
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA, 

BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PATOSSITEMA Cowpea aphid-borne mosaic virus 

(CABMV)/maracujazeiro: titulação ‘real time’ do patógeno, 

sistema de classificação de reação genética diferencial de 

genótipos do hospedeiro e indução de resistência genética 
 

 
MATHEUS SALOES FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jequié-BA 

2013

PPGGBC



 ii 

MATHEUS SALOES FREITAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOSSITEMA Cowpea aphid-borne mosaic virus 

(CABMV)/maracujazeiro: titulação ‘real time’ do patógeno, 

sistema de classificação de reação genética diferencial de 

genótipos do hospedeiro e indução de resistência genética 
 
 

 

 
 

 

 
 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Genética, Biodiversidade e 

Conservação da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, para obtenção do título de Mestre em 

Genética, Biodiversidade e Conservação. 

 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos de Oliveira 

Co-Orientador: Profª Dra. Antonia dos Reis Figueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jequié-BA 

2013 

PPGGBC



 iii 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA, 

BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Título: Patossitema Cowpea aphid-borne mosaic virus 

(CABMV)/maracujazeiro: titulação „real time‟ do patógeno, 
sistema de classificação de reação genética diferencial de 

genótipos do hospedeiro e indução de resistência genética 
 
 

 

Autor: Matheus Saloes Freitas 

 

 

 
Aprovada como parte das exigências para obtenção do Título de Mestre em Genética, 

Biodiversidade e Conservação, pela Banca Examinadora: 

 
 

 

________________________________________ 
Prof Dr. Antonio Carlos de Oliveira – UESB 

 

 
 

________________________________________ 

Profª Dra. Antonia dos Reis Figueira – UFLA 
 

 

 

________________________________________ 
Prof Dr. Jorge Teodoro de Souza - UFRB 

 

 
 

 

Data da Realização: 26 de março de 2013 

PPGGBC



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus avós Jacira Saloes e Antonio Carvalho, à minha mãe Grácia Saloes, aos meus 

tios Antônio Saloes, Djalma Saloes, Lucidalva Saloes e Jair Saloes, aos meus irmãos 

Leonardo e Raffael, às primas Cynara, Natália, Tâmara e Tamires e ao primo Diogo por 

todo suporte, amor e incentivo. Ao meu orientador Antonio Carlos de Oliveira, por 

acreditar em meus esforços para conduzir esse projeto. Aos amigos Ademilsa Sá Teles, 

Rosângela Braulhio, Ana Paula, Alciane Andrade, Fabiane Amorim, Leandra Couto, 

Elizabeth Zeferino, Joade Couto, Elma, Pablo Sá Teles, Jefferson Ayade e Adriano 

Murielle pela torcida e incentivo. A equipe da Secretaria Municipal de Educação. 

 

DEDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



 v 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus, por todas as oportunidades oferecidas e pela 

capacidade que tem me dado para suportar todas as dificuldades que vão surgindo ao 

longo da minha jornada pessoal e profissional. Agradeço também de igual importância a 

minha família Saloes por sempre se fazer presente na minha luta e conquista, me 

apoiando em meus objetivos, e muitas vezes se sacrificando comigo para alcançar as 

metas propostas. 

Agradeço aos orientadores Antonio Carlos de Oliveira e Antonia dos Reis Figueira.  

Gostaria de agradecer a Nádia Amorim Pereira, por me convidar para juntos, fazermos a 

seleção de mestrado, vindo a ser seu colega, além de amigo e companheiro temporário 

de casa, nessa nossa nova conquista. Aos amigos que conquistei durante o curso de 

mestrado, que sempre deram força e fizeram a diferença, a citar Eva Clícia, Milena, 

Naiana, Sileni, Issac e José Lauro. Ainda da UESB/Jequié, gostaria de agradecer a 

Caroline Garcia e Paulo Carneiro pelas lições dadas fora da grade formal do curso, 

lições que serão lembradas por toda a vida. 

Durante a passagem por Lavras/MG, gostaria de agradecer imensamente as amizades 

feitas por lá, em especial a Jaciara e Elisângela, com suas respectivas famílias, que 

muito me acolheram me fazendo parte da família. Também agradeço a amiga Fernanda 

pela companhia dentro e fora da UFLA. A toda a equipe do Dptº de Fitopatologia, na 

pessoa da Prof. Drª Antônia, a Luciana, Danielle, Rosângela, Douglas, André. Agradeço 

também a Drª Suellen Galvino por me acompanhar durante o desenvolvimento do 

experimento, transmitindo a mim suas experiências. Em especial, agradeço ao casal 

Thiago e Carol por dividir seu espaço comigo durante a minha estadia em Lavras. 

Cordialmente, agradeço a Alécio Chaves, na época Secretário de Educação, e sua 

esposa Eliene Chaves, por me dar total condição de aprimorar os meus conhecimentos, 

me dando todo o apoio e suporte. A toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação 

pelo grande incentivo e torcida, bem como aos amigos e colegas do Colégio Estadual 

Alfredo Dutra, em especial a professora Risonara, que nos momentos mais difíceis pude 

contar. As amigas Alciane Andrade, Fabiane Amorim e Lílian Moreira pela torcida e 

apoio.  

A todos que direta ou indiretamente contribuíram, torceram e me incentivaram, o meu 

muito obrigado! 

PPGGBC



 vi 

BIOGRAFIA 

 

Nascido em 01 de Janeiro de 1981, Matheus Saloes Freitas, filho de Gracia Saloes 

Mendes e Raimundo de Oliveira Freitas, ingressou no ano de 1999 na Universidade 

Estadual de Santa Cruz/UESC, Bahia para cursar Ciências Biológicas – Licenciatura, 

concluindo no segundo semestre de 2003. Durante a graduação participou como 

voluntário de dois projetos de pesquisa: (i) „Estudo da distribuição geográfica das 

serpentes peçonhentas e epidemiologia dos acidentes ofídicos na região sudeste da 

Bahia‟, sob orientação da profª Drª Marilene Lopes da Rocha e (ii) „Seleção de espécies 

arbóreas tolerantes a poluição por metais pesados em técnicas de inclusão de material 

botânico em parafina e historresina‟, sob orientação da prof Drª Delmira da Costa Silva, 

resultando em um artigo a partir de toda a equipe participante desse macro-projeto com 

o título “Accumulation of chromium in root tissues of Eichhornia crassipes (Mart.) 

Solms in Cachoeira rRiver – Brazil”. Em 2004, ingressou na primeira turma do curso de 

especialização em Meio Ambiente e Diversidade pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, campus Itapetinga, sob orientação da profª Dra. Sandra Lúcia da 

Cunha e Silva, tendo como tema da dissertação “O Parque Municipal da Matinha e sua 

contribuição na formação do cidadão ambiental”, publicando o artigo “O Parque 

Municipal da Matinha como instrumento de sensibilização ambiental”. Professor de 

Biologia na rede pública estadual a partir de 2007, e de Ciências na rede pública 

Municipal a partir de 2009, participou da seleção de mestrado da segunda turma do 

Programa de Pós Graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação, para a linha 

de pesquisa “melhoramento animal e vegetal”, sob a orientação do profº Dr. Antonio 

Carlos de Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



 vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem tem uma razão de viver é capaz de suportar qualquer coisa” 

(Nietzsche) 

 

 

PPGGBC



 viii 

RESUMO 

 

A Bahia é o principal estado produtor de maracujá „amarelo‟ (Passiflora edulis Sims f. 

flavicarpa Degener) do Brasil, sendo o nosso país o maior produtor, consumidor e 

exportador da fruta. Dentro do âmbito fitossanitário, viroses afligem a cultura, 

notadamente o Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV), causador da virose do 

endurecimento de frutos do maracujazeiro (VEFM). Para o patossistema 

CABMV/Passiflora a literatura científica (i) não reporta métodos de diagnóstico e 

quantificação real time da concentração de partícula virais, (ii) não descreve sistemas de 

classificação da reação de genótipos, que leve em consideração concentração de 

CABMV e severidade sintomatológica da virose e (iii) não relata a avaliação da 

quantificação da carga viral quanto ao emprego de indutores de resistência de plantas a 

patógenos. Com o presente trabalho de pesquisa, empregando-se de genótipos híbridos 

pertencentes às variedades comerciais de maracujazeiro amarelo „BRS Gigante 

amarelo‟ e „BRS Sol do cerrado‟, artificialmente inoculados com o isolado viral 

CABMV-LNS09, descreve-se um protocolo de RT-qPCR para CABMV, causador da 

VEFM, baseda no fluoróforo EVAGreen. A eficácia, acurácea da técnica foi de  0,991 

com slope de -3.36 e 98,23% de eficiência. De posse da titulação „real time‟ de 

partículas do vírus, associada com procedimentos fitopatométricos ligados a 

sintomatologia foliar da virose, previamente estabelecido para a patossistema, foi 

possível determinar que a varibilidade de respostas de reação de híbridos quanto à 

inoculação de CABMV ocorre em quatro níveis (resistente, tolerante, suscetível e 

senvível) contrastivos entre si. Por fim, empregando-se de elicitores 

químicos [Acibenzolar-S-Metil (ASM)] e abióticos (Fitoforce™) avaliou-se a 

capacidade de os mesmos induzir resistência de maracujazeiros „amarelo‟ a inoculação 

artificial ao CABMV. O elicitor que se mostrou estatisticamente significativo (α = 

0,05) em relação ao controle (água) foi ASM 50%.  

 

 

Palavras-chave: AACPD, genótipos resistentes, indução de resistência, PCR 

quantitativo 
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ABSTRACT 

 

Bahia is the main producing state of passion 'yellow' (Passiflora edulis) of Brazil, being 

the largest producer, consumer and exporter of fruit. Within the scope phytosanitary, 

viruses attack the culture, especially the Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV), 

causing passionfruit woodiness disease. Pathosystem CABMV/Passiflora, the scientific 

literature (i) does not report diagnostic and quantification methods in real time of 

concentration of viral particles, (ii) not describe classification systems the reaction of 

genotypes, that takes into account CABMV concentration and severity of symptoms and 

(iii) does not report the use of induced resistance against pathogens in plant. In this 

research work, employing a hybrid genotypes belonging to commercial varieties of 

passion fruit „BRS Gigante amarelo‟ and „BRS Sol do cerrado‟, inoculated artificially 

with the isolated viral CABMV UESB-09, describes a RT-qPCR protocol for CABMV, 

using EVAGreen. The efficacy of the technique was 0.991, slope of -3.36 and your 

amplification efficiency was 98.23%. Data of titer viral associated with foliar symptoms 

of viral infection, previously established for the pathosystem; it was determined that the 

variability of responses of hybrids reaction while inoculation of CABMV occurs on four 

levels (resistant, tolerant, susceptible and sensitive) divergent. Ultimately employing 

chemical elicitors [Acibenzolar-S-Methyl (ASM)] and abiotic (Fitoforce™), evaluated 

the ability to induce resistance passionfruit 'yellow' the artificial inoculation CABMV. 

The elicitor that was statistically significant (α = 0.05) compared to control (H20) was 

ASM 50%. 

 

Keywords: AUDPC, resistant genotypes, induction of resistance, quantitative PCR 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Dentro dos âmbitos da atual agricultura brasileira, a fruticultura se destaca por 

ser uma atividade do agronegócio rentável e que gera emprego e renda (Leite 1996, 

Silva et al 2001, Souza et al 2010). Dentre as fruteiras nativas o cultivo de 

maracujazeiros ocupa a 12ª posição (SIDRA 2013), sendo o Brasil reponsável por 90% 

da produção mundial (Ferrari et al 2004), que é de 923 mil toneladas, ocupando 61 mil 

hectares (SIDRA 2013). A Bahia é o principal estado produtor de maracujá da 

federação, com a produção de 410 mil toneladas em 29 mil hectares (SIDRA 2013). 

 A passicultura brasileira, representada em 95% pelo cultivo do maracujazeiro 

„amarelo‟ (Passiflora edulis) (Ruggiero et al 1996, Meletti et al 2000), é acometida por 

diferentes doenças viróticas, que incluem o Cowpea aphid-borne mosaic virus 

(CABMV) causador, no Brasil, da virose do endurecimento de frutos do maracujazeiro 

(VEFM) (Nascimento et al 2004, Nascimento et al 2006, Fischer e Rezende 2008). A 

doença reduz a área fotossintética util da planta, diminuindo o carregamento de frutos e 

a produção como um todo (Meletti et al 2005). 

 Patossistemas vegetais são estudados, no âmbito da genética, com vistas a se 

alcançar variedades resistentes a um dado fitopatógeno (Yu et al 1991, Roche et al 

1995, Trevisan et al 2006). Trata-se da abordagem de erradicação da doença por 

resistência seminífera, em que a aquisição da semente por parte do produtor rural é 

condição suficiente para que a planta, que dela advir, resista ao patógeno em condições 

de campo. 

 No que tange ao patossistema CABMV/maracujazeiro „amarelo‟ não se tem 

variedades comerciais e/ou genótipos selvagens da espécie resistentes ao CABMV 

(Maciel et al 2009) apresentando-se, todas elas, quando muito, um discreto gradiente de 

resistência basal ao vírus. Contudo, existem variações de maior ou menor severidade da 

sintomatologia foliar de VEFM que pode ser explorada para efeitos de melhoramento 

genético, que resulte uma menor perda de produção em campo (Cerqueira-Silva et al 

2008). Para alguns patossistemas existem descritos sistemas de classificação da reação 

de genótipos a fitopatógenos (Cooper & Jones 1983, Trudgill 1991, Fry & Milholland 

1990a, Fry & Milholland 1990b). Estes trabalhos têm em comum o fato de a 

sintomatologia da doença e a carga do patógeno serem concomitantemente 

quantificadas (Brennan et al 2005, Brunner et al 2009, Markakis et al 2009, Pantelides 

PPGGBC



 19 

et al 2013). Por ainda não terem sido descritos protocolos otimizados e abreviados de 

quantificação da carga de partículas CABMV em maracujazeiro „amarelo‟, à 

semelhança de protocolos RT-qPCR descritos para diferentes patossistemas vegetais 

com etiologia viral (Mumford et al 2004, Ruiz-Ruiz et al 2007, Zheng et al 2008, 

Osman et al 2012), não se reporta na literatura especializada quanto ao patossistema 

CABMV/maracujazeiro nenhuma proposição de modelos de classificação que podem 

concorrer em melhor identificação/tipificação da reação de genótipos ao agente 

causador da VEFM. 

 Outra abordagem em patossistemas vegetais, essa mais recente, diz respeito a se 

conviver contingencialmente com a doença, quando a espécie vegetal não apresenta 

resistência genética, mediante emprego de indutores de resistência de plantas a 

patógenos (Balbi-Peña et al 2006, Rodrigues et al 2006, Silva et al 2007, Resende et al 

2007/ANO). Diferentemente da resistência seminífera, a estratégia em questão visa 

proteger a planta ativando a transcrição de genes de resistência latente, por intermédio 

de um elicitor químico, abiótico ou mesmo biótico; que se encontram no genoma 

nuclear. Por conta de a resistência seminífera ser produto de programas de 

melhoramento genético, muitas das vezes demorados, a adoção da convivência de uma 

determinada cultura ao patógeno causador de uma determinada doença, mediante 

proteção da planta via indução de resistência, constitui importante mecanismo 

complementar e de remediação. 

 Para o patossistema CABMV/maracujazeiro „amarelo‟ poucos são os relatos de 

avaliação de elicitores de resistência genética latente (Oliveira et al 2007, Di Piero et al 

2010, Coqueiro et al 2011, Oliveira et al 2011). Trabalhos que apresentaram a 

identificação de elicitores que ativem exitosamente a resistência genética latente na 

planta hospedeira desse patossistema restringem-se as referências de Oliveira et al 

(2007) e Di Piero et al (2010), tendo sido avaliado somente a redução da severidade da 

sintomatologia foliar, sem se quantificar a carga de CABMV existente no interior da 

planta. Poder se quantificar, concomitantmente, os sintomas da VEFM e a carga de 

CABMV, tendo por base a variabilidade genética entre híbridos pertencentes a 

variedades comerciais, concorre para se identificar plantas que possam ser mais 

responsivas ao emprego de indutores. Cumpre salientar que a adoção de manejo de 

doenças de plantas via indução de resistência implica a aquisição e aplicação de 

elicitores nas plantas o que tem, obviamente, impacto quanto ao custo total de produção. 

Identificar plantas mais responsivas ao indutor significa otimizar a produção comercial 
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e/ou poder, mais a frente, mediante ensaios de validação, obter resultados satisfatórios 

empregando-se níveis mais diluídos do composto, o que reduzia o custo de proteção de 

plantas com indutores. 

 Considerando o quadro atual das pesquisas de genética da resistência no 

patossistema CABMV/maracujazeiro, que busca por genótipos menos suscetíveis ao 

CABMV e/ou de elicitores que induzam a resistência genética; pesquisas focadas na (i) 

descrição de protocolos rápidos e modernos de quantificação de partículas virais e/ou 

(ii) na descrição de sistemas de classificação de reação de genótipos de maracujazeiro-

„amarelo‟ quando desafiados pelo vírus CABMV e/ou, ainda, (iii) na avaliação de 

elicitores de indução de resistência genética latente podem contribuir aos estudos e 

iniciativas de pesquisa voltados a a manutenção e ampliação da passicultura. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O gênero Passiflora 

 

 A família Passifloraceae é largamente distribuída nos trópicos e principalmente 

na América e África, apresentando distribuição subtropical. A primeira espécie 

identificada foi a Passiflora incarnata L. pelos colonizadores espanhóis do século XVI 

e XVII na América e, devido as suas características morfológicas, o maracujazeiro 

recebeu o nome de „flor da paixão‟ por apresentar similaridade com alguns instrumentos 

atrelados ao mito religioso da paixão de Cristo (Cervi, 1997). Essa família congrega 

espécies arbóreas, arbustivas, lianas e herbáceas (Varassin e Silva 1999). Não existe um 

consenso do número de gêneros e espécie, variando de 17 a 20 gêneros, e de 530 a 650 

espécies entre cada autor (Bernacci et al, 2005). Grande parte das espécies, cerca de 

400, é do gênero Passiflora que se distribui principalmente na América, sendo Adenia, 

o segundo maior gênero apresentando cerca de 100 espécies (Bernacci et al, 2005). O 

maracujazeiro é pertencente ao gênero Passiflora L. possuindo diversos subgêneros 

como o Tacsonia, Manicata, Psylanthus, Decaloba e Passiflora, sendo este último o 

mais importante devido o seu valor econômico e diversidade (Cervi 1997, Segura et al 

2000). A América do Sul é considerada o centro de origem do maracujá devido a grande 

dispersão desse grupo nessa região. O Brasil possui ampla diversidade de espécies de 

maracujazeiros e por essa razão o país é considerado um dos principais centros de 

diversidade do gênero Passiflora (Ferreira 2005). 

 As principais espécies do gênero são diplóides com um total de 18 

cromossomos, alógamas e auto-incompatíveis (Martin e Nakasome 1970, Viana et al 

2003). A reprodução sexuada das passifloráceas ocorre por fecundação cruzada, 

chegando a ser polinizada, a depender da espécie, por abelhas, lepidópetros, morcegos, 

beija-flores e outros por apresentar flores grandes e coloridas, exalando forte odor com 

néctar abundante, sendo bastante atrativo para os agentes polinizadores (Snow 1982, 

Varassin e Silva 1999, Hoffmann et al 2000). Dados de 2007 demonstram que a cultura 

de maracujá apresenta 1363 acessos em coleções mundiais, distribuídos no Brasil, 

Colômbia, Costa Rica, Equador, EUA, França, Jamaica, Peru e Tailândia, sendo o 

Brasil e Equador os países com maior representatividade de acessos (Pádua e Ferreira 
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2008). A grande erosão genética provocado pela ação antrópica justifica a preservação 

da diversidade dessa cultura em Bancos Ativos de Germoplasma (BAGs), pois falta 

muito estudo sobre diversas espécies para esse grupo. Atualmente a maior parte da 

variabilidade genética de maracujá em BAGs refere-se a espécie Passiflora edulis Sims 

f. flavicarpa Degener, e se encontram na Embrapa/CPAC, Embrapa/CNPMF, IAC, 

IAPAR e na UNESP/Jaboticabal (Pádua e Ferreira 2008). 

