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Introdução

A batata (Solanum tuberosum L.) é 
importante fonte alimentar, situando-se 
entre os alimentos mundialmente mais 
importantes: o trigo (Triticum spp.), o 
arroz (Oryza spp.) e o milho (Zea mays 
L.) (KARASEV; GRAY, 2013). No Brasil, 
a cultura se destaca pela relevância 
econômica e social, gerando renda e 
empregos ao longo da cadeia produtiva. 
Em 2018 e 2019 os dados de produção 
de tubérculos, assim como do tamanho 
da área cultivada foram similares. 
Enquanto que em 2018, a produção foi de 
3.688.029 ton em 119.117 ha plantados, 
em 2019 foram produzidas 3.696.930 ton 
em uma área total de 116.804 ha (IBGE, 
2019; IBGE, 2020). O estado de Minas 
Gerais foi o maior produtor no período, 
com 1.147.322 ton em 2018 e 1.199.571 
ton em 2019. Outros estados produtores 
que também se destacaram nestes dois 
anos foram Paraná, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Bahia e Goiás.

Métodos de indexação de vírus
em batata
Mirtes Freitas Lima1

Giovani Olegário da Silva2

1 Eng. Agrônoma, Ph.D. Fitopatologia, pesquisadora Embrapa Hortaliças.
2 Eng. Agrônomo, D.Sc. Agronomia, pesquisador Embrapa Hortaliças.

Diversas doenças afetam a batateira 
e vários fatores podem influenciar a 
ocorrência de doenças e a severidade 
dos sintomas. Como a batata é 
produzida comercialmente por meio 
do plantio de tubérculos, um dos 
fatores mais importantes para o 
estabelecimento de novos plantios é 
o estado fitossanitário do tubérculo-
semente. A propagação vegetativa de
plantas incorre na degenerescência
do material de plantio pelo acúmulo
gradativo de patógenos, em especial
os patógenos virais, de geração para
geração. No caso da batata, é essencial
que após duas ou três gerações, a
depender de vários fatores, a semente
seja renovada, adquirindo-se batata
semente certificada, que passou por
processo de limpeza e que tem garantia
de sanidade estabelecida por padrões
do MAPA. Segundo Cepea (2020), o
custo do tubérculo-semente representa
de 15% a 20% dos custos de produção.
Neste contexto, a degenerescência
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da batata-semente é considerada 
a principal causa da obtenção de 
baixas produtividades, principalmente 
em países que adotam sistemas 
de produção menos tecnificados 
(GILDEMACHER et al., 2009; 
CROMME et al., 2010). Apesar da 
complexa etiologia da degenerescência 
(THOMAS-SHARMA et al., 2016), 
os vírus são classificados como 
a causa primária nesse processo 
(SALAZAR, 1996; SOLOMON-
BLACKBURN; BARKER, 2001). Os 
vírus são considerados os patógenos 
mais danosos à batata, devido a sua 
transmissão em tubérculos infectados 
ao longo das gerações de cultivo e das 
perdas significativas que podem causar 
na produção (ROSS, 1986). A infecção 
das plantas por vírus resulta em declínio 
da cultura com perda de vigor, além de 
redução na produtividade. A inexistência 
de medidas curativas para controle de 
viroses as torna doenças complexas. 
Neste caso, devem ser adotadas medidas 
de controle preventivo, visando evitar ou 
reduzir a ocorrência da infecção.

A disseminação de vírus via material 
propagativo pode ainda ser agravada 
considerando-se a possibilidade de 
ocorrência de infecção latente, ou seja, 
quando as plantas não apresentam 
sintomas aparentes, apesar de 
infectadas com vírus.

Dessa forma, a avaliação de sintomas 
de viroses em plantas no campo, além 

da correta identificação laboratorial 
do agente viral associado à doença, é 
de fundamental importância, visando 
dar suporte à tomada de decisão 
quanto à definição das estratégias a 
serem empregadas no controle. Esta 
publicação tem como objetivo apresentar 
os métodos mais utilizados na diagnose 
e na indexação dos principais vírus que 
infectam a batata no Brasil. 