 O gênero Passiflora agrega importância econômica, ecológica, ganhando 

destaque na diversidade das espécies (Bernacci et al 2005), fonte de β-caroteno, um 

importante pró-vitamina A (Amorim et al 2012), sendo amplamente usado na 

alimentação, nas industrias cosmética e farmacológica, bem como na ornamentação. 

Ramos et al (2007) sugerem o consumo de farinha da casca do maracujá-„amarelo‟ 

(Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener) na alimentação humana para redução de 

colesterol, devido a grande quantidade de pectina existente na farinha da casca. 

Segundo Oliveira e Ruggiero (2005), as principais espécies que agregam importância 

econômica são o maracujazeiro-„roxo‟ (P. edulis Sims), maracujazeiro-„amarelo‟ ou 

maracujazeiro-„azedo‟ (P. edulis Sims f. flavicarpa), maracujazeiro-„do-mato‟ (P. nítida 

HBK), maracujazeiro-„mochila‟ (P. cincinnata MAST) e maracujazeiro-„do-sono‟ (P. 

setacea D.C). O maracujazeiro „doce‟ apresenta uma polpa saborosa e doce, sendo 

usada na alimentação, bem como ornamentação e como planta medicinal (Martins et al 

2003). Comparando o valor nutricional do maracujá-„roxo‟ com o maracujá-„amarelo‟, 

observa-se que o primeiro apresenta maior teor de ácido ascórbico que o segundo 

(Medeiros et al 2009). O maracujazeiro-„do-mato‟ é uma espécie com sérios problemas 

de dormência, sendo necessário a retirada do arilo por meio de processos mecânicos, 

sendo requerido um período de quatro a seis meses de armazenamento para a superação 

desta dormência antes da germinação, ao contrario do maracujazeiro-„amarelo‟ que 

possui um período curto de aproximadamente 30 dias para a quebra da dormência 

(Passos et al. 2004). 

 Estudos de diversidade genética por marcadores moleculares RAPD 

desenvolvida com algumas espécies de Passiflora evidenciam uma elevada distância 

genética, caracterizando uma expressiva diversidade entre os genótipos nativos 

estudados e uma proximidade entre os maracuzaeiros „amarelo‟ e „do-mato‟ (Viana et al 

2003). Estudos de diversidade genética para esse grupo é importante para os programas 

de melhoramento da cultura, principalmente contra doenças. 
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2.2 Espécies comerciais de maracujazeiros 

 

 Diversos centros de pesquisa começaram a desenvolver programas de 

melhoramento de maracujazeiro na busca de cultivares mais produtivos e/ou resistentes 

a patógenos. No mercado de fruticultura, além do maracujazeiro „amarelo‟, apenas o 

maracujazeiro „doce‟ ganha espaço comercial, sendo as demais espécies exploradas 

regionalmente, como o maracujazeiro „do-mato‟, cultivadas em escala doméstica como 

o maracujazeiro „gigante‟ (P. quadrangularis L.) (Bernacci et al 2005). No final da 

década de 90, o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) lançou os primeiros híbridos 

de maracujazeiro „amarelo‟ intra-varietais F2, da Série 270 [IAC-273 (IAC-„Monte 

Alegre‟), IAC-275 (IAC-„Maravilha‟) e IAC-277 (IAC-„Jóia‟)], resultantes de um 

programa de melhoramento de nove anos, baseado em seleção massal, retrocruzamentos 

e teste de progênies (Meletti 2001). Essas variedades apresentam frutos com qualidade 

mais homogênea, além de melhor produtividade. No Centro-Oeste do Brasil outras 

variedades são cultivadas em larga escala, como as progênies de maracujazeiro „azedo‟ 

„Marília Seleção Cerrado‟ e „EC-2-0‟ (Medeiros et al 2009). No início da década de 

2000 foi lançada a cultivar „Casca Fina‟, havendo seu cultivo restrito a região do Pará 

(Meletti 2011). 

 Outras cultivares comerciais também foram lançadas no mercado inicialmente 

para atender as exigências de consumo, sendo posteriormente usadas em avaliações de 

resistência e suscetibilidade a patógenos. Variedades comerciais de maracujazeiro 

„amarelo‟ „Afruvec‟ e Maguary‟ são amplamente cultivadas na região Centro-Oeste 

paulista, sendo consideradas resistentes a alguns nematóides de galhas (Garcia et al 

2008). Bueno et al (2010) avaliaram o comportamento do maracujazeiro „amarelo‟, 

variedade „Afruvec‟, a uma população do fungo Fusarium solani, detectando 

suscetibilidade dessa variedade ao patógeno. 

 Junqueira et al (2003) citam onze cultivares largamente cultivados no Distrito 

Federal que foram usadas em experimento para avaliação de reação às doenças e 

produtividade: „Redondão‟, cultivar comercial introduzida de Porto Rico em 1998; 

„Vermelho‟ ou NJ-3, híbrido entre P. edulis f. flavicarpa x Passiflora sp.; EC-3-O, 

híbrido (RC1) de polinização controlada entre as cultivares „Marília‟ x „Roxo 

australiano‟ retrocruzado para „Marília‟; EC-2-O, híbrido (F1) de polinização controlada 

entre as cultivares „Marília‟ x „Roxo australiano‟; MSC („Marília Seleção Cerrado‟), 

derivada da cultivar „Marília‟; EC-RFM, híbrido (F1) de polinização controlada entre as 
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cultivares „Roxo Fiji‟ x „Marília‟; EC-RAM, híbrido (RC1) de polinização controlada 

entre as cultivares „Roxo australiano‟ x MSC e o F1 retrocruzado com a MSC; „Porto 

Rico‟, introdução feita em 1998, de Porto Rico; „Vermelhão‟, híbrido de polinização 

controlada entre as cultivares „Marília‟ x „Vermelhinho‟; IAC-273, híbrido lançado pelo 

IAC. 

 Nem todas as variedades produzidas possuem características desejáveis e boa 

aceitação no mercado. O „Maracujazeiro „maçã‟, lançada em 2000 pelo IAC, oriundo do 

cruzamento entre o maracujazeiro „amarelo‟ IAC-277 e um maracujá „roxo‟ nativo, não 

teve boa aceitação no mercado de frutas frescas devido a suas características diferirem 

muito das cultivares bastante aceitas no mercado atualmente (Meletti et al., 2005). 

 Na busca de variedades mais adaptadas às condições edafoclimáticas, 

fitossanitárias, com alta produtividade e boa aceitação no mercado de frutas frescas, a 

EMBRAPA-Cerrado lançou ao mercado quatro novas cultivares durante o XX 

congresso Brasileiro de Fruticultura: (i) „BRS Gigante amarelo‟, tolerante à antracnose 

e boa produtividade mesmo com ataque a viroses; (ii) „BRS Ouro vermelho‟, resistente 

a doenças foliares, boa produtividade mesmo com ataque a viroses e bastante adaptada 

em todos os estados brasileiros, comportando-se como tolerante a doenças do solo; (iii) 

„BRS Sol do cerrado‟, apresentando boa produtividade e destacando-se por apresentar 

tolerância a doenças foliares, como bacteriose, antracnose e viroses e (iv) „BRS Rubi do 

cerrado‟, apresentando a maior produtividade em t/ha no primeiro ano em relação às 

demais variedades com maiores níveis de resistência a virose, bacteriose, antracnose e 

verrugose (Meletti 2011; EMBRAPA, 2013). 

 

Figura 1. Variedades comerciais da EMBRAPA. 
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2.3 Conjuntura atual da Passicultura brasileira 

 

 A cultura de maracujá, também conhecida como passicultura, vem se destacando 

no cenário da fruticultura sendo o Brasil o maior produtor, consumidor e exportador 

mundial da fruta (Aguiar et al 2010), sendo o Nordeste o maior produtor responsável 

por metade da produção nacional (Meletti 2011), com área plantada de 

aproximadamente 47 mil hectares (IBGE, 2010). Com a queda da cafeicultura, os 

produtores viram na passicultura uma boa alternativa na fruticultura, observando-se uma 

ampliação da área cultivada no país de 75% de 1990 a 1996 (Meletti 2011). Segundo 

dados demonstrados por Pádua e Ferreira (2008), para a produção brasileira de maracujá 

não houve grande alteração durante os anos de 2001 a 2005, tendo uma produção média 

de aproximadamente 480,5 mil toneladas. A produção mundial de maracujá é de 

640.000 toneladas e o Brasil, como primeiro produtor, apresenta aproximadamente 70% 

desse total, estando o Equador em segundo lugar e a Colômbia em terceiro, com 

respectivamente 85.000 e 30.000 toneladas (Ferreira 2005). 

 No Brasil as espécies mais cultivadas são o maracujazeiro „amarelo‟, 

maracujazeiro „roxo‟ e o maracujazeiro „doce‟. O maracujazeiro „amarelo‟ é uma das 

espécies mais cultivadas no mundo, sendo o Brasil o maior produtor, aingindo em 2011 

produção de 410 mil toneladas em 29 mil hectares de área destinada ao plantio (SIDRA 

2013). Enquanto o maracujá „amarelo‟ é usado principalmente no preparo de sucos, o 

maracujá „doce‟ é destinado principalmente para o mercado de fruta fresca devido a sua 

baixa acidez. Segundo Medeiros et al (2009), para atender as exigências do mercado de 

fruticultura, principalmente no comercio exterior, alguns critérios de qualidade devem 

ser observados como: (i) características físicas (cor da casca, cor da polpa, tamanho dos 

frutos, número de sementes, espessura da casca e peso da polpa) e (ii) características 

químicas (acidez, sólidos solúveis totais e pH). 

 Um dos grandes problemas que limita a produtividade da passicultura são as 

doenças que afetam a cultura. Freitas e Oliveira Filho (2003) atribuem a baixa 

produtividade da cultura à carência de polinizadores naturais, como as abelhas 

mamangavas (Xylocopa frontalis), sugerindo o uso de caixas racionais povoadas com 

essas abelhas como mecanismo de aumento de polinização e produtividade para a 

cultura de maracujá „amarelo‟. As pragas, notadamente aquelas que afetam o sistema 

radicular, como a morte prematura de plantas, entre outras, assim como os insetos, 

constituem os principais entraves para a cultura do maracujá, constituindo muitas vezes, 
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fator limitante (Ferreira 2005) e determinando a utilização dos defensivos agrícolas de 

forma indevida pelos produtores (Junqueira et al 2005). A Embrapa/CPAC vem 

conduzindo trabalhos de caracterização do germoplasma de maracujá e tem obtido 

excelentes resultados, principalmente no desenvolvimento de híbridos interespecíficos 

mais tolerantes a doenças, gerando uma expectativa de aumento da produtividade para 

essa cultura (Pádua e Ferreira 2008). Variedades comerciais lanças pela EMBRAPA 

chegam a atingir uma produtividade média de 40 t/ha, chegando a 50 t/ha para a 

variedade „BRS Rubi do cerrado‟, no primeiro ano de plantio, sem o uso de polinização 

manual e com ataque a viroses (EMBRAPA 2013). 

 

2.4 Doenças virais que acometem os maracujazeiros 

 

 As doenças foliares mais importantes do maracujazeiro são a antracnose 

(Colletotrichum gloeosporioides), o crestamento bacteriano (Xanthomonas axonopodis 

pv. passiflorae), a cladosporiose (Cladosporium herbarum) e a septoriose (Septoria 

passiflorae), causando manchas foliares e podendo induzir desfolha e até mesmo morte 

de ramos (Laranjeira 2005), além das doenças radiculares murcha de fusarium 

(Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae W.L.), podridão-do-pé e podridão-do-colo 

(Junqueira et al 2005, Laranjeira 2005). A antracnose é a doença mais comum da parte 

aérea do maracujazeiro causando manchas foliares e lesão necrótica levando a queda 

das folhas (Viana et al 2003). A Xanthomonas axonopodis propaga-se facilmente pelo 

vento, sendo levada por pessoas ao percorrer o pomar, sendo bastante danosa às plantas 

(Meletti et al 2005). A cladosporiose ou verrugose é muito comum no Nordeste 

brasileiro, embora sua ocorrência seja mais importante economicamente na região 

Sudeste, apresentando pequenas manchas circulares como sintoma inicial, evoluindo 

posteriormente em deformação do limbo em folhas afetadas, sendo comum o 

rompimento no centro do tecido necrosado da lesão (Viana et al 2003). A podridão-do-

colo causada pela Nectria haematococca em maracujazeiros é observada em plantas 

adultas iniciando com o amarelecimento e a perda da turgescência dos brotos, seguida 

da murcha e seca da planta, resultando no completo anelamento necrótico do colo da 

planta (Fischer et al 2010). A fusariose é uma doença de grande importância, não 

havendo o controle curativo, causando a morte das plantas através da murcha da parte 

aérea da planta, impossibilitando-a de receber água e nutrientes (Viana et al 2003). 
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Espécies de ácaros da familia Tetranychidae também foram reportados na presença de 

maracujazeiros „amarelo‟, bem como em outras culturas (Soares et al 2012). 

 Outra doença que afeta bastante a cultura do maracujazeiro são as viroses, como 

a „pinta verde‟ (Passion fruit green spot virus - PGSV) também conhecida como 

„definhamento precoce‟ (Junqueira et al 2005, Laranjeira 2005, Meletti et al 2005). 

Fischer e Rezende (2008) descrevem inúmeras doenças que afetam espécies de 

passifloras, dentre elas os vírus Cucumber mosaic virus (CMV), com primeira descrição 

ocorrida na Austrália; Passiflora latent virus (PLV), infectando P. caerulea e P. 

suberosa na Alemanha na década de 1960; Passion fruit yellow mosaic virus (PaYMV), 

com primeiros relatos de infecção de Passiflora spp. no Brasil e Colômbia; Passion 

fruit vein clearing virus, encontrado em pomares de várias regiões brasileiras causando 

séria perda de rendimento; Purple granadilla mosaic virus (PGMV), infectando P. 

edulis no Brasil; Passion fruit green spot virus (PGSV), encontrado pela primeira vez 

no estado de São Paulo na década de 1990; Maracuja mosaic virus (MarMV), com 

mosaico e rugas em maracujazeiro „amarelo‟; e Tomato ringspot virus (ToRSV), com 

relatos de infecção a maracujazeiro „amarelo‟ somente no Peru. A virose do 

endurecimento do fruto do maracujazeiro (VEFM) é considerada a doença virótica mais 

importante (Meletti et al 2005). 

 

2.5 A virose do endurecimento de frutos do maracujazeiro 

 

 A VEFM apresenta inúmeros agentes etiológicos, em diferentes regiões do globo 

terrestre, sendo inicialmente descrito na Austrália causado pelo Passionfruit woodness 

virus – PWV, no sudeste do continente asiático por meio do East asian passiflora – 

EAPV, o Cowpea aphid-borne mosaic virus – CABMV sendo descrito no continente 

Africano, juntamente com a estirpe South passiflora – CABMV-SAP, pertencentes ao 

gênero Potyvirus, família Potyviridae, possuindo uma molécula de RNA fita simples, 

linear, senso positivo (Mlotshwa et al 2002, Fischer e Rezende 2008). Relatos de 

CABMV como agente etiológico da doença do endurecimento dos frutos ocorreu a 

partir da caracterização molecular de isolados causando a doença na África (Nascimento 

et al 2006, Fischer e Rezende 2008). Os primeiros relatos de ocorrência do vírus no 

Brasil surgem na década de 1970, com inúmeros indícios de o agente etiológico ser o 

PWV (Maciel et al 2009). Análise do genoma da capa protéica de isolados presentes em 

sete estados brasileiros, teste sorológico ELISA indireto e análise filogenética serviram 
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para demonstrar que houve um equívoco em considerar que a doença do endurecimento 

do fruto era causada pelo PWV, sendo esses isolados reclassificados como estirpes de 

CABMV (Nascimento et al 2006). Um dos sintomas desta virose é mosaico, má 

formação e redução significativa da área foliar, bolhas, uma acentuada redução no 

desenvolvimento e peso da planta, endurecimento em uma porcentagem variável dos 

frutos, causando danos qualitativos e quantitativos à produção, reduzindo número, peso 

e valor comercial dos frutos, sendo facilmente transmissível por meios mecânicos e 

também por afídeos, de maneira não persistente (Meletti et al 2005, Nascimento et al 

2006, Maciel et al 2009).  

 A sintomatologia foliar da VEFM se caracteriza por surgimento de mosaico, que 

pode variar de suave a severo a depender da severidade do isolado, distorção foliar e 

lesão clorótica local (Nascimento et al 2006). Di Piero et al (2006) relata a transmissão 

do vírus CABMV em maracujazeiro por meio de tesoura usada em poda, sendo 

necessário flambá-la para evitar a transmissão mecânica do vírus. Estudos comprovam 

que a simples lavagem das mãos em água não torna suficiente para eliminação dos vírus 

(Saraiva et al 2006). 

 Devido ao grande impacto da VEFM na produtividade, estratégias são tomadas 

para dirimir esse problema. Em busca de maior produtividade em maracujazeiros, foram 

produzidas mudas em estufa fechada com tela antiafídeo, pois os sintomas virais 

iniciam após o florescimento do pomar, além da erradicação de pomares com sintomas 

do CABMV no final da safra (Sampaio et al 2008). Selecionar cultivares que 

apresentem resistência natural aos fitopatógenos ou submeter às culturas a programas de 

melhoramento genético a fim de obterem tais genes de resistência, torna-se cada vez 

emergencial e economicamente mais viável na busca do combate as viroses e aumento 

de produtividade das culturas. 

 

2.6 O CABMV 

 

 O Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) é um vírus pertencente ao 

gênero Potyvirus, família Potyviridae, ao qual é transmitido naturalmente por diversas 

espécies de afídeos, de modo não persistente, com relação vírus-vetor não circulativo 

(Maciel et al 2009). O primeiro genoma completo do CABMV foi seqüenciado a partir 

de isolados virais do Zimbabwe (CABMV-Z), África, apresentando 9465 nucleotídeos 

com um único fragmento de abertura (ORF), formando uma única cadeia polipeptítica 

PPGGBC



 29 

com 3053 aminoácidos, sendo clivado por três proteases virais produzindo oito ou mais 

produtos gênicos maduros (Sithole-Niang et al 1996, Mlotshwa et al 2002). 

 Como já é comprovado o CABMV como agente causal da doença do 

endurecimento do fruto, inúmeros estudos são desenvolvidos a fim de combater essa 

virose, desde o desenvolvimento de cultivares mais tolerantes, até mesmo a aplicação de 

substâncias capazes de diminuir a replicação do vírus na planta. Com o objetivo de 

eliminação do vírus em cultura de maracujazeiro „azedo‟, técnicas de microenxertia ex 

vitro foram testadas, gerando um bom resultado com 93% das plantas avaliadas não 

demonstrando presença do vírus a partir de teste ELISA indireto (Ribeiro et al 2008). 

Plantas transformadas com o gene anti-apoptotico (p35) foram avaliadas quanto a 

resistência do CABMV, bem como a antracnose e ao herbicida glufosinate (Syngenta), 

ao qual nove das plantas transformadas apresentaram resistência ao CABMV e 

tolerância ao herbicida (Freitas et al 2007). Contudo, deve ser salientado que a 

microenxertia constitui estratégia importante de manutenção de plantas em condições 

experimentais, não dotando de resistências plantas em condições de cultivo a céu 

aberto. A seu modo, plantas transgênicas tendem ser capazes de resistir somente aos 

isolados virais para os quais elas foram transformadas. 

 

2.7 Métodos de quantificação e sintomatologia foliar da VEFM 

 

 Quantificação de doenças ou fitopatometria é o processo pelo qual os sintomas 

são mensurados e expressos em unidades que permitam comparações objetivas, 

existindo quatro medidas básicas que podem ser usadas na quantificação de doenças: 

incidência, severidade, intensidade e densidade do patógeno (Laranjeira 2005). Estudos 

de severidade e intensidade de infecção a fim de avaliar a evolução da doença têm 

usado como metodologia três ferramentas fitopatométricas: „escala de notas‟ (EN), 

„índice de intensidade de infecção‟ (III) e/ou „área abaixo da curva do progresso da 

doença‟ (AACPD).  

 Junqueira et al (2006) usaram escala de notas como método de avaliação da 

severidade de VEFM e de antracnose em culturas de maracujazeiro „azedo‟, sendo a 

incidência de Fusarium determinada pela contagem de plantas com lesões do fungo na 

região do coleto. No Distrito Federal esse expediente foi empregado para avaliar a 

produtividade e a reação dos 14 genótipos, determinando que todos os genótipos foram 

suscetíveis ao vírus (Maia 2008). A escala diagramática (ou escala de notas) também foi 

PPGGBC



 30 

usada em estudos de severidade de algumas doenças pós-colheita em cultivo orgânico e 

convencional de maracujazeiro „amarelo‟ no Centro-Oeste paulista (Fischer et al 2007). 

Para selecionar progênies de maracujazeiro „azedo‟ resistentes ao CABMV, Leao et al 

(2006) avaliaram a severidade da doença através da porcentagem da área foliar com 

sintomas do vírus e escala de notas, e a porcentagem de plantas infectadas serviu para 

avaliar a incidência. Cerqueira-Silva et al (2012), avaliando a resistência e infectividade 

da VEFM usaram quatro ferramentas fitopatométricas, „escala de notas‟, „índice de 

intensidade de infecção‟, índice da doença foliar global‟ e „índice de severidade e 

incidência global‟, chegando a conclusão que as duas última são igualmente eficientes 

na identificação de populações de maracujazeiros resistentes/suscetíveis ao CABMV. 

 A avaliação sintomatológica pode ser obtida a partir dos cálculos gerados pela 

área abaixo da curva do progresso da doença (AACPD). Fischer et al (2010) usaram 

essa ferramenta para avaliar o efeito de substâncias químicas e biológicas no tratamento 

da prodridão-do-colo em maracujazeiro. AACPD, severidade final e curvas de 

progresso da doença serviram de base para avaliar diferentes fungicidas e substâncias 

alternativas no manejo da antracnose no maracujazeiro „amarelo‟ (Medeiros e Peruch 

2012). 

 

2.8 Métodos de quantificação de CABMV 

 

 Para análise das viroses vegetais são usados testes biológicos, sorológicos e 

moleculares, porém nem todos esses testes conseguem identificar a quantidade de vírus 

no interior da planta gerando somente resposta qualitativa da virose. Microscopia ótica e 

eletrônica são exemplos de métodos biológicos ao qual partículas virais e inclusões 

citoplasmáticas podem ser observadas diretamente em tecidos infectados (Zerbin Jr, 

Carvalho & Zamolin 2006). Quantificação de acúmulo viral, ou seja, quantificar a carga 

viral pode ser uma ferramenta valiosa para avaliação de cultivares com resistência 

parcial a viroses (Ferrial et al 2011). A quantificação pode ser obtida por meio da 

análise sorológica de imunoadsorção com enzima ligada ao anticorpo (enzyme-linked 

imunosorbent assay, ELISA) tornando possível determinar a presença e a quantidade de 

antígeno na amostra, sendo uma técnica sensível, versátil e simples, além de bastante 

econômica. O grande problema dessa técnica se deve a sua quantificação não ser 

absoluta, gerando dados estimados. Esse teste pode ser aplicado em diversas finalidades 

como monitoramento de interação proteína-proteína (Roy Chowdhry & Savithri 2011). 
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No caso da família Potyviridae, em que a proteína capsidial é a região menos 

conservada, faz-se necessário a utilização de outra técnica de diagnose. Nesse caso 

testes moleculares como a Reação em Cadeia da Polimerase (polymerase chain 

reaction, PCR) é mais sensível e específica já que pode ser usado outras porções do 

genoma viral que não o gene da proteína capsidial, além de detectar a presença mesmo 

que o vírus esteja presente em baixas concentrações, ao contrário do teste ELISA 

(Zerbin Jr, Carvalho & Zamolin 2006). Esta técnica é muito sensível, mas não é 

quantitativa (Ferrial et al 2011), permitindo uma análise qualitativa, identificando 

presença/ausência do vírus. Atualmente é empregada a técnica de reação polimerase em 

cadeia em tempo real (qPCR) devido a sua simplicidade conceitual e prática associada a 

sua velocidade, sensibilidade e especificidade em ensaios homogêneos (Bustin et al 

2009) para avaliação quantitativa de viroses em plantas que além de determinar 

presença/ausência, determina concentração ou carga viral. Genes de referência são 

comumente usados como a medida de normalização endógena para uma quantificação 

relativa de genes alvo. A aplicação adequada da RT-qPCR, contudo, requer o uso de 

genes de referência cujos níveis de expressão não são afetados pelos testes, pelas 

condições fisiológicas gerais ou pela variabilidade inter individual (Jarosova e Kundu 

2010). Portanto, técnicas como ELISA e hibridação molecular são utilizadas para obter 

uma estimativa aproximada da quantidade de vírus, não sendo muito adequada para essa 

finalidade, ao passo que a RT-qPCR permite um diagnóstico mais preciso e 

quantificação confiável devido a sua alta sensibilidade, especificidade e 

reprodutibilidade sem a necessidade de procedimentos pós PCR (Ferriol, Ruiz-Ruiz & 

Rubio 2011). 

 Akinjogunla et al (2007) fizeram um apanhado de inúmeros métodos de 

diagnose molecular e imunológico descritos para diversos vírus, dentre eles o CABMV, 

em culturas de feijão caupi, pois a detecção por meio de critérios morfológicos são 

difíceis, demandando bastante tempo e necessitando de um amplo conhecimento em 

taxonomia. Os métodos usados nesse estudo foram o ELISA, a microscopia eletrônica 

de imunoadsorção (ISEM), a PCR, hibridação de ácido nucléico, métodos sorológicos 

de imunodifusão dupla em gel de ágar e ELISA com anti-soros específicos contra o 

vírus foram usados para avaliar a sua distribuição no cerrado brasileiro, diagnosticando 

alta severidade e incidência elevada (Akinjogunla et al 2007). Análise de identificação 

de espécies de maracujazeiros resistentes ao CABMV por meio de teste sorológico 

ELISA e RT-PCR demonstraram que a P. suberosa é imune ao vírus, já havendo relatos 
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dela ser resistente a diversos outros vírus em outros países (Maciel et al 2009). Os testes 

sorológicos e moleculares, para o patossistema CABMV/maracujazeiro são usados em 

sua maioria para detecção do vírus e análise de genótipo mais resistente ao vírus, não 

havendo trabalhos de quantificação absoluta para esse patossistema. Técnica de RT-

qPCR é comumente usada em estudos de outros patossistemas para tal finalidade. 

 

2.9 qPCR na quantificação de vírus de plantas 

 

 A Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real ou Reação em Cadeia da 

Polimerase quantitativa (qPCR) está na capacidade de monitorar o progresso da PCR 

como ela ocorre, ou seja, em tempo real, sendo os dados coletados durante todo o 

processo, ao invés da etapa final da PCR. Segundo Karlen et al (2007), dentre os 

métodos que estimam a quantificação de cópias de DNA, o método de qPCR difere 

estatisticamente dos demais, por fornecer uma quantificação de alta precisão, robustez e 

confiança, mesmo que seja experimentalmente dispendioso. Todas as etapas e 

condições necessárias para a execução de ensaios baseados, bem como termos 

consensuais usados na técnica em qPCR estão sumarizadas na diretriz „MIQE‟ (Bustin 

et al 2009). 

 Existem dois tipos de químicas usadas para a detecção de produtos de PCR em 

tempo real: a química TaqMan®, também conhecida como “química fluorogênico 5‟ 

nuclease”; e através do corante intercalante SYBR Green ou EVAGreen. Ensaios de 

quantificação a partir de sondas TaqMan podem ser realizados para quantificação de 

RNA em uma ou duas etapas (One-step ou Two-step), na quantificação de DNA ou 

cDNA, e nos ensaios de discriminação alélica. Os corantes intercalantes ligam-se em 

DNA fita dupla, podendo detectar todos os dsDNA de uma reação, até mesmo aos 

produtos inespecíficos da reação.  

 A metodologia de qPCR pode ser empregada na quantificação absoluta de carga 

viral, expressa em número de cópias, ou na quantificação da expressão gênica, 

conhecida como quantificação relativa, sendo atualmente considerada padrão ouro pela 

precisão, sensibilidade e rápida mensuração da expressão gênica (Derveaux et al 2010). 

A qualidade do RNA, isto é, material não degradado ou fragmentos de RNA, é muito 

importante nesses estudos (Becker et al 2010). Balme-Sinibalde et al (2006) usaram 

sondas TaqMan® em estudos de quantificação de PVY em tabaco. Demais pesquisas 

têm sido empregadas na quantificação de vírus a partir de sondas, como a detecção e 
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quantificação de Cucumber vein yellowing virus (CVYV) e Cucurbit yellow stunting 

disorder virus (CYSDV) (Gil-Salas et al 2007),  Barley yellow mosaic virus (BaYMV) 

e Barley mild mosaic virus (BaMMV) (Mumford et al 2004), XXX .Estudos de 

evolução de vírus a partir de infecção mista são realizados a partir da metodologia de 

PCR em tempo real usando sondas TaqMan® (Carrasco et al 2007, Tatineri et al 2010). 

Osman et al (2012) compararam diversos procedimentos para detecção de viroses em 

videira com uso de sondas, sendo o RT-qPCR one-step o que obteve melhor 

desempenho. 

 O uso de corantes intercalantes é outra alternativa para ensaios de qPCR e RT-

qPCR a fim de alcanças diversos objetivos. Jarosova et al (2010) usaram o corante 

intercalante SYBR Green I para analisar a resistência de espécies de Prunus 

transgênicas ao vírus Plum pox virus (PPV) por meio de quantificação absoluta. Estudos 

de infecção mista também são realizadas a partir de corantes intercalantes, como 

pesquisa desenvolvida por Martín & Elena (2009), no estudo dos vírus Cauliflower 

mosaic caulimovirus (CaMV) e Turnip mosaic potyvirus (TuMV) em Arabidopsis 

thaliana. Alguns isolados virais são assintomáticos, sendo necessário o uso de técnicas 

mais sensíveis para o seu diagnóstico, a exemplo do Citrus tristeza virus (CTV). Para 

uma detecção específica e confiável, Ruiz-Ruiz et al (2007) realizaram ensaio de RT-

qPCR usando SYBR Green em plantas de citrus infectadas pelo CTV. 

 Pode-se observar que a PCR em tempo real, seja na quantificação de carga viral 

ou em estudos de expressão gênica, é muito importante e necessária para estudos mais 

sistematizados, que requerem dados mais precisos e confiáveis, podendo auxiliar 

principalmente nos programas de melhoramento em estudos de reação de cultivares aos 

patógenos.  

 

2.10 Sistema de classificação de reação genética de genótipos a fitopatógenos 

 

 O uso de cultivares resistentes tem inúmeras vantagens sobre outros métodos, 

pois requerem pouca ou nenhuma tecnologia, permitem rotação de cultura e melhor 

aproveitamento da terra e não deixam resíduos tóxicos (Trudgill 1991). Em resposta às 

infecções, plantas hospedeiras podem envolver defesas que reduzem os efeitos 

deletérios para a sua sobrevivência, caracterizando uma forma de resistência (Miller et 

al 2005). Nesse cenário, pesquisas têm buscado selecionar progênies que apresentem 

esse grau de resistência a infecção de patógenos, gerando um gradiente diferencial que 
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vai de resistente, suscetível, tolerante e sentível (Jensen et al 1977, Fly et al 1990a, Fly 

et al 1990b).  

 Miller et al (2005), examinando as dinâmicas evolutivas de tolerância e controle 

a um microparasita de vida livre, distinguiram tolerante aos danos do patógeno e 

controlar o patógeno pela inibição de seu crescimento, como duas rotas de resistência. 

Estudo desenvolvido na seleção de espécies de Passiflora inoculadas com o vírus 

CABMV, demonstraram resistência da espécie P. suberosa, e plantas de P. edulis f. 

flavicarpa infectadas, enxertadas com a P. suberosa, não desenvolveram sintomas, 

considerando essa espécie como imune (Maciel et al 2009). Xue & Warkentin (2001), 

estudando ervilha, avaliaram a resistência particial ao Mycosphaerella pinodes das sete 

linhagens avaliadas. Videiras selecionadas quanto a resistência, tolerância e 

suscetibilidade quanto a doença de Pierce, foram analisadas quanto a multiplicação e 

translocação da bactéria Xylella fastidiosa (Fry et al 1990a). 

 Miller et al 1989, comparando culturas de milho, trigo e grama quanto a variação 

e composição de populações de bactérias na rizosfera, identificaram duas cultivares de 

milho resistente e suscetível a espécies de Fusarium, e entre duas linhagens de capim 

resistente e suscetível ao Dreschera poae, ainda identificando diferença de tolerância ao 

pH em cultivares de trigo. Resistência a patógenos pode ser identificada a partir da 

incidência e severidade dos sintomas. Cavichioli et al (2011) identificaram incidência 

de 100% de plantas com a VEFM, em P. alata e P. gibertii, e 97,5% em P. edulis e pé-

franco. Em linhagens de alface-crespa, foi avaliado a resistência ao vírus LMV (Lettuce 

mosaic virus) e ao nematóide-das-galhas (Meloidogyne javanica), além da tolerância ao 

calor no campo, identificando a família AFX007B-140-21 homozigoda resistente ao 

vírus e nematóide (Silva et al 2008). Em trabalhos de avaliação de resistência de cinco 

genótipos de cafeeiros do grupo IAC a Pratylenchus coffeae e Meloidogyne incognita, 

não foi caracterizada a resistência da cultivar „Robusta IAC 4804‟ a M. incognita, 

porém foi suscetível ao P. coffeae, sendo a cultivar „Robusta IAC 4810‟ resistente a P. 

coffeae e suscetível a M. incógnita (Tomazine et al 2005) 

 

2.11 Indutores de resistência genética de plantas a vírus 

 

 A medida de prevenção de viroses em plantas se dá basicamente em três 

processos: (i) medidas de prevenção para limitar a dispersão de doenças através de 

quarentena, erradicação de vetores e esterilização de materiais contaminantes, como 
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poda, tesoura, dentre outros, (ii) o uso de genes de resistência introduzidos em 

variedades comerciais para o melhoramento de plantas, ou (iii) uso de indutores que 

confiram resistência genética das plantas ao patógeno. Debreczeni et al (2011) 

mencionam que o método mais eficaz para o controle de viroses tem sido o 

melhoramento para resistência. 

 A pré-imunização ou combate a fitopatógenos por meio de indutores de 

resistência são usados no combate de diversos agentes etiológicos. O acibenzolar-S- 

metil (ASM) tem sido avaliado quanto a resposta de indução de resistência em diversos 

patossistemas. Não foi constatado nenhum efeito do ASM sobre a severidade do Mal-

do-Panamá, causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense em banana, 

havendo somente uma inibição da germinação de conídios in vitro em concentração de 

0,5 mg.ml
-1

 (Querino et al 2005). Em caupi, o ASM apresentou bons resultados na 

indução de resistência nas atividades B-1,3-glucanase, peroxidase e PAL sobre o fungo 

Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum (Rodrigues et al 2006). Em tomateiro o ASM 

é usado no combate da pinta preta, doença fúngica causada pela Alternaria solani 

(Balbi-Peña et al 2006), murcha bacteriana causada pela Ralstonia solanacearum, não 

registrando efeito inibitório direto no crescimento da bactéria, mas reduzindo 

significativamente a ocorrência da murcha, induzindo a resistência ao tomateiro (Silva 

et al 2007) a mancha bacteriana causada pela Xanthomonas vesicatoria (Cavalcanti et al 

2006); e em trigo na indução de resistência ao pulgão-verde Schizaphis graminum 

(Costa et al 2007). Em cacaueiro o ASM é considerado o indutor de resistência padrão 

contra a vasoura-de-bruxa causada pelo fungo Crinipellis perniciosa (Resende et al 

2007). 

 Estudos relatam a avaliação de outros indutores no combate de pragas de plantas 

como o DL-b-amino-n-butírico (BABA) para o patossistema banana/Fusarium 

oxysporum f. sp. cubense (Querino et al 2005); BABA e quitosana em culturas de caupi 

para o mesmo patógeno (Rodruigues et al 2006); extrato de cúrcuma, curcumina, 

oxicloreto de cobre e azoxystrobin no combate a pinta preta em tomateiros (Balbi-Peña 

et al 2006). 

 Na possibilidade de redução da severidade dos sintomas provocados pelos vírus 

em diversas culturas, o método de indução de resistência por meio de indutores bióticos 

ou abióticos tem se tornado uma excelente opção, principalmente em culturas que ainda 

não identificaram genótipos resistentes. Em vírus há alguns relatos de indução de 

resistência. Em tabaco, a rizobactéria Pseudomonas aeruginosa 7NSK2 induziu a 
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resistência sistêmica ao vírus TMV (De Meyer et al 1999). Ainda para esse 

patossistema, estudos demonstram um efeito de indução da planta ao vírus com a 

utilização do BABA em concentrações inferiores a 0,525 mg.ml
-1

 (Siegrist et al 2000). 

Outro indutor bastante usado na defesa contra vírus é a quitosana protegendo várias 

espécies de plantas contra infecção sistêmica ou local causadas pelos vírus ALMV, 

TNV, PSV, CMV e PVX, chegando a bloquear completamente a cumulação do TMV 

em fumo quando adicionada ao protoplasto (Pospieszny et al 1991). 

 Em maracujazeiro a técnica de pré-imunização não se mostrou viável, sendo as 

plantas imunizadas facilmente infectadas em condições de campo por estirpes mais 

virulentas (Meletti et al 2005). Na Austrália, o uso de estirpes fracas na pré-imunização 

contra o PWV produziu bons resultados por algum tempo, pois essa política de 

convivência com o vírus aparentemente permitiu o surgimento de estirpes mais severas, 

capazes de prejudicar até mesmo os híbridos de maracujá mais tolerantes (Meletti et al 

2005). 

 Ensaios envolvendo a aplicação do ASM em maracujazeiro „amarelo‟, em 

condições de campo e telado, foram desenvolvidos apresentando bons resusltados da 

ação do ASM na indução de resistência ao CABMV, a partir da avaliação de sintomas 

por meio de escala de notas e AACPD (Oliveira et al 2008, Silva et al 2011). Até o 

presente momento não há relatos de trabalhos de estudo de indução de resistência 

biótica e/ou abiótica para o combate ou redução da severidade de sintomas do CABMV 

em culturas de maracujazeiro a partir de análise de carga viral associado a 

sintomatologia foliar. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Descrever protocolos e procedimentos, que contribuam na distinção de genótipos de 

maracujazeiro „amarelo‟ menos suscetíveis ao CABMV e mais responsivos a 

tratamentos com elicitores de indução de resistência genética; 

 

3.2 Específicos 

 

- descrever protocolo de diagnóstico e quantificação em tempo real da concentração de 

partícula virais; 

- descrever procedimento de classificação da reação de genótipos, baseado na 

quantificação da carga viral de partículas de CABMV e da severidade de sintomatologia 

foliar da VEFM, quer seja essa reação in natura ou obtida por intermédio da adoção de 

indutores de resistência. 
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RESUMO 

 

CABMV é um vírus causador do endurecimento do fruto do maracujazeiro, uma das 

maiores pragas que afeta a produção anual dessa cultura. Um ensaio de RT-qPCR 

usando o EvaGreen™ foi desenvolvido para a quantificação absoluta da titulação viral 

do CABMV infectando culturas de Passiflora. Primers específicos para a região 

conservada da capa protéica do isolado CABMV-LNS foram desenhados sob as 

condições de ciclagem ideais de ensaios de PCR em tempo real. Através da curva melt 

foi analisada a especificidade dos primers por meio de anelamentos inespecíficos 

através da Tmº. O ensaio de RT-qPCR se deu em duas etapas com uma curva padrão 

com diluições decimais seriadas variando de 10
9
 a 10

3
. Dados gerados pelo software 

Eco versão 4.0 como slope, SD, Ct e Eficiência, serviram como parâmetro para validar 

a precisão da técnica em diagnósticos de CABMV.  
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PALAVRAS-CHAVE: CABMV, carga viral, Endurecimento de frutos, EvaGreen, 

Passiflora, quantificação absoluta.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O gênero Passiflora tem seu centro de origem na América do Sul, possuindo 

ampla distribuição geográfica no centro-norte e Brasil, que também possui um terço das 

espécies nativas, apresentando grande variabilidade genética natural (Bruckner et al 

2008a). As espécies de Passiflora com importância comercial são o maracujazeiro 

„amarelo‟ (Passiflora edulis f. flavicarpa), „roxo‟ (P. edulis f. edulis) e „doce‟ (P. 

alata).  