Viroses

Mais de 40 espécies de vírus e dois 
viroides já foram relatados infectando 
batata em todo o mundo (VALKONEN, 
2007; WANG et al. 2011; PALUKAITIS, 
2012). No entanto, apenas cerca de 
nove espécies são citadas como as mais 
frequentemente detectadas na cultura, 
podendo causar sérios prejuízos, dentre 
as quais estão Potato virus Y (PVY), 
Potato leafroll virus (PLRV), Potato virus 
S (PVS) e Potato virus X (PALUKAITIS, 
2012). No Brasil, há pouco mais de 10 
anos apenas essas quatro espécies 
eram consideradas como as mais 
importantes para a cultura (DANIELS et 
al., 2002; PEREIRA; DANIELS, 2003; 
AVILA et al., 2009), principalmente PVY 
e PLRV (AVILA et al., 2009). Entretanto, 
a situação fitossanitária da batata 
tornou-se mais complexa, considerando 
a infecção da cultura por novos vírus no 
País. Entre esses, destacam-se Tomato 
chlorosis virus (ToCV) (FREITAS et 
al., 2012; SOUZA-DIAS et al., 2013; 
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Referência

Potyviridae

ToCV Closteroviridae Crinivirus Mosca branca Semipersistente

TSWV Tospoviridae Orthotospovirus Tripes . 

GRSV Tospoviridae Orthotospovirus Tripes
2019)

SILVA; LOPES, 2018; LIMA; SANTOS, 
2016), Tomato yellow vein streak virus 
(ToYVSV) (SOUZA-DIAS et al., 2003; 
PEREIRA; DANIELS, 2003; RIBEIRO 
et al., 2006) e Tomato severe rugose 
virus (ToSRV) (SOUZA-DIAS et al., 
2008; LIMA et al., 2018). Surtos de vira-
cabeça também têm sido registrados em 
lavouras da região Centro-Sul do Brasil 
(SOUZA-DIAS et al., 2015; LIMA et al., 
2017; LIMA; MICHEREFF FILHO, 2018; 
LIMA et al., 2019) (Tabela 1).

Informações adicionais sobre as 
espécies virais apresentadas na Tabela 

Tabela 1. Vírus mais frequentes infectando lavouras de batata no Brasil.

Comitê Internacional de Taxonomia de 
Vírus (https://talk.ictvonline.org/ictv-
reports/ictv_online_report/).

As Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ilustram os 
diferentes tipos de sintomas (induzidos 
por vírus citados na Tabela 1) observados 
em batateiras naturalmente infectadas em 
campo. A identidade dos vírus causando 

meio da utilização de métodos sorológicos 
e antissoros policlonais (PVY; PVS; PVX; 
PLRV; GRSV) e métodos moleculares 
(ToSRV; ToCV; GRSV). Os sintomas 

Gênero

ToYVSV Geminiviridae Begomovirus

ToSRV Geminiviridae Begomovirus

Transmissão 
natural

Afídeos

Afídeos; 
mecânica/2

Mecânica/
2

Afídeos

Mosca branca

Mosca branca

Modo de 
transmissão pelo 

vetor
Não persistente Palukaitis (2012)

Não persistente Palukaitis (2012)

SRTI/3

Vírus /1 Família

PVX

PLRV Luteoviridae

Palukaitis (2012)

. 
Souza-Dias et al

(2008); 
Lima et al. (2018)

Costa; Kiel (1938); 
Souza Dias et al

(2015)

Lima et al. (2017; 

/1  PVY=Potato virus Y; PVS=Potato virus S; PVX=Potato virus X; PLRV=Potato leafroll virus
ToYVSV=Tomato yellow vein streak virus; ToSRV=Tomato severe rugose virus; ToCV=T ; omato chlorosis
virus; TSWV=Tomato spotted wilt orthotospovirus; GRSV=Groundnut ringspot orthotospovirus.
/2Mecânica: principalmente por contato entre plantas.
/3 SRTI=sem relatos de transmissão por insetos.