A cultura do maracujá teve um aumento de 39,4% em produtividade no ano de 

2009, contribuindo para um aumento de 1,8% no valor da produção de fruticultura no 

Brasil. Mesmo assim, a produtividade anual alcançou apenas cerca de 10 

toneladas/ha/ano, devido à baixa tecnologia empregada na colheita (EMBRAPA 2012). 

A tabela de produção brasileira de maracujá em 2010 coloca a Bahia como a maior 

produtora de maracujá, porém o Estado do Espírito Santo é o que possui maior 

rendimento em t/ha (IBGE, 2010). 

Outro problema para a baixa produtividade da passicultura são as diversas 

doenças que acometem a cultura como a antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), 

caracterizada como doença pós-colheita, bem como podridão-preta ou peduncular, 

podridão-mole e manchas e/ou apodrecimento causados por Alternaria passiflorae e 

Alternaria sp. (Anselmo e Junqueira 1997, Junqueira et al 2003). As principais viroses 

que infectam a cultura incluem a virose do endurecimento do fruto do maracujazeiro 

(VEFM) causada pelos agentes etiológicos Passion-fruit woodiness virus (PWV) e o 

Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV). Outros vírus que podem se hospedar em 

maracujazeiros são Passiflora virus Y, Passion fruit ringspot virus, Passion fruit mottle 

virus e Passion fruit little leaf mosaic virus (Maciel et al 2009). 

Na família Potyviridae o gênero Potyvirus é o maior dentre os oito gêneros 

pertencentes a esse grupo, com aproximadamente 146 espécies (ICTV 2013). Os vírus 

do referido gênero apresentam genoma de uma única molécula de RNA de fita simples, 

senso positivo, contendo uma longa fase aberta de leitura (open reading frame, ORF) e 

outra ORF, curta, denominada pipo, incorporada dentro do cístron P3 da poliproteína 

(Chung et al 2008) . A ORF principal é traduzida como uma única proteína que sofre 
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autoproteólise gerando, cada uma das proteínas virais, cerca de doze proteínas 

observadas in vitro (Zerbini, Carvalho & Zambolim 2006). 

O CABMV é um vírus causador de uma das principais viroses que compromete 

a produção brasileira de maracujá. Foi primeiramente relatado na Itália e também na 

Nigéria na década de 1970 (Ladipo 1976, Akinjogunla 2008). A VEFM é uma doença 

que possui como principal característica frutos com pericarpo endurecidos e polpa 

bastante reduzida (Kitajima et al 1986, Nascimento et al 2004). O primeiro vírus 

descrito para essa doença foi o PWV (citado por Shukla & Ward 1988, Nascimento et al 

2004) e posteriormente o CABMV (Van Regenmortel et al 2000, Nascimento et al 

2004), ambos pertencentes à família Potyviridae.  

Quanto ao vírus, a PCR convencional permite estudar a variabilidade entre 

isolados do vírus CABMV (Abreu et al 2007) e proceder inferências filogenéticas entre 

os mesmos (Nascimento et al 2004). PCR convencional, métodos sorológicos como 

DAS-ELISA, hibridização e microscopia eletrônica são ferramentas usadas na detecção 

desse vírus (Akinjogunla, 2008). Plataforma de PCR „qualitativo‟ no patossistema 

CABMV/Passiflora vem sendo empregado dentro do âmbito de resistência da planta ao 

vírus, em validação da ausência da multiplicação do vírus em plantas transgênicas 

(Trevisan 2006, Monteiro-Hara et al 2011), na identificação de fontes de resistência 

entre espécies de passsifloras nativos (Maciel et al 2009) e entre indivíduos de 

Passiflora edulis (Cerqueira-Silva et al 2008), bem como na validação de mudas livres 

do vírus do endurecimento do fruto do maracujazeiro quando empregadas a técnica de 

microenxertia (Andrade et al 2010). Protocolos de detecção por meio de PCR 

quantitativa em tempo real, via sondas TaqMan, foram relatados para diversos 

Potyviridae como Cucumber vein yellowing virus (CVYV) e Cucurbit yellow stunting 

disorder virus (CYSDV) (Gil-Salas et al 2007), Barley yellow mosaic virus (BaYMV) e 

Barley mild mosaic virus (BaMMV) (Mumford et al 2004), Tobacco etch virus (TEV) 

(Carrasco et al 2007) e Potato virus Y (PVY) (Balme-Sinibald et al 2006). Tanto quanto 

se sabe, inexistem trabalhos descritos até o presente momento que descrevam 

quantificação de CABMV de Passiflora spp. por esse método. Assim, objetiva-se o 

presente trabalho gerar e validar um protocolo para detecção e quantificação do vírus 

CABMV a partir do estabelecimento de quantificação absoluta por RT-qPCR com uso 

do fluoróforo intercalante de fita dupla de DNA EvaGreen. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Materiais genéticos viral e vegetal e inoculação do CABMV 

O isolado viral CABMV „LNS-09‟, empregado na presente pesquisa, pertence à 

coleção de 10 isolados do vírus CABMV do Laboratório de Genética de Plantas/UESB, 

oriundos da região de Livramento de Nossa Senhora/BA (Melo et al, 2008 Esse isolado 

foi escolhido por ter resultado no maior grau de severidade de sintomas foliares da 

virose em relação aos demais isolados, em ensaio de destacamento foliar (Melo 2010). 

Sementes de frutos sadios adquiridos em feiras livres de maracujazeiro „amarelo‟ 

(Passiflora f. edulis) foram postas para germinar e duas plantas foram conduzidas até a 

fase adulta no Laboratório de Virologia Molecular/UFLA. Cada uma destas duas 

plantas foi submetida, aos quarenta dias de idade, a inoculação mecânica de partículas 

do LNS-09, mediante emprego de metodologia descrita em Melo et al (2008); 

provenientes de folhas de plantas previamente inoculadas com o referido isolado 

(planta-teste) ou a de apenas água destilada (planta-controle). 

 

2.2. Desenho de primers 

O isolado viral CABMV-LNS teve a região da capa protéica seqüenciada (dados 

não apresentados) e a partir dela foram desenhados quatro pares de primers usando o 

software Primer 3.0 (Rozen & Skaletsky 2000). A sequência dos pares de primers e o 

tamanho dos amplicons obtidos são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Pares de primers usados no presente trabalho. 

Primers Sequência 5' - 3' Amplicon (pb) 

qCABMV-F03 ATC GTC GAG AAT GCA AAA CCC ACA 
104 

qCABMV-R03 GGC ATG TAG AAC CCT TCA GAA TTT CT 

qCABMV-F05 TCA AGC CCA TCG TGG AGA AT 
100 

qCABMV-R05 CCC TTC AGA ATT TCT CAT CTC AAT G 

qCABMV-F06 ATA GAA TAC AAG CCA GCA CAA ATC G 
200 

qCABMV-R06 CCG TCC ATC ATA GTC CAC ACC 

qCABMV-F07 CTG GTA GAG TGC TTC TCA ATT TGG 
121 

qCABMV-R07 CTC TCC CTT GAT GGC CTC AA 

 

A sequência da capa protéica do isolado CABMV-LNS, juntamente com outras 

sequências disponíveis no GenBank para o mesmo vírus, foram alinhados com os 
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primers desenhados a partir do programa BLAST e CLUSTALW, de modo avaliar 

eventual anelamento não específico em outra região do vírus e entre os primers. Os 

primers foram posicionados em diferentes regiões ao longo do gene codificador da 

proteína da capa (Figura 1). 

 

Figura 1. Desenho esquemático da posição dos quatro pares de primers (forward e reverse) no gene da 

capa protéica (CP) do vírus Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV). Significado das siglas de F03 à 

R07 encontra-se na Tabela 01. 

 

2.3. Extração e determinação da pureza e integridade de RNA vegetal total 

As plantas de maracujazeiro „amarelo‟ saudável (planta controle) e apresentando 

sintomas foliares da virose do endurecimento de frutos (planta teste) foram usadas para 

a extração de RNA total. A extração de RNA foi realizada mediante protocolo TRIzol 

(GIBCO), ajustado para dois g de tecido foliar inicial. Os extratos de RNA vegetal total 

foram ressuspendidos em 48µl de água livre de nuclease, fracionados em três alíquotas, 

etiquetados e armazenados em -80ºC até o uso. A avaliação da pureza do RNA vegetal 

total se deu por meio do espectrofotômetro Nanodrop™ via razão 260/280 nm, para 

avaliar contaminantes protéicos e a 260/230 nm, para avaliar outros tipos de 

contaminação. A integridade do RNA foi avaliada a partir de eletroforese em gel de 

agarose 0,7%, observando a presença das bandas equivalentes aos RNAs ribossômicos 

28S e 18S. Das três alíquotas de RNA total, a que apresentou o melhor resultado de 

pureza e integridade foi selecionada, tratada com DNAseI (Fermentas™) para remover 

contaminação de DNA genômico de acordo com o protocolo do fabricante, quantificada 

por meio de fluorímetro usando o Quantifluor™ (Promega Corporation, WI),  tendo sua 

concentração ajustada para aproximadamente 100ng/µl. 
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2.4. RT-PCR Qualitativa 

Reações RT-PCR Two-Step foram montadas a partir de RNA vegetal total 

extraído das plantas-teste e -controle. Empregando-se o RNA total da planta inoculada 

com CABMV e os quatro pares de primers RT-qPCR (Tabela 1), objetivou-se 

confirmar, sob eletroforese, a geração de um único amplicon em cada uma das quatro 

reações, bem como determinar o tamanho, em pares de bases, dos mesmos. 

As reações RT para o gene da capa protéica foram montadas sob volume final de 

25 μl., contendo 2,5μl de RNA vegetal total, um μl do primer reverse 10μM, 

completando o volume para 10 μl com H2O livre de nuclease, aquecendo a 70ºC por 5 

minutos. Em seguida, foram adicionados cinco μl de M-MLV RT Buffer (Promega™), 

dois μl de dNTPs 10mM, 0,8μl da enzima M-MLV (Promega™) e H2O livre de 

nuclease para um volume final de 25 μl, sob termociclagem de 40ºC por 60 minutos e 

95ºC por cinco minutos. 

Ao término da RT foi montada a PCR com 22,5μl do mix (5 µl de tampão - 1,5 

μl MgCl2, 1 μl dNTP 10 μM, 0,125 μl GoTaq Flexi, 14,875 μl H2O livre de nuclease),  1 

μl da reação de síntese de DNA complementar e 0,75 μl do primer F e R 10 μM, ambos 

correspondentes ao primer usado na RT. A PCR foi realizada em 35 ciclos de 95ºC por 

15s, 60ºC por 30s e 72ºC por um min, seguido de uma extensão final de 72ºC por cinco 

min. Uma alíquota de três μl da reação de PCR foi analisada em gel de agarose 0,7%. 

Por sua vez, empregando-se o RNA total tanto da planta-teste quanto da -controle, 

procedeu-se a RT-PCR Two-Step para o gene do fator de elongação celular (EF), útil na 

montagem do ensaio de controle interno (item 2.7), com vistas a determinar se a 

presença ou ausência de partículas de CABMV nas plantas interfere na performance de 

extensão dos primers deste último gene. 

As reações RT para o gene EF são idênticas àquelas para o gene de capa protéica 

do vírus. Já as reações da PCR diferem entre si pelo fato de, na termociclagem, as fases 

de desnaturação e anelamento durarem, ambas, um min cada.  A especificidade dos 

pares de primers para o gene EF foram testadas nas quatro combinações (EF1F - EF1R; 

EF1F - EF2R; EF2F - EF1R; EF2F - EF2R) entre dois pares de primers. O primeiro par 

de primers [EF1F (5‟ TGT TGC TGT TAA GGA TTT GAA GCG 3‟) e EF1R (5‟ AAC 

AGT TTG ACG CAT GTC CCT AAC 3‟)] foi descrito por Abreu e Aragão (2007). O 

segundo par de primer [EF2F (5‟ GTC TCC ACC ACC ATG GGC TTG GT 3‟) e 

EF2R (5‟CTC GAC TGC CAC ACA TC3‟)] foi desenvolvido na presente pesquisa, via 

software Primer 3.0 (Rozen & Skaletsky 2000) tendo por base as sequências DQ447160 
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e DQ447161 disponíveis no GenBank. O resultado foi observado em gel de agarose 

0,7% (Figura 2).  

 

2.5. Clonagem e transcrição do gene da capa protéica 

O gene da capa protéica do isolado CABMV LNS-09 foi clonado em um 

plasmídeo tipo pGEM-T Easy e multiplicado em células de E. coli competentes, com 

posterior remoção do plasmídeo por meio do método de lise alcalina conforme 

protocolo de Sambrook et al (1989). Posteriormente, purificou-se o plasmídeo via kit 

EasyPrep PCR Clean-Up Mini (EasyGen™). A enzima de restrição usada para a 

linearização do plasmídeo purificado foi o SalI (Fermentas) sob o seguinte protocolo 

modificado: seis μl de plasmídeo, dois μl 10X Buffer O (Fermentas™), um μl da 

enzima SalI (Fermentas™), e 11,0 μl de água livre de nuclease, incubado a 37ºC por 

oito horas, seguido da inativação da enzima a 65ºC por 20 min. O plasmídeo purificado 

e linearizado foi submetido a transcrição usando a enzima T7 RNA Polimerase 

(Fermentas™), segundo recomendações do fabricante. O RNA transcrito do gene da 

capa protéica do plasmídeo linearizado foi precipitado adicionando-se 1/20 do volume 

de Acetato de Sódio 2M pH 5,5 e 2,5 volume de etanol absoluto gelado, e refrigerado a 

-80ºC por 20 min. Posteriormente, centrifugou-se a 1400 RPM por 30 min; descartou-se 

o sobrenadante; adicionou-se 1 mL de etanol 70%; centrifugou-se a 1400 RPM por 2 

min e descartou-se o sobrenadante, secando-se o pellet. A concentração do RNA foi 

ajustada para 100ng/μl, por intermédio de leituras no fluorímetro Quantifluor™ 

(Promega), em alíquotas de 20 μl de água livre de nuclease, estocadas a -80ºC. 

 

2.6. Curva Padrão 

Para estabelecer um padrão a ser usado nas reações de RT-PCR quantitativa de 

CABMV, foi montada uma curva padrão com diluições decimais seriadas a partir de 

RNA transcrito do gene da capa protéica do vírus clonado em plasmídeo. Diluições 1:10 

foram realizadas de 10
9
 a 10

3
 cópias do RNA. A concentração do RNA transcrito 

(pmol) em cada diluição foi calculada pela fórmula: μg do RNA transcrito x (10
6
 

pg/1μg) x (1 pmol/340 pg) x (1/ número de bases do transcrito) e o número de cópias de 

RNA foi estabelecido usando o valor da concentração e a constante de Avogrado (Ruiz-

Ruiz et al. 2007). 
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Na montagem da curva padrão foram usados controles negativo e positivo. O primeiro 

deles é composto de RNA transcrito sem ter sido submetido à transcrição reversa para 

avaliar a ocorrência da digestão completa do DNA plasmidial linearizado usado na 

etapa de RT. Já o controle positivo foi constituído de uma alíquota do DNA plasmidial 

com o inserto do vírus para garantir a amplificação e validar a reação. Foi incluído, 

ainda, o controle sem molde (NTC). Os parâmetros slope, coeficiente de determinação 

(R²) e a Eficiência, empregados na definição da qualidade de representação da curva, 

foram estimados pelo software Eco versão 4.0 (Illumina™). A eficiência, expressa em 

porcentagem, é estimada pela fórmula 10
(-1/slope da curva padrão)

 (Ruiz-Ruiz et al 2007). 

Adicionalmente, curva melt (ou temperatura de dissociação) gerada pelo software Eco 

versão 4.0 (Illumina™) foi avaliada na montagem da curva padrão para verificar 

possível formação de dímeros ou outras amplificações inespecíficas, conforme Bustin 

(2000). 

 

2.7. Controle interno 

Como mecanismo adicional para validação do ensaio RT-qPCR, tentou-se 

estabelecer uma controle interno na curva padrão externa referente a um gene EF, de 

expressão constitutiva nas plantas. Após confirmação da amplificação a partir dos 

primers na RT-PCR qualitativa, foi realizada uma RT-qPCR. Observou-se o Cq (ciclo 

de quantificação) da curva padrão a fim de estabelecer esse gene constitutivo como 

controle interno. A curva foi montada com seis pontos com diluições de 200ng a 2pg. 

As condições de ciclagem foram as mesmas usadas para os ensaios de RT-PCR e RT-

qPCR da curva padrão. 

  

2.8. RT-PCR quantitativa 

A reação de RT-PCR quantitativa (RT-qPCR) ocorreu em duas etapas. Na 

primeira houve a produção de cDNA por meio da RT usando a enzima M-MLV no 

termociclador Multigene Gradiente (Labnet™), nas condições descritas anteriormente. 

Para esse ensaio, o par de primer usado foi o que obteve melhor desempenho na 

avaliação da curva melt da reação de RT-qPCR realizada durante a montagem da curva-

padrão. O ensaio de RT-qPCR foi realizado no Eco Real Time PCR System 

(Illumina™) com volume final de 10 μl. A placa foi montada com dois μl de cDNA 

(gerado a partir de 100 ng de RNA total), 5,0 μl 2X Fast Plus EvaGreen (Biotium™), 
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um μl de cada primer a um μM (concentração final 0,1 μM) e 1,0 μl de ROX 1X 

(Biotium™). Controles negativo, positivo e NTC foram incluídos, conforme descritos 

no item „2.5‟. A reação de qPCR consistiu na ativação da enzima a 95ºC por 2 min, 

seguido de 40 ciclos de desnaturação a 95ºC por 5s e anelamento e extensão a 60ºC por 

30s. As condições da curva de dissociação seguiram o padrão do software. Todas as 

reações de RT-qPCR foram realizadas em triplicata. Os experimentos foram 

adicionados ao programa EcoStudy versão 4.0 (Illumina) para análise dos dados. 

Foram realizadas quatro ensaios independentes da curva padrão em triplicatas. Para 

cada reação o software Eco versão 4.0 (Illumina) gerou os dados obtidos através da 

intensidade da fluorescência. Os valores do threshold cycle (Ct) foram obtidos 

ajustando o threshold a 0,05 e o baseline no automático. A média do Ct e do desvio 

padrão (SD) de cada ponto da curva e do controle positivo foi calculado. O coeficiente 

de variação entre os ensaios foi calculado segundo Ruiz-Ruiz et al (2007). 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Desenho dos Primers 

O par de primer usado para as reações de RT-PCR e RT-qPCR foram 

confeccionados a partir de uma região conservada da capa protéica do vírus CABMV. 

Gillaspie et al. (2001) descreveram pares de primers usados na detecção desse vírus em 

reação de RT-PCR. Como os pares de primers para reações de RT-qPCR devem estar 

em condições adequadas para esse tipo de ensaio, como temperatura de anelamento a 

60ºC, amplicons preferencialmente com tamanho entre 50 a 200pb, primers com maior 

quantidade de GC, dentre outros fatores, é que se construiu novos primers adequados 

para a reação de PCR em tempo real. A primeira avaliação dos primers ocorreu através 

da análise do produto da PCR em gel de agarose (Figura 2 A) no qual foi observada a 

amplificação do DNA alvo em tamanhos esperados: 104pb para qCABMV-F03 e 

qCABMV-R03, 100pb para qCABMV-F05 e qCABMV-R05, 200pb para qCABMV-

F06 e qCABMV-R06, 121pb para qCABMV-F07 e qCABMV-R07, e 89pb para a 

combinação dos primers qCABMV-F06 e qCABMV-R07. 
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Figura 2. Eletroforeses em gel de agarose 0,7%. (A) Produtos da PCR do teste dos primers (M = 

marcador 100 pb; 1 = amplificação com os primers F03 e R03; 2 = amplificação com os primers F05 e 

R05; 3 = amplificação com os primers F06 e R06; 4 = amplificação com os primers F07 e R07; 5 = 

amplificação com os primers F06 e R07. (B) M = marcador de 100 pb; 1 = plasmídeo purificado não 

linearizado; 2 = plasmídeo linearizado; 3 = RNA transcrito; 4 = marcador de 1kb. (C) M = marcador de 1 

kb; 1 = marcador de 100 pb; 2 e 3 = produto de PCR com o par de primer EF1 em plantas sadias de 

maracujazeiro „amarelo‟ e inoculada com o Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV), 
respectivamente; 4 e 5 =  produto de PCR com a combinação de primers EF1F e EF2R em plantas sadias 

de maracujazeiro „amarelo‟ e inoculada com CABMV, respectivamente; 6 e 7 = produto de PCR com a 

combinação de primers EF2F e EF1R em plantas sadias de maracujazeiro „amarelo e inoculada com 

CABMV, respectivamente; 9 e 10 = produto de PCR com o par de primer EF2 em plantas sadias de 

maracujazeiro e inoculada com CABMV, respectivamente. 

 

3.2. Pureza e integridade de RNA vegetal total e curva melt 

A avaliação da integridade e pureza para ensaios em qPCR é bastante 

importante, ao passo que materiais impuros e/ou degradados podem gerar resultados 

imprecisos (Becker et al 2010). 

Amplificações com concentrações muito baixas não são facilmente visualizadas 

em gel de agarose. Portanto, para uma análise mais precisa de amplificações 

inespecíficas ou formação de dímeros, os primers foram avaliados a partir da curva de 

dissociação. A curva dos quatro pares de primers tiveram diferenças entre as suas 

temperaturas, o que já era esperado devido a constituição de cada amplicon. O resultado 

do primer qCABMV-05 foi o que apresentou dois picos inespecíficos (Figura 3). As 

demais curvas de dissociação demonstraram ausência de amplificação inespecífica, 

porém o par de primer qCABMV-06 foi o que apresentou melhor desempenho gerando 

um pico bastante uniforme. 

 

PPGGBC



 58 

 

Figura 3. Curva de dissociação dos quatro pares de primers. 

 

Para as reações de montagem da curva padrão, RT-PCR qualitativa e RT-qPCR 

foram usados o par de primer qCABMV-06. 

 

3.3. Curva Padrão 

O CABMV é um vírus de RNA fita simples. O fragmento da capa protéica que 

foi inserido no plasmídeo estava sob forma de DNA, e para a montagem da curva 

padrão o plasmídeo deve estar novamente sob a forma de RNA. O seqüenciamento do 

inserto foi usado para diagnosticar por meio de alinhamento no BLAST e CLUSTALW 

qual enzima de restrição não cortaria o inserto, gerando um plasmídeo linearizado. A 

enzima usada para o processo de linearização foi o SalI. O plasmídeo apresenta 3015 pb 

e o inserto 1000pb, totalizando 4015 pb. Quando o plasmídeo está circular ele não é 

identificado no gel de agarose na posição equivalente aos 4kb, caindo para quase 2kb 

devido ao seu estado circular. Quando o plasmídeo está linearizado é possível observá-

lo na região equivalente a sua quantidade de bases, como demonstrado na Figura 2 B. 

O plasmídeo linearizado foi transcrito pela enzima T7 RNA Polymerase e seu produto 

de transcrição também foi visualizado no gel de agarose (Figura 2B).  
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A curva padrão foi montada a partir de uma reação two-step com diluições 

seriadas 1:10 do RNA transcrito com concentração de 100 ng/μl. O número de cópias de 

cada ponto da curva variou de 10
9
 a 10

3
 cópias. A curva de dissociação (Melt) 

demonstra que não houve amplificações inespecíficas (Figura 4A) validando as 

condições usadas para esse ensaio como concentração de primer (1μM) e temperatura 

de anelamento (60ºC). A placa foi montada em triplicata gerando uma curva com slope 

igual a -3.36 com 98,23% de eficiência e R² igual a 0.991. Curva padrão com diluições 

1:10 deve apresentar um slope de -3.32 com 100% de eficiência e r² igual a 0.999, sendo 

aceitáveis valores com erro de ± 10%. O R² acima de 0,99 garante bom desempenho da 

curva padrão na quantificação por possuir uma curva bastante linear (Bustin 2000). Um 

R² de 0,991 garante uma quantificação específica devido a sua alta linearidade (Figura 

4B). 

 

Figura 4. (A) Curva de dissociação. (B) Curva padrão da diluição seriada 1:10. 

 

A reprodutibilidade foi observada a partir do desvio padrão das três réplicas de 

cada ponto da curva (Tabela 2). Os valores do desvio padrão demonstram o alto grau de 

precisão das replicatas de cada diluição.  

 

Tabela 2. Desvio padrão e ciclo de quantificação (Cq) da curva padrão. 

Nº de cópias 10
9
 10

8
 10

7
 10

6
 10

5
 10

4
 10

3
 10

2
 10

1
 

Cq 11.63 15.18 18.87 22.28 25.54 29.55 33.25 35.38 36.29 

Desvio padrão 0.12 0.09 0.11 0.04 0.28 0.08 0.01 1.42 
  

Os dados demonstrados na Tabela 2 sugerem a exclusão do ponto mais 

concentrado (10
9
) por apresentar um Cq muito baixo (11,63) estando dentro da região 
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baseline que fica entre o 3º e o 15º ciclo. À medida que vão ocorrendo as diluições, 

percebe-se que os pontos mais diluídos vão perdendo a precisão por não apresentar tanta 

linearidade no espaçamento de 3,32 ciclos entre as diluições. 

A média do threshold cycle (Ct) e desvio padrão (SD) de cada ponto da curva padrão e 

do controle positivo estão presentes na Tabela 3. O coeficiente de variação (CV%) 

entre os ensaios variou de 0,22 a 1,17%, demonstrando a alta reprodutibilidade da 

técnica, validando a curva como sendo boa para a quantificação de cópias virais para o 

patossistema Passiflora/CABMV. 

 

Tabela 3. Coeficiente de variação entre os ensaios da curva padrão para quantificação absoluta do 

CABMV por RT-qPCR 

Amostra (X) Ct
a
 

Desvio 

padrão
b
 

CV %
c
 

10
9
 11,53 0,14 1,17 

10
8
 15,11 0,15 0,98 

10
7
 18,92 0,07 0,38 

10
6
 22,42 0,18 0,79 

10
5
 26,08 0,17 0,63 

10
4
 29,88 0,07 0,22 

10
3
 33,48 0,27 0,79 

Controle  + 10,91 0,04 0,37 
      a Média do threshold cycle (Ct) obtido dos quatro ensaios usando três replicatas. 
      bMédia do desvio padrão  obtido dos quatro ensaios usando três replicatas. 
      c Coeficiente de variação (CV%) entre os ensaios. 

 

3.4. Controle Interno 

Os resultados da combinação dos dois pares de primers usados na RT-PCR estão 

representados na Figura 2C. Para cada combinação houve a amplificação do gene EF, 

de expressão constitutiva. As combinações dos primers geraram amplicons com os 

seguintes tamanhos: 358 pb para EF1F e EF1R; 300 pb para EF1F e EF2R; 202 pb para 

EF2F e EF1R; e 144pb para EF2F e EF2R (Figura 2C). Os resultados da PCR em 

tempo real demonstram que o gene constitutivo em questão não é viável para ser usado 

como controle interno para a quantificação absoluta de CABMV, por ter apresentado Cq 

acima de 30 ciclos (Figura 5) para o ponto mais concentrado (200 ng de RNA total).  
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Figura 5. Amplificação do ensaio de PCR em tempo real do gene endógeno Fator de Elongação mediante 

emprego da combinação dos dois pares de primers EF1 e EF2. 

 

4. DISCUSSÃO 

Diagnósticos da virose do endurecimento do fruto do maracujazeiro, causado 

pelo agente etiológico CABMV, são habitualmente realizados por métodos sorológicos 

e por meio de RT-PCR (Zheng et al 2010). Análises de infecção do CABMV por meio 

da técnica DAS-ELISA e RT-PCR em feijão também vêm sendo feitas (Amayo et al 

2008, Freitas et al 2012). Akinjogula et al (2008) fizeram um levantamento dos métodos 

ELISA, ISEM, PCR, Hibridação de ácido nucléico e DTBIA no diagnóstico do 

CABMV em feijão, outra espécie hospedeira importante acometida por viroses 

provocadas por este vírus. Diagnósticos precisos de partículas virais do CABMV 

infectando culturas de maracujazeiro, ou outras culturas, por meio da técnica de PCR 

em tempo real não haviam sido relatados até o presente momento.  

Ensaios que se destinam quantificar números de cópias virais a partir da técnica 

de PCR em tempo real não devem prescindir de uma padronização da curva padrão, 

com vistas a gerar uma quantificação confiável. Até o presente momento não foi 

estabelecido nenhum protocolo e padronização de curva padrão para ensaios de 

quantificação absoluta de partículas virais de CABMV em espécies hospedeiras do 

gênero Passiflora. Diversos trabalhos vêm sendo publicados com padronizações para 

quantificação de carga viral em diferentes culturas (Ruiz-Ruiz et al 2007, Martín et al 

2009, Tatineri et al 2010, Ferriol et al 2011, Osman et al 2012), seja para infecção 

simples ou para infecção mista e com objetivos diversos tais como avaliação de 

cultivares resistentes, diagnóstico e controle de doenças, evolução da doença por meio 

da multiplicação viral etc. 
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O gene constitutivo fator de elongação foi utilizado como controle endógeno em 

estudos de expressão gênica em diversos trabalhos (Jarosova & Kundo, 2010, Paria et al 

2012, Rienzo et al 2012, Wang & Zhang 2012). Em Passiflora, esse gene foi usado por 

Abreu et al (2007) como controle interno para análise da expressão em ensaio de RT-

PCR. Até o presente momento, nenhum trabalho foi realizado com esse gene como 

controle interno para ensaios de quantificação absoluta. Esse gene não pode ser validado 

como um controle interno para ensaios de quantificação absoluta em reações de PCR 

em tempo real para o CABMV devido a sua baixa amplificação. A hipótese provável 

para um Cq tão baixo esteja no fato do gene Fator de Elongação Celular perder sua 

expressão em tecidos distantes de franco crescimento vegetativo, não gerando um Cq 

aceitável para validação desse gene como controle endógeno. 

Cerqueira-Silva et al (2012) compara a eficiência de quatro variáveis 

patométricas que possam ser empregadas na identificação de populações de 

maracujazeiro com altos níveis de resistência e suscetibilidade ao CABMV. Estudos de 

quantificação de carga viral por meio de PCR quantitativo em tempo real pode ser uma 

outra metodologia confiável em programas de melhoramento para a seleção de 

cultivares resistentes ao vírus. O presente protocolo de RT-qPCR desenvolvido poderá 

ser útil a esses estudos de epidemiologia da virose e, notadamente, em genética e 

melhoramento de maracujazeiros „amarelo‟ quanto ao aumento do grau de tolerância de 

plantas ao CABMV. 
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RESUMO 

 

Para o patossistema CABMV/maracujazeiro „amarelo‟ (Passiflora edulis Sims f. 

flavicarpa Deg) não existem fontes de resistência conhecidos dentre as variedades 

comerciais e genótipos nativos da espécie. Tem-se, quando muito, um gradiente de 

infectividade desta espécie de passiflora ao agente causal da virose do endurecimento de 

frutos do maracujazeiro, com resultados variáveis quanto a sintomas da doença a 

depender do genótipo ou época de avaliação. A proposição de sistemas de classificação 

de reação de resistência genética de genótipos a fitopatógenos concorre para maximizar 

a distinção destas respostas e emprego de genótipos superiores em programas de 

melhoramento. No presente trabalho, a reação de híbridos intra-específicos de cada uma 

das variedades „BRS Gigante amarelo‟ e „BRS Sol do cerrado‟ quanto à inoculação 

artificial do isolado CABMV-LNS09 foi mensurada mediante quantificação da carga 

viral, via protocolo RT-qPCR e da sintomatologia foliar da virose, com a determinação 

da área abaixo da curva do progresso da doença. Foram montados cronologicamente 

dois ensaios, em casa de vegetação, espaçados 30 dias entre si contendo, cada qual, 
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cinco híbridos/variedade. Diferenças significativa dos resultados médios da carga viral e 

severidade de sintomas foram detectadas entre as variedades estudadas e entre as duas 

épocas de montagem dos ensaios (α = 0,05). Foi possível distinguir quatro combinações 

entre as gamas de comportamento de planta frente ao patógeno [resistência (R) e 

suscetibilidade (Su)] e de resposta da planta frente a doença [Tolerância (T) e 

sensibilidade (Se)]: R/T, R/Se, Su/T e Su/Se. Um montante de 30% dos genótipos de 

BRS-„Gigante amarelo‟ apresentaram-se resistentes (20% R/Se e 10% R/T). Já em 

BRS-„Sol do cerrado‟ foram detectados 10% de plantas R/Se e 20% de plantas Su/T. 

 

PALAVRAS-CHAVE: AACPD, CABMV, reação de genótipos, RT-qPCR, VEFM 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador de maracujá do mundo. A 

região Nordeste do país se destaca como a região de maior produtividade e área 

destinada ao plantio dessa cultura, estando a Bahia em primeiro lugar comparado com 

os demais estados com 410.078 toneladas de produção em 29.885 hectares de área 

colhida (SIDRA 2013). 

 A cultura do maracujá na década de 90 chegou a atingir uma produção de mais 

de três milhões de toneladas caindo para menos de quinhentos mil toneladas a partir do 

ano 2000 no Brasil (SIDRA, 2013). Boa parte dessa queda da produtividade deve-se a 

problemas fitossanitários, como as doenças que acometem a cultura. Além das doenças 

de ordem fúngica e bacteriana, as viróticas são as mais preocupantes por não possuir 

medidas preventivas. Dentre as doenças viróticas, a virose do endurecimento do fruto 

do maracujazeiro (VEFM) causada, no Brasil, pelo agente etiológico Cowpea aphid-

borne mosaic virus (CABMV) é a mais importante, responsável por prejuízos bastante 

significativos em todas as regiões produtoras da passicultura (Milette et al 2005). 

 O vírus CABMV é Potyvirus pertencente à família Potyviridae, transmitido por 

afídeos de maneira não-persistente no momento das picadas de prova do inseto (Di 

Piero et al 2006), causando frutos com endurecimento do pericarpo e grande redução da 

polpa (Kitajima et al 1986, Nascimento et al 2004), mosaico, enrugamento, 

deformações e bolhas no limbo foliar (Rezende et al 2006, Sampaio et al 2008). 
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 A transmissão dos vírus de plantas pode se dar de diversas formas, seja natural 

ou por transmissão mecânica (Miyashita et al 2010). Para diminuir a incidência da 

doença algumas medidas preventivas são importantes como a não utilização de 

materiais de poda contaminados pelo vírus (Di Piero et al 2006) ou outros instrumentos 

de corte (Saraiva et al 2006), eliminação de fonte de inóculo e produção de mudas em 

estufa fechada com tela antiafídeo. Selecionar progênies resistentes a vírus passa a ser a 

melhor opção de manejo a doença, haja vista que o método de pré-imunização não é 

muito eficaz no combate de doenças causadas por vírus (Novaes & Rezende, 2003). 

 Desconhece-se fontes de imunidade ou de elevada resistência ao CABMV 

presente em variedades e genótipos de maracujazeiro „amarelo‟ (Maciel et al 2009). 

Uma alternativa para a montagem de programas de melhoramento, nesse caso, vem a 

ser identificar genótipos com menor grau de sintoma da doença e que porte menor carga 

do vírus no interior das plantas. Nesse âmbito, COOPER & JONES (1983) propuseram 

um importante sistema de classificação de reação de plantas a vírus em que são levadas 

em consideração o comportamento do vírus e a resposta da planta. Quanto ao 

comportamento do vírus, o status de resistência de uma planta é aquele em que o vírus 

tem restringido a sua capacidade de infecção, replicação e migração na planta. A seu 

modo, o status de suscetível é conferido à planta em que o agente etiológico de uma 

virose infecta, replica e migra sem restrições no interior da mesma. Ou seja, as plantas 

apresentam um faixa de comportamento que vão desde a elevada suscetibilidade à 

elevada resistência. 

 Quanto a resposta da planta, relativa ao surgimento de sintomas da doença, há 

uma faixa de resposta, desde a sensibilidade até tolerância. O status de sensibilidade é 

reconhecido em plantas que reagem com elevada magnitude de severidade dos sintomas 

da virose, o que contrasta com plantas tolerantes, o outro extremo dessa faixa de 

resposta, em que o nível de sintomas da virose é pequeno ou nulo (Cooper & Jones, 

1983). 

 Assim, ao se levar em consideração as gamas comportamentais do vírus e de 

respostas das plantas, tem-se que uma planta pode ser resistente quanto ao fato de 

restringir alguma função do vírus e ser, das duas uma, sensível (por apresentar elevado 

nível de sintoma) ou tolerante (apresentar baixo nível de sintoma). A mesma dicotomia 

classificatória se sucede também para planta suscetível (Cooper & Jones, 1983). 

 A partir do final da década de 90, o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 

lançou as variedades da série IAC-270 desenvolvidos por meio de um programa de 
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melhoramento de nove anos (Meletti et al 2000). Recentemente, quatro variedades da 

EMBRAPA „BRS Gigante amarelo‟, „BRS Sol do cerrado‟, „BRS Ouro vermelho‟ e 

„BRS Rubi do cerrado‟ foram gerados como variedades de maracujazeiro „amarelo‟ 

resistentes a inúmeros fitopatógenos, que incluem viroses para alguma delas 

(EMBRAPA 2013). 

 Considerando que híbridos pertencentes a variedades intra-específicas de 

maracujazeiro „amarelo‟ apresentam combinações genéticas variadas dos parentais que 

o resultaram e, ainda, a existência, no patossistema CABMV/maracujazeiro „amarelo‟, 

em condições de campo, de níveis intermediários de infectividade, que permite com que 

genótipos medianamente suscetíveis quanto a resposta genética à infecção possam ser 

identificados e futuramente empregados em programas de melhoramento; o presente 

trabalho objetivou quantificar a titulação do CABMV e a sintomatologia da VEFM 

enquanto estratégia para se propor um sistema de classificação de reações de híbridos de 

maracujazeiro „amarelo‟, baseado na terminologia proposta por COOPER & JONES 

(1993), oriundos de variedades comerciais elite, a esse vírus. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Montagem do ensaio 

Foram conduzidos dois ensaios, sob delineamento inteiramente casualizado, na 

casa de vegetação do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de 

Lavras/UFLA, município de Lavras/MG, com espaçamento temporal de 30 dias entre a 

germinação das sementes de cada um dos dois ensaios. Um montante de três 

sementes/vaso das variedades „BRS Gigante amarelo‟ (GA) e „BRS Sol do cerrado‟ 

(SC) foi posto por germinar em vasos plásticos com capacidade de 2000 mL de volume. 

Após o pegamento, plântulas em excesso foram removidas, de modo que ambos os 

ensaios foram constituídos, cada qual, com cinco plantas/variedade. 

 O primeiro ensaio iniciou com as semeaduras das sementes das variedades BRS 

„Gigante amarelo‟ e „Sol do cerrado‟, ocorridas nos dias 28/02/12 e 06/03/12, 

respectivamente. Após 70 dias de germinação as plantas foram conduzidas à casa de 

vegetação e desafiadas com o isolado viral CABMV-LNS09 (Melo 2010), mediante 

emprego de metodologia descrita por Melo et al (2008). Esse isolado viral foi escolhido 

por apresentar elevado graude infectividade, sendo útil em estudos de screening de 
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resistência genética. Folhas inoculadas foram acompanhadas por três dias, de modo a se 

certificar se as mesmas não se destacaram naturalmente. 

 A montagem do segundo ensaio ocorreu nos dias 03/04/12 e 10/04/12 para as 

cultivares BRS-„GA‟ e BRS-„SC‟, respectivamente, sendo as etapas posteriores 

conduzidas da mesma forma que no primeiro ensaio. 

 

2.2.  Condições climatológicas 

 Os dados de temperatura de Lavras/MG foram obtidos a partir da estação 

climatológica 83687 do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET 2013) a fim de 

avaliar possíveis alterações da doença frente às oscilações climáticas da região. 

Obtiveram-se os valores de temperatura mínima, média e máxima de cada mês referente 

ao período da montagem do experimento (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Dados da temperatura de Janeiro a Setembro de 2012 de Lavras/MG. (A) média da temperatura 

(ºC) de cada mês; (B) temperatura máxima e mínima (ºC) de cada mês. 

 

2.3. Extração de ácidos nucléicos e amplificação 

 Folhas do ápice caulinar dos híbridos das duas cultivares foram removidas aos 

60 dias após a inoculação (DAI) e usadas para a extração do RNA total. A extração do 

RNA, avaliação da integridade e pureza, quantificação e tratamento com DNAse, 

seguiram as recomendações de Freitas et al (cap I). Para a extração foi usado o TRIzol 

caseiro. Para o tratamento do RNA usou-se o kit DNAseI (Fermentas™) e o 

Quantifluor™ (Promega Corporation, WI) para a quantificação do RNA, tendo sua 

concentração ajustada para aproximadamente 100ng/µl. 

 As reações de PCR em tempo real (RT-qPCR) foram realizadas em duas etapas 

com o par de primers CABMV-F06 (ATA GAA TAC AAG CCA GCA CAA ATC G) e 
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CABMV-R06 (CCG TCC ATC ATA GTC CAC ACC), conforme Freitas et al (cap I), 

que amplifica um amplicon de 200pb. As reações RT foram montadas sob volume final 

de 25 μl (2,5μl de RNA total, um μl do CABMV-R06 10μM, completando o volume 

para 10 μl com H2O livre de nuclease), aquecendo a 70ºC por 5 minutos no 

termociclador Multigene Gradiente (Labnet™) adicionando, posteriormente, cinco μl de 

M-MLV RT Buffer (Promega™), dois μl de dNTPs 10mM, 0,8μl da enzima M-MLV 

(Promega™) e H2O livre de nuclease para um volume final de 25 μl, sob termociclagem 

de 40ºC por 60 minutos e 95ºC por cinco minutos. Após a geração do cDNA, o ensaio 

de qPCR foi montado no Eco Real Time PCR System (Illumina™) com volume final de 

10 μl [dois μl de cDNA, cinco μl 2X Fast Plus EvaGreen (Biotium™), um μl de cada 

primer a um μM (concentração final 0,1 μM) e 1,0 μl de ROX 1X (Biotium™)] sob 

condições de ciclagem de 2‟ a 95ºC para ativação da enzima, seguido de 40 ciclos de 

desnaturação a 95ºC por 5s e anelamento e extensão a 60ºC por 30s, com curva melt 

padrão do software. Controles negativo, positivo e controle sem molde (NTC) foram 

incluídos. Todas as reações de RT-qPCR foram realizadas em triplicata. Os 

experimentos foram adicionados ao programa EcoStudy versão 4.0 (Illumina) para 

análise dos dados. 

 

2.4. Curva Padrão 

 Para quantificar a carga viral do CABMV, foi montada uma curva padrão com 

diluições 1:10 a partir de RNA transcrito do gene da capa protéica do isolado viral 

CABMV-LNS09, clonado em plasmídeo. O número de cópias de RNA variou de 10
9
 a 

10
3
 cópias em cada ponto da curva. A concentração do RNA transcrito (pmol) em cada 

diluição foi calculada pela fórmula: μg do RNA transcrito x (10
6
 pg/1μg) x (1 pmol/340 

pg) x (1/número de bases do transcrito) e o número de cópias de RNA foi estabelecido 

usando o valor da concentração e a constante de Avogrado (Ruiz-Ruiz 2007). Na 

montagem da curva padrão foram usados o controle negativo composto de RNA 

transcrito sem ter sido submetido a transcrição reversa, o controle positivo, constituído 

de uma alíquota do DNA plasmidial com o inserto do vírus, e o controle sem template 

(NTC). Os parâmetros „slope‟, „coeficiente de determinação‟ (R²) e „Eficiência‟, 

empregados na definição da qualidade de representação da curva, foram estimados pelo 

software Eco versão 4.0 (Illumina™). A Eficiência, expressa em porcentagem, é 

estimada pela fórmula [10
(-1/slope da curva padrão)

 – 1] (Ruiz-Ruiz et al 2007). 
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 Os valores do threshold cycle (Ct) foram obtidos ajustando o threshold a 0,05 e 

o baseline no automático. 

 

2.5. Avaliação sintomatológica 

Os híbridos das duas variedades foram fitopatometricamente avaliados aos 15, 

30, 45 e 60 dias após a inoculação via „Escala de Notas‟ (EN), mediante contagem do 

número de folhas que correspondia a cada nível da escala, conforme Melo (2010). Os 

dados obtidos na EN foram empregados para se calcular o „Índice de Intensidade da 

Infecção‟ (III) (Czermainski 1999), referente a cada época de avaliação. Os quatro IIIs 

foram, posteriormente, empregados para se calcular a „Área abaixo da curva do 

progresso da doença‟ (AACPD), a partir da fórmula , 

onde  representa a severidade da doença,  representa o tempo em dias da inésima 

observação, e n o número total de observações, conforme descrito por Shaner e Finney 

(1977). 

 

2.6. Análise estatística 

 As observações das variáveis atreladas a sintomatologia foliar e carga viral 

foram submetidos a transformação logarítmica [log(x)] e, posteriormente, a análises de 

variâncias (ANOVA) fatorial 2 x 2, com α = 0,05 usando o software BioEstat v. 5.0. 

(Ayres et al 2007), em que o fator A é variedade genética e o fator B é época de 

montagem do ensaio. Fatores identificados como apresentando diferença 

estatisticamente significativa tiveram seus sub-níveis comparados em testes de 

comparação de médias „Scott-Knott‟ (Canteri et al 2001). 

 Para as variáveis em questão foram estimadas correlações lineares de Pearson 

(rp), empregando-se o software BioEstat v. 5.0. (Ayres et al 2007). 

 

2.7. Classificação da reação dos genótipos 

 Adotou-se a terminologia de resistência, suscetibilidade, sensibilidade e 

tolerância (doravante, R, Su, Se e T, respectivamente) preconizada por COOPER & 

JONES (1983). A distinção de resistente para suscetível e de sensível para tolerante se 

deu, contrastivamente, entre cada conjunto de cinco híbridos por tratamento/época do 

ensaio. Planta resistente e/ou planta tolerante foi identificada como tendo, 
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arbitrariamente, valor individual de carga e sintoma, respectivamente menor que média 

geral – 1 desvio padrão da variável. Cada foi, portanto, classificada como sendo R/T, 

R/Se, Su/T ou Su/Se. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Condições climatológicas 

 A montagem dos dois ensaios se deu em períodos distintos, apresentando 

variações na temperatura durante o período de germinação e desenvolvimento da 

infecção após a inoculação com o isolado viral CABMV-LNS09. Para o primeiro ensaio 

a temperatura média, máxima e mínima durante o período de germinação foram de 

22,9ºC, 28,2ºC e 15,9ºC, respectivamente e as temperaturas durante o período pós-

inoculação foram de 18,9ºC, 22,4ºC e 14,8ºC, respectivamente. Para o segundo ensaio 

as temperaturas média, mínima e máxima correspondente ao período de germinação e 

pós-inoculação foram 20,5ºC, 25ºC, 15,9ºC, 18,8ºC, 21,8ºC e 12,2ºC, respectivamente. 

Conclui-se, portanto, que os híbridos das variedades do segundo ensaio se 

desenvolveram em períodos com temperaturas inferiores em relação ao primeiro ensaio. 

 

3.2. Análises estatísticas 

 Resultados individuais das variáveis referentes aos híbridos das variedades „BRS 

Gigante Amarelo‟ (GA) e „BRS Sol do cerrado‟, nas duas épocas de montagem de 

ensaios, encontram-se na Tabela 1. 

Quanto a acumulação de partículas virais no interior da planta, observa-se que o 

híbrido SC-H01 obteve a menor carga (7,97 x 10
1
 cópias) em relação aos demais em 

todo o ensaio. Comparando as duas cultivares na primeira época de plantio o híbrido 

GA-H01 obteve menor carga dentre as progênies da variedade BRS-„GA‟. Na segunda 

época de plantio os híbridos GA-H08 e SC-H08 obtiveram número de cópias virais 

equivalentes (10
5
 cópias). Com base nos resultados da AACPD, observa-se que os 

híbridos da variedade BRS-„GA‟ obtiveram resultados inferiores na segunda época de 

plantio em relação a outra variedade comparado ao mesmo período de avaliação e em 

relação a mesma variedade comparado ao primeiro período de plantio. Esse resultado 

coincide com o período ao qual a temperatura média e mínima foram as menores 
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(Figura 1). Avaliando a primeira época de plantio, o híbrido SC-H05 destaca-se com o 

menor índice (1,70) em relação aos demais híbridos analisados na mesma época. 

Tabela 1: Resultados das variáveis „índice de intensidade de infecção‟ (III), área abaixo da curva do 

progresso da doença (AACPD), carga viral do CABMV (CARGA), ciclo de detecção (Ct) e seu desvio-

padrão (SD) referentes aos híbridos das variedades „BRS Gigante Amarelo‟ (GA) e „BRS Sol do cerrado‟. 

HÍBRIDO Ct ± S.D. CÓPIAS 
CARGA 

Log 

AACPD 

Log 

GA-H01 21,17 ± 0,23 1,82 E+06 6,26 3,187 

GA-H02 16,37 ± 0,06 5,18 E+07 7,714 3,212 

GA-H03 19,04 ± 0,01 8,33 E+06 6,921 3,228 

GA-H04 17,79 ± 0,17 1,96 E+07 7,292 3,278 

GA-H05 16,12 ± 0,03 6,12 E+07 7,787 3,245 

GA-H06 17,54 ± 0,14 2,33 E+07 7,367 0,218 

GA-H07 17,72 ± 0,13 2,05 E+07 7,312 0,233 

GA-H08 22,83 ± 0,01 6,21 E+05 5,793 0,18 

GA-H09 15,6 ± 0,21 8,83 E+07 7,946 0,199 

GA-H10 16,33 ± 0,13 5,33 E+07 7,727 0,199 

SC-H01 35,93 ± 0,19 7,97 E+01 1,901 3,139 

SC-H02 31,58 ± 0,22 1,56 E+03 3,193 3,221 

SC-H03 29,12 ± 0,11 8,42 E+03 3,925 3,072 

SC-H04 18,44 ± 0,14 1,26 E+07 7,1 3,075 

SC-H05 30,85 ± 0,37 2,61 E+03 3,417 1,709 

SC-H06 14,75 ± 0,34 1,59 E+08 8,201 2,995 

SC-H07 18,1 ± 0,05 1,58 E+07 7,199 3,168 

SC-H08 25,47 ± 0,16 1,03 E+05 5,013 3,392 

SC-H09 14,1 ± 0,08 2,44 E+08 8,387 3,333 

SC-H10 14,62 ± 0,05 1,71 E+08 8,233 3,236 

Obs.: Os híbridos GA-H01 à H05 e SC-H01 à H05 compuseram o primeiro período de montagem do 

ensaio e os híbridos GA-H06 à H10 e SC-H06 a H10 compuseram o segundo ensaio. 

 

 Resultados na ANAVA fatorial 2 x 2, para as variáveis atreladas a carga de 

partículas CABMV e quantidade de sintomas foliares da VEFM encontram-se na 

Tabela 2, abaixo. 

Tabela 2: Magnitude e significância dos p value aferidos pela ANOVA fatorial 2 x 2 para as variáveis 

carga de partículas virais de CABMV (CARGA) e área abaixo da curva do progresso da doença 
(AACPD). 

Fator CARGA AACPD 

Fator A (variedade) 0,016 < 0,0001 

Fator B (época) 0,008 < 0,0001 

Interação A x B 0,009 < 0,0001 

Obs.: α = 0,05.  
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 Detectou-se p value significativos tanto para variedade quanto para época, bem 

como a interação de ambos os fatores. Por conta disso, procedeu-se teste de comparação 

dos resultados médios das referidas variáveis (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Resultados médios das variáveis carga de partículas de CABMV (CARGA) e área abaixo da 

curva do progresso da doença (AACPD) das variedades BRS „Gigante amarelo‟ e BRS „Sol do cerrado‟ 

(épocas dentro) e para cada uma das duas épocas de montagem dos ensaios (variedades dentro). 

VARIÁVEL VARIEDADE ÉPOCA 1 ÉPOCA 2 

CARGA 
BRS-„GA‟ 7,19 aA 7,22 aA 

BRS-„SC‟ 3,90 bA 7,40 aB 

 VARIEDADE ÉPOCA 1 ÉPOCA 2 

AACPD 
BRS-„GA‟ 3,23 aA 0,20 bB 

BRS-„SC‟ 2,84 aA 3,22 aA 

Obs.: Médias seguidas por letras minúsculas e maiúsculas diferentes nas colunas e linhas, 

respectivamente; diferem estatisticamente entre si (α = 0,05). 

 

 Para carga p value significativos oscilaram entre 0,007 a 0,001 e p value não 

significativos oscilaram entre 0,94 a 0,81. Para AACPD p value significativos foram de 

0,001 e p value não significativos oscilaram entre 0,21 a 0,22 (Tabela 3). 

 Diferenças estatisticamente significativas entre variedades foram detectadas para 

carga viral na época 1 e para nível de sintomas na época 2. 

 As diferenças estatísticas detectadas entre os resultados médios dos híbridos de 

BRS-„SC‟ aferidos para cada uma das duas épocas de montagem dos ensaios, bem 

como entre os resultados médios dos híbridos BRS-„GA‟ nestas duas épocas para a 

variável „AACPD‟ demonstram que ora a carga do vírus CABMV possa ser reduzida 

(BRS-„SC‟), ora a magnitude dos sintomas da VEFM possa ser aumentada (BRS-„GA‟) 

em função da temperatura ambiente. 

 Temperatura do meio ambiente é, reconhecidamente, um dos principais fatores 

ambientais que modificam a interação planta-vírus. Via de regra, ensaios conduzidos a 

temperaturas mais elevadas estão frequentemente associados com baixa concentração 

viral nas plantas infectadas e, por decorrência, menor magnitude da sintomatologia viral 

(Johnson, 1922). O desenvolvimento de sintomas externos de viroses em plantas está, 

geralmente, associado a temperaturas entre 16 a 30oC (Hull, 2002). Para alguns 

Potyvirus a magnitude dos sintomas torna-se maior em condições de temperaturas 

baixas (20 ºC) e menor em temperaturas mais altas (acima de 25 ºC), a ponto de a planta 

tornar-se assintomática (Vegas, 1991). No patossistema VAFCA (vírus do 

amarelecimento foliar da cana-de-açúcar)/cana-de-açúcar, menores temperaturas 
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ambientais resultam menor intensidade dos sintomas da virose (Benatti, 2004). 

Pesquisas com híbridos resistentes e suscetíveis de banana foram avaliados quanto a 

influência da temperatura sobre a incidência do agente causal da Sigatoka-negra, 

identificando baixo AACPD em menor temperatura e maior severidade aos 26ºC 

(Romero 1997, Uchoa et al 2012).  

 As magnitudes, sentidos e significâncias das correlações lineares de Pearson (rp) 

estimadas entre os valores de carga de partículas de CABMV e AACPD encontram-se 

na Tabela 4, abaixo. 

Tabela 4: Magnitudes, sentidos e significâncias das correlações lineares de Pearson (rp) 

estimadas entre os valores de carga de partículas de CABMV e AACPD entre os 

híbridos pertencentes às variedades BRS-„Gigante amarelo‟ (BRS-„GA‟), BRS-„Sol do 

cerrado‟ (BRS-„SC‟) e avaliadas isoladas (Épocas 1 e 2; épocas de montagem de 
ensaios 1 e 2) e conjuntamente conjuntamente (Geral). 

Grupo de híbridos Carga x AACPD 

 rp p value 

BRS-‘GA’ - 0,018 0,96 

BRS-‘SC’ 0,31 0,37 

Época 1 0,39 0,26 

Época 2 0,057 0,87 

Geral  - 0,14 0,53 

 

 De posse dos dados da Tabela 4, pode-se concluir que os híbridos com menores 

níveis de carga viral não são os mesmos que apresentaram menores níveis de sintomas 

da VEFM (rp = -0,018 e 0,31 para BRS-„GA‟ e BRS-„SC‟, respectivamente). Baixas 

correlações entre carga viral e expressão de sintomas da doença são descritas na 

literatura, o que concorda com sistema de classificação originalmente proposto por 

Cooper & Jones (1983), em que a concentração do vírus não é sempre diretamente 

relacinado a tolerância a doença. Exemplos disso incluem relatos para os patossistemas 

Papaya ringspot virus/cucurbitáceas (abobrinha, abóbora e melancia) (Pacheco et al., 

2003; Lapidot et al., 1997) e Blackeye cowpea mosaic virus/caupi (Anderson et al., 

1996). 
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3.3. Classificação da reação dos genótipos 

 

 Resultados percentuais da quantidade de híbridos que reagiram sob a padrão 

„R/T‟; „R/Se‟, „Su/T‟ e „Su/Se‟ à inoculação artificial ao CABMV são apresentados na 

Tabela 5, abaixo. 

 

Tabela 5. Resultados percentuais referentes ao número de híbridos das variedades comerciais BRS-

„Gigante amarelo‟ (BRS-„GA‟) e BRS-„Sol do cerrado‟ (BRS-„SC‟), avaliados nos ensaios das épocas 1 
(É1) e 2 (É2) quanto a reação à inoculação artificial ao CABMV. 

  R / T[1] R / Se[2] Su / T[3] Su / Se[4] 

BRS-‘GA’ É1  1 1 0 3 

BRS-‘GA’ É2  0 1 0 4 

(%) 10 20 0 70 

BRS-‘SC’ É1  0 1 1 3 

BRS-‘SC’ É2 0 1 1 3 

(%) 0 20 20 60 

Obs.: 
[1]

 = resistente (R) quanto ao comportamento da planta ao vírus e tolerante (T) 

quanto a resposta da planta à doença; 
[2]

 = resistente (R) quanto ao comportamento da 

planta ao vírus e sensível (Se) quanto a resposta da planta à doença; 
[3]

 = suscetível (Su) 

quanto ao comportamento da planta ao vírus e tolerante (T) quanto a resposta da planta 

à doença e 
[4]

 = suscetível (Su) quanto ao comportamento da planta ao vírus e sensível 

(Se) quanto a resposta da planta à doença. 

 

 A categoria de reação de genótipos ao CABMV prevalecente, em ambas as 

variedades comerciais, é a Su/Se (70% e 60%, respectivamente, para a BRS-„GA‟ e 

BRS-„SC‟). Somente 30% de todos os 20 genótipos avaliados apresentou algum grau de 

resistência ao vírus (10% dos híbridos de BRS-„GA‟) ou tolerância à VEFM (20% dos 

híbridos de BRS-„SC‟). 

 

4. DISCUSSÃO 

 

 Avaliações de variedades de maracujazeiro „amarelo‟ tendo por base a 

estimativa da área abaixo da curva do progresso da doença dissociada de simultânea 

quantificação da carga do patógeno, foram empregadas na análise da reação de 

variedades de maracujazeiro „amarelo‟ ao Fusarium (Bueno et al 2010) e ao agente 

etiológico da podridão-do-colo (Fischer et al 2010). A estratégia do emprego de ambos 

os procedimentos de quantificação (carga e sintomas), descrita no presente trabalho, é 
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inédito para o patossistema CABMV/maracujazeiro „amarelo‟. O presente trabalho 

trata-se, ainda, do primeiro relato do sistema de classificação de reação de genótipos de 

plantas a vírus tendo a carga sido quantificada por procedimento PCR quantitativo. 

 Cumpre salientar que o sistema aqui descrito é baseado na performace 

comparativa dos genótipos entre si. Isso significa que um genótipo cujo resultado da 

variável seja menor que a média – 1 desvio padrão, e com isso o dotaria de status de 

resistente ou tolerante; pode perder essa classificação caso um genótipo adicional fosse 

incluído na amostra de híbridos avaliados. Discussão mais detalhada acerca da 

relatividade de classificações pode ser encontrada em Vegas (1991) 

 Contudo, essa mobilidade da classificação face aos híbridos co-avaliados pode 

ser utilmente explorada em termos de melhoramento genético com a inclusão de 

genótipos-controle, de elevada e constante suscetibilidade a diferentes isolados de 

CABMV. Ou seja, a inclusão desse resultado individual auxiliaria na normalização do 

cálculo da média e desvio-padrão necessários para se melhor distinguir genótipos úteis 

ao melhoramento (resistentes e tolerantes). 

 O sistema de classificação de reação de genótipos é adequado e suficiente, em 

seu formato atual, para patossistemas que não tenha sido ainda descrito e/ou de não ser 

aceito consensualmente um genótipo-controle elevadamente suscetível, que possa ser 

empregada como uma „baliza‟ para que os demais genótipos co-avaliados se arranjem 

em função dela; ou ainda, em demandas de emprego de índices de seleção (e.g., 5%, 

10%) em melhoramento genético em diferentes grupos de híbridos, ao se compor um 

grupo de plantas tidas „tolerantes‟, „resistentes‟, etcs; para ensaios de validação futura. 

 Independente de eventual demanda ou impossibilidade de inclusão de genótipos-

controle, o sistema de classificação de reação de genótipos de maracujazeiro „amarelo‟ 

ao vírus CABMV aqui proposto precisa ser validado em condições de campo. Ou seja, o 

sistema de classificação nesse trabalho é viável para triagens rápidas e em larga escala, 

em condições da casa-de-vegetação. Genótipos „tidos‟ superiores („resistentes‟ e 

„tolerantes‟) necessitam ter sua produção de frutos acompanhada em condições campo, 

de modo a se certificar das classificações obtidas. Os híbridos BRS-„GA‟ H01 

(classificação R/T), BRS-„SC‟ H05 e H06 (classificação Su/T) têm esse perfil. 

 Trabalhos que adotam a sistemática de classificação de reação de plantas a vírus 

e que quantificaram a carga viral incluem os trabalhos de Gray et al (1983) ao se 

averiguar a concentração do Barley yellow dward virus em aveia empregando a 

metodologia ELISA, o de García-Cano et al (2010), ao estudar o acúmulo do vírus 

PPGGBC



 80 

Tomato chlorosis virus em tomate empregando blot hibridization. A abordagem 

terminológica concebida por Cooper & Jones (1983), tendo a carga sendo mensurada 

via PCR quantitativo em tempo real não foi ainda descrita para vírus; o que torna esse 

trabalho inédito nesse aspecto. 
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RESUMO 

 

A virose do endurecimento do fruto do maracujazeiro (VEFM) causada pelo Cowpea 

aphid-borne mosaic virus (CABMV) é uma das doenças de maior impacto a economia 

da passicultura. Desconhece-se fontes de imunidade ou de elevada resistência em 

variedades comerciais ou genótipos nativos de maracujazeiro „amarelo‟ (Passiflora 

edulis Sims) a esse vírus. Para o patossistema CABMV/maracujazeiro a literatura 

reporta poucos screenings de elicitores de resistência genética latente, em que são 

avaliados somente a sintomatologia foliar da virose, dissociada da quantificação da 

carga de partículas do CABMV. avaliação. O presente estudo objetivou avaliar a ação 

de dois elicitores nas variedades comerciais BRS „Gigante amarelo‟ e BRS „Sol do 

cerrado‟, inoculadas artificialmente com o isolado viral CABMV-LNS09. O 

delineamento experimental foi o inteiramento casualizado com cinco tratamentos 

[acibenzolar-S-metil – ASM (100 ppm e 200 ppm), Fitoforce (3ml.L
-1

 e 6ml.L
-1

) e água 

(controle)] e cinco repetições (um híbrido por repetição), montados em uma casa de 

vegetação. Plantas foram pulverizadas com os elicitores a 0 e 48 horas. As 72 horas 

ocorreu a inoculação com aplicação dos indutores aos 20 e 40 dias após inoculação. 

Quantificação absoluta foi realizada com folhas extraídas aos 60 dias após a inoculação 
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(DAI) para obtenção da carga viral usando o EvaGreen™. A avaliação dos sintomas se 

deu por escala de notas e índice de intensidade de infecção, aferidos aos 15, 30, 45 e 60 

DAI, seguida da estimativa da área abaixo da curva do progresso da doença. Não houve 

diferença estatística do efeito dos indutores quanto a carga de vírus para ambas as 

variedades. Quanto ao sintoma houve um efeito de época para a cultivar „BRS Gigante 

amarelo‟, apresentando melhor resultado para a segunda época da montagem do ensaio. 

Plantas da cultivar „BRS Sol do cerrado‟ tratadas com 50% da concentração do ASM 

obtiveram redução da severidade do sintoma na época 1 de plantio. O emprego da 

classificação da reação de genótipos de plantas a virose, proposta por Cooper & Jones 

(1983), permitiu identificar que as plantas suscetíveis/sensíveis de ambas as variedades 

apresentaram responsividade quanto a aplicação de ASM 50%. 

 

PALAVRAS-CHAVE: AACPD, ASM, CABMV, Fitoforce, indutor de resistência, PCR 

quantitativa, responsividade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o maior produtor, consumidor e exportador de maracujá (Passiflora 

edulis Sims) do mundo. A região Nordeste do país se destaca como a região de maior 

produtividade e área destinada ao plantio dessa cultura, respondendo por 700 mil 

toneladas da fruta produzida (SIDRA 2013).  

 Um dos fatores limitantes para o aumento da produtividade do maracujazeiro são 

as doenças que acometem a cultura. Dentre elas destacam-se a antracnose 

(Colletotrichum gloeosporioides), o crestamento bacteriano (Xanthomonas axonopodis 

pv. passiflorae), a cladosporiose (Cladosporium herbarum) e a septoriose (Septoria 

passiflorae), além das doenças radiculares murcha de fusarium (Fusarium oxysporum f. 

sp. passiflorae W.L.), podridão-do-pé e podridão-do-colo (Junqueira et al 2005, 

Laranjeira 2005). As doenças viróticas são potencialmente prejudiciais a cultura por não 

haver métodos preventivos, sendo consideradas bastante importantes em estudos de 

seleção de espécies resistentes. A virose do endurecimento do fruto do maracujazeiro 

(VEFM) causada, no Brasil, pelo Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) 

(Nascimento et al 2006) é uma das mais importantes. 
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 O método de pré-imunização já é uma estratégia avaliada em alguns 

patossistemas como método preventivo ao ataque de alguns agentes etiológicos com 

utilização de indutores bióticos ou abióticos (Ueno 2004, Araújo & Menezes 2009). 

Meissner Filho et al (2002) sinalizam a utilização de estirpes menos virulentas na pré-

imunização de plantas ao CTV. Em culturas de maracujazeiro essa alternativa também 

foi proposta como método de controle ao CABMV (Pio-Ribeiro e Mariano 1997, Leão 

et al 2006), porém não tem se mostrado um método viável a essa cultura por ser 

facilmente infectadas por estirpes mais virulentas em condições de campo (Meletti et  al 

2005). 

 Indutores de resistência bióticos e abióticos são amplamente estudados como 

alternativa no combate as doenças. Acibenzolar-S-metil (ASM), ácido DL-b-amino-n-

butírico (BABA), quitosana, cúrcuma, curcumina, oxicloreto de cobre e azoxystrobin 

fazem parte do grupo de substâncias estudadas como indutoras de resistência a 

patógenos de plantas (Querino et al 2005, Rodrigues et al 2006, Balbi-Peña et al 2006, 

Costa et al 2006 e Silva et al 2007). O ASM é o elicitor de resistência mais estudado em 

inúmeras culturas, sendo considerado um análogo do ácido salicílico desenvolvido para 

proteger culturas através da resistência sistêmica induzida (Smith-Becker et al 2003), já 

havendo estudos de seu efeito em tomate (Balbi-Peña et al 2006, Silva et al 2007, Mejía 

et al 2009), banana (Querino et al 2005), feijão caupi (Rodrigues et al 2006), cacau 

(Pereira et al 2008a), berinjela (Silva et al 2008), sorgo e soja (Peiter-Benica et al 2008) 

e café (Pereira et al 2008b). Para a cultura do maracujazeiro, poucos são os estudos 

envolvendo o ASM como indutor de resistência. Já existem relatos em combate a 

antracnose (Almeida & Coêlho 2006, Coqueiro et al 2011) e auxílio no desempenho 

agronômico de maracujazeiros mediante ação a viroses, bacteriose, antracnose e 

verrugose (Junqueira et al 2011). 

 O presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito do ASM e Fitoforce® em 

duas concentrações aplicadas pré e pós inoculação ns variedades BRS „Gigante 

amarelo‟ e BRS „Sol do cerrado‟ submetidas a inoculação mecânica ao isolado viral 

CABMV-LNS09, em condições de casa de vegetação. A responsividade genética de 

híbridos dessas variedades aos elicitores também será avaliada.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Montagem do ensaio 

 Foram conduzidos dois ensaios na casa de vegetação do Departamento de 

Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras/UFLA, município de Lavras/MG, com 

espaçamento temporal de 30 dias entre cada ensaio. Um montante de três sementes/vaso 

das variedades „BRS Gigante amarelo‟ (GA) e „BRS Sol do cerrado‟ (SC) foi posto por 

germinar em vasos plásticos com capacidade de 2000 mL de volume. Após o 

pegamento, plântulas em excesso foram removidas, de modo que ambos os ensaios 

foram constituídos, cada qual, com cinco plantas/variedade. 

 O primeiro ensaio iniciou com as semeaduras das sementes das variedades BRS 

„Gigante amarelo‟ e „Sol do cerrado‟, ocorridas nos dias 28/02/12 e 06/03/12, 

respectivamente. O delineamento experimental usado foi o inteiramente casualizado 

com cinco tratamentos e cinco repetições, com uma planta por repetição. Foram 

utilizadas os seguintes tratamentos para cada variedade estudada: T1 controle; T2 ASM 

50% (100 ppm); T3 ASM 100% (200 ppm); T4 Fitoforce 50% (3ml.L
-1

); T5 Fitoforce 

100% (6ml.L
-1

). Após 70 dias de germinação as plantas foram conduzidas à casa de 

vegetação e pulverizadas as 0 e 24 horas até o ponto de escorrimento. As 72 horas 

foram desafiadas com o isolado viral CABMV-LNS09 (Melo 2010), mediante emprego 

de metodologia descrita por Melo et al (2008). As pulverizações ocorreram aos 20 e 40 

dias após inoculação, com avaliação de sintomas aos 15, 30, 45 e 60 DAI. 

 A montagem do segundo ensaio ocorreu nos dias 03/04/12 e 10/04/12 para as 

cultivares BRS-„GA‟ e BRS-„SC‟, respectivamente, sendo as etapas posteriores 

conduzidas da mesma forma que no primeiro ensaio. 

 

2.2. Condições climatológicas 

 

 Os dados de temperatura de Lavras/MG foram obtidos a partir da estação 

climatológica 83687 do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET 2013) a fim de 

avaliar possíveis alterações da doença frente às oscilações climáticas da região. 

Obtiveram-se os valores de temperatura mínima, média e máxima de cada mês referente 

ao período da montagem do experimento (Figura 1). 
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Figura 1: Dados da temperatura de Janeiro a Setembro de 2012 de Lavras/MG. (A) média da temperatura 
(ºC) de cada mês; (B) temperatura máxima e mínima (ºC) de cada mês. 

 

2.3. Extração de ácidos nucléicos e amplificação 

 

 Folhas do ápice caulinar dos híbridos das duas cultivares foram removidas aos 

60 dias após a inoculação (DAI) e usadas para a extração do RNA total. A extração do 

RNA, avaliação da integridade e pureza, quantificação e tratamento com DNAse, 

seguiram as recomendações de Freitas et al (cap I). Para a extração foi usado o TRIzol 

caseiro. Para o tratamento do RNA usou-se o kit DNAseI (Fermentas™) e o 

Quantifluor™ (Promega Corporation, WI) para a quantificação do RNA, tendo sua 

concentração ajustada para aproximadamente 100ng/µl. 

 As reações de PCR em tempo real (RT-qPCR) foram realizadas em duas etapas 

com o par de primers CABMV-F06 (ATA GAA TAC AAG CCA GCA CAA ATC G) e 

CABMV-R06 (CCG TCC ATC ATA GTC CAC ACC), conforme Freitas et al (cap I), 

que amplifica um amplicon de 200pb. As reações RT foram montadas sob volume final 

de 25 μl (2,5μl de RNA total, um μl do CABMV-R06 10μM, completando o volume 

para 10 μl com H2O livre de nuclease), aquecendo a 70ºC por 5 minutos no 

termociclador Multigene Gradiente (Labnet™) adicionando, posteriormente, cinco μl de 

M-MLV RT Buffer (Promega™), dois μl de dNTPs 10mM, 0,8μl da enzima M-MLV 

(Promega™) e H2O livre de nuclease para um volume final de 25 μl, sob termociclagem 

de 40ºC por 60 minutos e 95ºC por cinco minutos. Após a geração do cDNA, o ensaio 

de qPCR foi montado no Eco Real Time PCR System (Illumina™) com volume final de 

10 μl [dois μl de cDNA, cinco μl 2X Fast Plus EvaGreen (Biotium™), um μl de cada 

primer a um μM (concentração final 0,1 μM) e 1,0 μl de ROX 1X (Biotium™)] sob 

condições de ciclagem de 2‟ a 95ºC para ativação da enzima, seguido de 40 ciclos de 

desnaturação a 95ºC por 5s e anelamento e extensão a 60ºC por 30s, com curva melt 
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padrão do software. Controles negativo, positivo e controle sem molde (NTC) foram 

incluídos. Todas as reações de RT-qPCR foram realizadas em triplicata. Os 

experimentos foram adicionados ao programa EcoStudy versão 4.0 (Illumina) para 

análise dos dados. 

 

2.4. Curva Padrão 

 Para quantificar a carga viral do CABMV, foi montada uma curva padrão com 

diluições 1:10 a partir de RNA transcrito do gene da capa protéica do isolado viral 

CABMV-LNS09, clonado em plasmídeo. O número de cópias de RNA variou de 10
9
 a 

10
3
 cópias em cada ponto da curva. A concentração do RNA transcrito (pmol) em cada 

diluição foi calculada pela fórmula: μg do RNA transcrito x (10
6
 pg/1μg) x (1 pmol/340 

pg) x (1/número de bases do transcrito) e o número de cópias de RNA foi estabelecido 

usando o valor da concentração e a constante de Avogrado (Ruiz-Ruiz 2007). Na 

montagem da curva padrão foram usados o controle negativo composto de RNA 

transcrito sem ter sido submetido a transcrição reversa, o controle positivo, constituído 

de uma alíquota do DNA plasmidial com o inserto do vírus, e o controle sem template 

(NTC). Os parâmetros „slope‟, „coeficiente de determinação‟ (R²) e „Eficiência‟, 

empregados na definição da qualidade de representação da curva, foram estimados pelo 

software Eco versão 4.0 (Illumina™). A Eficiência, expressa em porcentagem, é 

estimada pela fórmula [10
(-1/slope da curva padrão)

 – 1] (Ruiz-Ruiz et al 2007). 

 Os valores do threshold cycle (Ct) foram obtidos ajustando o threshold a 0,05 e 

o baseline no automático. 

2.5. Avaliação sintomatológica 

Os híbridos das duas variedades foram fitopatometricamente avaliados aos 15, 

30, 45 e 60 dias após a inoculação via „Escala de Notas‟ (EN), mediante contagem do 

número de folhas que correspondia a cada nível da escala, conforme Melo (2010). Os 

dados obtidos na EN foram empregados para se calcular o „Índice de Intensidade da 

Infecção‟ (III) (Czermainski 1999), referente a cada época de avaliação. Os quatro IIIs 

foram, posteriormente, empregados para se calcular a „Área abaixo da curva do 

progresso da doença‟ (AACPD), a partir da fórmula , 

onde  representa a severidade da doença,  representa o tempo em dias da inésima 

observação, e n o número total de observações, conforme descrito por Shaner e Finney 

(1977). 
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2.6. Análise estatística 

 As observações das variáveis atreladas a sintomatologia foliar e carga viral 

foram submetidos a transformação logarítmica [log(x)] e, posteriormente, a análises de 

variâncias (ANOVA) fatorial 5 x 2, com α = 0,05 usando o software BioEstat v. 5.0. 

(Ayres et al 2007), em que o fator A é elicitor e o fator B é época de montagem do 

ensaio. Fatores identificados como apresentando diferença estatisticamente significativa 

tiveram seus sub-níveis comparados em testes de comparação de médias „Scott-Knott‟ 

(Canteri et al 2001). 

  

2.7. Classificação da reação dos genótipos 

 Adotou-se o sistema de classificação de reação de maracujazeiros amarelos ao 

vírus CABMV (Freitas, capítulo II), originalmente descrito para condições per se com 

vistas a se averiguar o efeito de indutores sobre a carga do patógeno ou expressão de 

sintomas da virose. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Condições climatológicas 

 A montagem dos dois ensaios se deu em períodos distintos, apresentando 

variações na temperatura durante o período de germinação e desenvolvimento da 

infecção após a inoculação com o isolado viral CABMV-LNS09. Para o primeiro ensaio 

a temperatura média, máxima e mínima durante o período de germinação foram de 

22,9ºC, 28,2ºC e 15,9ºC, respectivamente e as temperaturas durante o período pós-

inoculação foram de 18,9ºC, 22,4ºC e 14,8ºC, respectivamente. Para o segundo ensaio 

as temperaturas média, mínima e máxima correspondente ao período de germinação e 

pós-inoculação foram 20,5ºC, 25ºC, 15,9ºC, 18,8ºC, 21,8ºC e 12,2ºC, respectivamente. 

Conclui-se, portanto, que os híbridos das variedades do segundo ensaio se 

desenvolveram em períodos com temperaturas inferiores em relação ao primeiro ensaio. 
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3.2. Análises estatísticas 

 

 Resultados na ANAVA fatorial 2 x 5, para as variáveis atreladas a carga de 

partículas CABMV e severidade foliar de VEFM encontram-se na Tabela 1, abaixo. 

 

Tabela 1: Magnitude e significância dos p value aferidos pela ANOVA fatorial 5 x 2 para as variáveis 

carga de partículas virais de CABMV (CARGA) e área abaixo da curva do progresso da doença 

(AACPD). 

Fator 
CARGA AACPD 

BRS-„GA‟ BRS-„SC‟ BRS-„GA‟ BRS-„SC‟ 

Fator A (Indutores) 0,24 0,017 0,0082 0,0010 

Fator B (Épocas) 0,56 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Interação A x B 0,36 0,034 0,0085 0,0009 

Obs.: BRS-„GA‟ = BRA „Gigante amarelo‟; BRS-„SC‟ = BRS „Sol do cerrado‟; α = 0,05. 

 

 A ANOVA mostrou que não houve efeitos significativos para ambos os fatores e 

a interação entre eles quanto a carga viral para a variedade BRS-„GA‟, havendo efeito 

significativo em ambos os fatores e na interação entre eles para a cultivar „BRS-SC‟. 

Analisando os dois critérios para os dados da AACPD houve efeito significativo dos 

fatores indutores [BRS-„GA‟ (p = 0,0082) e BRS-„SC‟ (p = 0,001)], épocas [BRS-„GA‟ 

(p < 0,0001) e BRS-„SC‟ (p < 0,0001)], além da interação dos fatores indutores e épocas 

[BRS-„GA‟ (p = 0,0085) e BRS-„SC‟ (p = 0,0009)] (Tabela 5). Por conta disso, 

procedeu-se teste de comparação dos resultados médios para a variável „Carga‟ (Tabela 

2) e AACPD (Tabela 3). 

 

Tabela 2: Resultados médios da variáve carga de partículas de CABMV (CARGA) das variedades BRS 

„Gigante amarelo‟ (BRS-„GA‟) e BRS „Sol do cerrado‟ (BRS-„SC‟). 

Tratamentos 
CARGA BRS-‘GA’ CARGA BRS-‘SC’ 

Época 1 Época 2 Época 1 Época 2 
Controle 2,85 e+07 aA 3,72 e+07 aA 3,15 e+06 aA 1,18 e+08 aB 
ASM 50% 6,39 e+07 aA 8,05 e+07 aA 2,71 e+03 aA 1,74 e+08 aB 
ASM 100% 2,24 e+07 aA 4,31 e+06 aA 1,56 e+06 aA 7,63 e+07 aA 
FF 50%  2,99 e+07 aA 1,40 e+08 aA 1,02 e+08 bA 5,56 e+07 aA 
FF 100% 5,26 e+07 aA 2,16 e+07 aA 6,89 e+07 bA 1,37 e+08 aA 

Obs.: Médias seguidas por letras minúsculas e maiúsculas diferentes nas colunas e linhas, 
respectivamente; diferem estatisticamente entre si (α = 0,05). ASM = Acibenzolar-S-Metil; FF = 

FitoForce©. 
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Tabela 3: Resultados médios da variável área abaixo da curva do progresso da doença (AACPD) das 

variedades BRS „Gigante amarelo‟ (BRS-„GA‟) e BRS „Sol do cerrado‟ (BRS-„SC‟). 

Tratamentos 
AACPD BRS-‘GA’ AACPD BRS-‘SC’ 

Época 1 Época 2 Época 1 Época 2 
Controle 1702,1 bB 1484,2 aA 1091,7 bA 1761,0 aA 
ASM 50% 1013,1 aB 1646,9 aA 164,2 aA 1667,9 aB 
ASM 100% 833,7 aB 1391,6 aA 554,7 bA 1534,2 aB 
FF 50%  1173,6 aB 1418,8 aA 1441,1 bA 1533,9 aA 
FF 100% 1023,0 aB 1325,4 aA 1377,8 bA 1730,4 aA 

Obs.: Médias seguidas por letras minúsculas e maiúsculas diferentes nas colunas e linhas, 

respectivamente; diferem estatisticamente entre si (α = 0,05). ASM = Ácibenzolar-S-Metil; FF = 

FitoForce©. 

 

 Os resultados para a variável AACPD foram, possivelmente, bem mais sensíveis 

às condições climatológicas, quando comparado a variável carga viral. Para a variedade 

BRS-„GA‟ o resultado médio da severidade das plantas controle foi maior em relação as 

demais tratadas com os indutores ASM e FF. Na época 2 não houve diferença estatística 

significativa de sintomas entre os tratamentos, porém essa época favoreceu uma menor 

severidade de sintomas para as plantas em todos os tratamentos em relação a época 1. 

Na época 1 do ensaio com as plantas da variedade BRS-„SC‟, a menor severidade do 

sintoma foi observada nas plantas tratadas com ASM 50%, não detectando efeito nas 

plantas tratadas em nenhuma das concentrações com o FF. Na época 2, a semelhança da 

variedade BRS-„GA‟, não houve diferença estatística significativa entre os tratamentos. 

Contudo, essa época foi mais sensível para as plantas tratadas com o ASM nas duas 

concentrações em relação a época 1 (Tabelas 2 e 3). 

 

3.3. Classificação da reação dos genótipos 

 

 Resultados percentuais da quantidade de híbridos que reagiram sob a padrão 

„R/T‟; „R/Se‟, „Su/T‟ e „Su/Se‟ à inoculação artificial ao CABMV, oriundos de ambas 

as variedades e tratados com os diferentes elicitores são apresentados na Tabela 4, 

abaixo. 
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Tabela 4. Resultados percentuais referentes ao número de híbridos das variedades comerciais BRS-

„Gigante amarelo‟ („GA‟) e BRS-„Sol do cerrado‟ („SC‟), avaliados nos ensaios das épocas 1 (É1) e 2 

(É2) quanto a reação à inoculação artificial ao CABMV. 

  R / T[1]  R / Se[2] Su / T[3] Su / Se[4] 

GA E1 Água 20% 20% 0 60% 

GA E2 Água 0 20% 0 80% 

GA E1 ASM[5] 50% 0 20% 0 80% 

GA E2 ASM 50% 0 20% 20% 60% 

GA E1 ASM 100% 0 20% 20% 60% 

GA E2 ASM 100% 0 20% 20% 60% 

GA E1 FF[6] 50% 0 20% 20% 60% 

GA E2 FF 50% 0 20% 20% 60% 

GA E1 FF 100% 0 20% 0 80% 

GA E2 FF 100% 0 20% 20% 60% 

SC E1 Água 0 20% 20% 60% 

SC E2 Água 0 20% 20% 60% 

SC E1 ASM 50% 0 20% 0 80% 

SC E2 ASM 50% 0 0 20% 80% 

SC E1 ASM 100% 20% 20% 0 60% 

SC E2 ASM 100% 0 20% 20% 60% 

SC E1 FF 50% 0 20% 20% 60% 

SC E2 FF 50% 0 20% 20% 60% 

SC E1 FF 100% 0 20% 20% 60% 

SC E2 FF 100% 0 0 20% 80% 

Obs.: 
[1]

 = resistente (R) quanto ao comportamento da planta ao vírus e tolerante (T) 

quanto a resposta da planta à doença; 
[2]

 = resistente (R) quanto ao comportamento da 

planta ao vírus e sensível (Se) quanto a resposta da planta à doença; 
[3]

 = suscetível (Su) 

quanto ao comportamento da planta ao vírus e tolerante (T) quanto a resposta da planta 

à doença e 
[4]

 = suscetível (Su) quanto ao comportamento da planta ao vírus e sensível 

(Se) quanto a resposta da planta à doença. 
[5]

 ASM = ácido metil salicílico; 
[6]

 FF = 

FitoForce©. 

 

 As quantidades de híbridos em cada uma das quatro categorias de reação ao 

vírus foram contrastadas com a controle (água) via teste qui-quadrado de Partição, 

apresentando p value da estatística não significativos (dados não apresentados). 

Contudo, por saber que ao menos o elicitor ASM 50% apresentou resultados 

significativos em relação ao controle, procedeu-se análise via teste „t‟ (unicaudal e 

homocedástico, com α = 0,05), de modo a se certificar se a categoria de resposta „Su/Se‟ 

nos tratamentos ASM 50% e controle (água) apresenta resultados médios 

estatisticamente significativos entre si (Tabela 5). 
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Tabela 5. Resultados médios das variáveis carga de partículas de CABMV („Carga‟) e área abaixo da 

curva do progresso da doença (AACPD) de plantas Su/Se (Suscetíveis/Sensíveis) pertencentes as 

variedades BRS „Gigante amarelo (BRS-„GA‟) e BRS-„Sol do cerrado‟ (BRS-„SC‟) tratadadas com ASM 

50% e água. 

VARIÁVEL VARIEDADE ÉPOCA ÁGUA ASM 50% 

Carga BRS-'GA' 1 7,598a[1] 7,851a[1] 

  
2 7,588a[1] 7,919a[1] 

 
BRS-'SC' 1 4,740a[1] 3,322a[1] 

  
2 7,940a[1] 8,001a[1] 

AACPD Variedade Época Água ASM 50% 

 
BRS-'GA' 1 3,245b[2] 3,017a[2] 

  
2 0,212a[2] 0,244b[2] 

 
BRS-'SC' 1 3,122b[2] 2,129a[2] 

  
2 3,246a[3] 3,247a[3] 

Obs.: [1] = 0,12 < p value < 0,45; [2] = 0,005 < p value < 0,02 e [3] p value = 0,49. 

 

 Ao se analisar os dados da Tabela 5 pode-se concluir que os híbridos da 

categoria „Su/Se‟ que constituiram as repetições do tratamento ASM 50% reduziram 

significativamente, na primeira época de montagem do ensaio, a magnitude da AACPD 

apurada, em relação ao controle. Para todos os teste t relativos a variável „carga‟ 

detectou-se p value não significativos.  

 

4. DISCUSSÃO 

  Coqueiro et al (2011), estudando a  redução da antracnose em frutos de 

maracujá-azedo a partir de aplicações de ASM, relata que não houve redução da doença 

em nenhuma das concentrações e/ou épocas de avaliações realizadas, havendo uma 

redução quando aplicado de forma combinada com outros compostos nos frutos e estes 

não sendo lavados antes da inoculação. Estudo com a aplicação do ASM em tomateiros 

revela que isoladamente o indutor não possui efeito significativo em contraste com a 

testemunha no controle de doenças foliares do tomate (Araújo e Menezes 2009). Araújo 

et al (2005) observou efeito de indução do ASM na redução da severidade da murcha-

bacteriana em três cultivares de tomateiro. 

 Pesquisas são desenvolvidas no tratamento de doenças virais com aplicações do 

ASM. Em espécie de melão foi identificado o retardamento da propagação do vírus 

CMV quando tratado com ASM nas concentrações 50 ou 100 μg/ml (Smith-Becker et al 

2003). Para a variedade „BRS-„GA‟, analisando a carga viral, não foi observado esse 

efeito em nenhuma das épocas de plantio. Apesar de os vírus terem se multiplicado de 
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maneira equivalente ao controle, a planta apresentou resposta ao sintoma de forma 

diferenciada, observando uma redução da severidade dos sintomas na época 1 em 

plantas tratadas com o ASM e FF. Já na variedade „BRS-SC‟ as plantas tratadas com o 

ASM 50% obtiveram o menor valor de carga viral para a época 1 não repetindo esse 

efeito na época 2. Os dados sintomatológicos corroboram com os dados de carga quanto 

às plantas tratadas com o ASM 50%. O efeito de época foi muito mais acentuado na 

manifestação dos sintomas do que na multiplicação do vírus.  

 Os dados relativos a Tabela 5 demonstram que a classe de híbridos „Su/Se‟ 

quando em contato com o ASM 50% foi capaz de responder ao indutor, reduzindo na 

época 1 a magnitude da variável AACPD. Os resultados geram a expectativa de que 

ambas as variedades podem se valer da aplicação do referido elicitor, em condições de 

campo, para o controle da VEFM na fase de plantio. 

 Tanto quanto se sabe, esse é o primeiro relato de responsividade de plantas 

tipificadas como „Su/Se‟, na terminologia originalmente proposta por Cooper & Jones 

(2003) a compostos elicitores de resistência de plantas a patógenos. A adoção desse 

expediente concorre para gerar informação se essa categoria de reação de plantas, via de 

regra a mais comum entre as quatro categorias possíveis, é responsiva frente a aplicação 

de elicitores que, obviamente, apresentam custos referentes a sua aquisição, aplicação, 

etc. 

 

5. AGRADECIMENTOS 

Agradeço as técnicas Jaciara e Elisângela do Centro de Indexação de Vírus/DFP/UFLA 

por ter contribuído com a montagem do experimento na casa de vegetação, bem como 

promover a irrigação das plantas durante a condução do ensaio. 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

Almeida LCC &, Coêlho RSB. (2006). Efeito de indutores químicos no controle da 

antracnose do maracujá amarelo pós-colheita. Fitopatologia Brasileira, 31, 318. 
 

Araujo JSP, Gonçalves KS, Oliveira BC, Ribeiro RLD, Polidoro JC. (2005). Efeito do 

acibenzolar-S-methyl sobre murcha-bacteriana do tomateiro. Horticultura Brasileira, 

Brasília, v.23, n.1, p.05-08, jan.-mar.  

 

PPGGBC



 96 

Araujo FFD & Menezes D. (2009). Indução de resistência a doenças foliares em 

tomateiro por indutores biótico (Bacillus subtilis) e Abiótico (Acibenzolar-S-

Metil). Summa Phytopathologica, 35(3), 169-172. 

 

Balbi-Peña, MI.; Becker, A.; Stangarlin, JR.; Franzener, G.; Lopes, MC.; Schwan-

Estrada, KRF. (2006). Controle de Alternaria solani em tomateiro por extratos de 

Curcuma longa e curcumina - II. Avaliação in vivo. Fitopatologia Brasileira 31:401-

404. 

 

Canteri MG, Althaus RA, Virgens Filho JD, Giglioti EA, Godoy CV. (2001). SASM-

Agri: Sistema para análise e separação de médias em experimentos agrícolas pelos 

métodos Scott-Knott, Tukey e Duncan. Revista Brasileira de Agrocomputação, 1(2), 18-

24. 

 

Cooper, J. I., & Jones, A. T. (1983). Responses of plants to viruses: proposals for the 

use of terms. Phytopathology, 73(2), 127-128. 

 

Coqueiro DS, Silva CN, Cerqueira-Silva CBM, Lima GS, Santos A, Oliveira AC. 

(2011). Aplicação de suspensões de Agaricus blazei, Lentinula edodes e de acibenzolar-

S-metil na redução da antracnose em frutos de maracujá-azedo. Tropical Plant 

Pathology, 36, 54-59. 

 

Costa RR, Moraes JC, Antunes CS. (2006). Resistência induzida em trigo ao pulgão 

Schizaphis graminum (Rondani, 1852) (Hemiptera: Aphididae) por silício e 

acibenzolar-s-methyl. Ciênc. agrotec., Lavras, v. 31, n. 2, p. 393-397, mar./abr. 

 

Czermainski ABC. (1999). Generalização de um índice de intensidade de infecção em 

experimentos de avaliação de doenças em plantas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 

Brasília, v. 34, n. 9, p. 1545-1555, set. 

 

INMET. (2013). Instituto Nacional de Meteorologia. Estação 83687 – Lavras/MG. 

http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=rede_estacoes_conv_gr

af. 10 Jan 2013. 

 

Junqueira NTV, Braga MF, Faleiro FG, Peixoto JR,; Bernacci LC. (2005). Potencial de 

espécies silvestres de maracujazeiro como fonte de resistência a doenças In: Faleiro FG, 

Junqueira NTV, Braga MF. (Eds.) Maracujá: germoplasma e melhoramento genético. 

Planaltina: Embrapa Cerrados, cap. 2, p. 41-51 

 

Junqueira KP, Faleiro FG, Uesugi CH, Junqueira NTV, Bellon G, Dos Santos EC, 

Ramos LN.  et al. (2011). Desempenho agronômico de maracujazeiros tratados com 

produtos alternativos e fertilizantes foliares. Rev. Bras. Frutic. [online]. vol.33, n.1, pp. 

040-047.  Epub Mar 11, 2011. ISSN 0100-2945. 

 

Laranjeira (2005) Problemas e perspectivas da avaliação de doenças como suporte ao 

melhoramento do maracujazeiro. In: Faleiro FG, Junqueira NTV, Braga MF. (Eds.) 

Maracujá: germoplasma e melhoramento genético. Planaltina: Embrapa Cerrados, cap. 

7, p. 161-184. 

 

PPGGBC



 97 

Leão RMK, Peixoto JR, Junqueira NTV, Rezende RO, Mattos JKA, Melo B. (2006). 

Reação de progênies de maracujazeiro-azedo ao vírus do endurecimento do fruto 

(Cowpea aphid-borne mosaic virus - CABMV) em casa de vegetação. Biosci. J. 22: 87-

92 

 

Meissner Filho PE, Soares Filho WS, Velame KVC, Diamantino EP, Diamantino 

MSAS. (2002) Reação de porta-enxertos híbridos ao Citrus tristeza virus. Fitopatologia 

Brasileira 27:312-315.  

 

Mejia A DM, Rodas G EI, Patino H LF, Gonzalez J EP. (2009). Efecto del acibenzolar-

s-metil sobre el desarrollo de la virosis causada por potyvirus en tomate de 

árbol  . Agron. colomb.[online]. vol.27, n.1, pp. 87-93.  

 

Meletti LMM, Soares-Scott MD, Bernacci LC, Passos IRS (2005) Melhoramento 

genético do maracujá: passado e futuro. In: Faleiro FG, Junqueira NTV, Braga MF 

(Eds.) Maracujá: germoplasma e melhoramento genético. Planaltina: Embrapa 

Cerrados, cap. 3, p. 55-78 

 

Melo JRF, Cardoso-Silva CB, Oliveira AC. (2008) Seleção de isolados contrastantes e 

determinação da validade de suspensões de extratos vegetais infectados de Cowpea 

aphid-borne mosaic virus (CABMV), causador da virose do endurecimento dos frutos 

em maracujazeiros. In: LX Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência, Campinas/SP. Anais da LX Reunião Anual da SBPC, 2008. p. R3137-R3137. 

 

Melo, JRF. (2010). Patossistema Cowpea aphid-borne mosaic virus 

(CABMV)/maracujazeiro-amarelo : infectividade e invasão sistêmica de isolados e 

caracterização molecular. Lavras: Universidade Federal de Lavras/MG. Dissertação de 

Mestrado em Biotecnologia Vegeral. 105 p. 

 

Nascimento AVS, Santana EM, Braz ASK, Alfenas PF, Pio-Ribeiro G, Andrade GP, 

Carvalho MG, Zerbini FM. (2006). Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV) is 

widespread in passionfruit in Brazil and causes passionfruit woodiness disease. 

Archives of Virology, v.151, p.1797-1809. 

 

Pereira RB, Resende MD, Ribeiro Júnior PM, Amaral DR, Lucas GC, Cavalcanti FR. 

(2008a). Ativação de defesa em cacaueiro contra a murcha-de-verticílio por extratos 

naturais e acibenzolar-S-metil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 43(2), 171-178. 

 

Pereira RB, Alves E, Ribeiro Júnior PM, Resende MD, Lucas GC, Ferreira JB. (2008b). 

Extrato de casca de café, óleo essencial de tomilho e acibenzolar-S-metil no manejo da 

cercosporiose-do-cafeeiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 43(10), 1287-1296. 

 

Pieter-Beninca C, Franzener G, Assi L, Iurkiv L, Eckstein B, Costa V, Nogueira M, 

Stangarlin JR, Schwan-Estrada KRF. (2008). Indução de fitoalexinas e atividade de 

peroxidases em sorgo e soja tratados com extratos de basidiocarpos de Pycnoporus 

sanguineus. Arq. Inst. Biol., 75(3), 285–292. 

 

Pio-Ribeiro G & Mariano LR. (1997) Doenças do maracujazeiro (Passiflora spp.).  In: 

kimati, H.  et al.  Manual de Fitopatologia.  3. ed. São Paulo: Agronômica Ceres. v. 2. 

 

PPGGBC



 98 

Querino CMB, Laranjeira D, Coelho RSB, Matos AP. (2005) Efeito de dois indutores 

de resistência sobre a severidade do mal-do-Panamá. Fitopatologia Brasileira 30:239-

243.  

 

Rodrigues AAC, Bezerra Neto E, Coelho RSB. (2006). Indução de resistência a 

Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum em caupi: eficiência de indutores abióticos e 

atividade enzimática elicitada. Fitopatologia Brasileira 31:492-499. 

 

Ruiz-Ruiz S, Moreno P, Guerri J, Ambrós S. (2007). A real-time RT-PCR assay for 

detection and absolute quantitation of Citrus tristeza virus in different plant tissues. 

Journal of virological methods, 145(2), 96–105.  

 

Shaner G & Finney RE (1977) The effect of nitrogen fertilization on the expression of 

slow-mildewing resistance in knox wheat. Phytopathology, 67:1051-1056. 

 

SIDRA (2013). Sistema IBGE de Recuperação Automática: Banco de Dados 

Agregados. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em 

sidra.ibge.gov.br. Acesso em 18 de fevereiro de 2013. 

 

Silva RF, Pascholati SF, Bedendo IP. (2007). Indução de resistência em tomateiro por 

extratos aquosos de Lentinula edodes e Agaricus blazei contra Ralstonia solanacearum. 

Fitopatologia Brasileira 32:189-196. 

 

Silva RF, Pascholati SF, Bedendo IP. (2008) Indução de resistência em plantas de 

berinjela por Lentinula edodes e Agaricus blazei contra Ralstonia solanacearum: 

aspectos bioquímicos e biomassa vegetal. Summa Phytopathologica, v.34, n.2, p.137-

144. 

 

Smith-Becker J, Keen NT, Becker JO. (2003). Acibenzolar-S-methyl induces resistance 

to Colletotrichum lagenarium and cucumber mosaic virus in Cantaloupe. Crop 

Protection, v.22, n.5, p.769-774. 

 

Ueno B. (2004). Manejo integrado de doenças do morango. In: simpósio nacional do 

morango, 2.  Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado. p. 69-77. 

PPGGBC



 99 

CONCLUSÕES GERAIS 

 

 O protocolo estabelecido para quantificação absoluta de carga viral para o 

patossistema CABMV/Passiflora, usando o fluoróforo EvaGreen é o primeira 

plataforma qPCR descrita para a quantificação desse vírus. O protocolo foi validado 

usando o par de primer qCABMV-06 com sete pontos de diluição seriada, alcançando 

um padrão de eficiência de 98,23% e R² igual a 0,991, sem anelamentos inespecíficos, 

demonstrando sua eficácia e precisão para os ensaios de quantificação do vírus 

CABMV. 

 

 A combinação do emprego de quantificação molecular e expediente fitopatométrico 

descrito no trabalho para quantificar carga de CABMV e severidade da VEFM, até 

então não descritas para esse patossistema vegetal ou qualquer outro patossistema viral, 

dão suporte para o estudo do diferencial de resistência (resistente/suscetível, 

toletante/sensível) dos genótipos, contribuindo no screening rápido de genótipos 

putativamente superiores, a fim de os mesmos serem posteriormente validados e 

empregados em programas de melhoramento voltados à resistência de maracujazeiros 

ao CABMV. 

 

 Com base em análise de sintomas (AACPD) associado a carga (RT-qPCR), foi 

possível detectar efeito pontual do tratamento ASM 50% em algumas combinações de 

épocas de montagem de ensaio e variedades de plantas. Plantas de reação „Su/Se‟ foram 

responsivas ao indutor, também para algumas das combinações de épocas e variedades. 
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