Potyvirus

Carlavirus

Potexvirus

Polerovirus Circulativo 
persistente
Circulativo 
persistente
Circulativo 
persistente

PVY

PVS

Palukaitis (2012)

Palukaitis (2012)

Freitas et al
(2012)

Persistente 
circulativo 

propagativo

Persistente 
circulativo 

propagativo
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mostrados nas figuras são resultantes 
de infecção viral simples da planta 
(presença de apenas uma espécie de 
vírus) (Figuras 1, 3, 4, 5 e 6) ou infecção 
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Figura 1. Sintomas induzidos por Potato virus Y em plantas de batata, mediante infecção natural 
em campo. Plantas com sintomas de mosaico e enrugamento em folíolos.

mista (envolvimento de dois ou mais 
vírus causando a doença) (Figura 2) em 
condições de campo aberto.
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Figura 2. Sintomas de infecção múltipla causados por Potato virus Y, Potato virus X e Potato 
virus S em batata, sob infecção natural. Plantas com sintomas de mosaico intenso e rugosidade 
severa nas folhas e redução do tamanho dos folíolos.

Figura 3. Sintomas de infecção causados por Potato leafroll virus (PLRV) em batata no campo. 
Plantas com sintomas de enrolamento nos folíolos.
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Figura 4. Sintomas de infecção induzidos por Tomato severe rugose virus (ToSRV) em batata 
naturalmente infectada em condições de campo. Sintomas de mosaico amarelo, clorose 
internerval e deformação em folíolos. 

Figura 5. Sintomas de infecção causada por Tomato chlorosis virus (ToCV) em batateira 
naturalmente infectada. Sintomas de clorose internerval e enrugamento em folíolos.
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Figura 6. Sintomas de infecção causada por 
Groundnut ringspot orthotospovirus (GRSV) 
em folíolos de batateira, sob infecção natural 
em campo. Sintomas de (A) anéis necróticos, 
(B) manchas necróticas e coalescimento de 
lesões em folíolos.

Diagnose e indexação viral

O desenvolvimento de técnicas para 
detecção de vírus em plantas tem 
propiciado rapidez e precisão na sua 
correta identificação. Em batata, a 
diagnose com a identificação viral, 
tanto em trabalhos de monitoramento 
/ levantamento de vírus quanto em 
programas de indexação em sistemas 
de produção de batata-semente é 
realizada com base em observações 

feitas em plantas no campo, e também 
em tubérculos sementes amostrados 
no galpão, portanto depois de colhidos. 
No caso da produção de tubérculos 
sementes, as inspeções de campo 
são feitas para verificar a presença de 
sintomas nas plantas, quando ainda é 
possível efetuar a retirada das plantas 
infectadas com vírus (roguing), e caso 
o responsável técnico tenha alguma
dúvida pode coletar amostras foliares 
para análise (testes sorológicos; 
testes moleculares específicos) em 
laboratórios equipados e com pessoal 
treinado. A amostragem para a emissão 
do boletim de análises oficial é feita 
pelo responsável técnico nos lotes 
de tubérculos sementes colhidos, 
portanto normalmente ainda no galpão 
do produtor, e essa análise/boletim, 
só pode ser realizada por laboratório 
oficialmente registrado no MAPA. Na 
legislação vigente para batata-semente, 
Instrução Normativa número 32 de 2012 
(BRASIL, 2012), apenas os vírus PVX, 
PVY, PLRV e PVS estão contemplados.

As técnicas de identificação de vírus mais 
utilizadas na diagnose e na indexação 
são: (a) observação da presença de 
sintomas nas plantas em inspeções 
visuais; (b) utilização de testes biológicos 
com a inoculação em plantas indicadoras 
por meio de transmissão mecânica, 
enxertia ou ainda com o emprego 
de vetores; (c) testes sorológicos e, 
(d) testes moleculares. Entretanto, a 
utilização das diversas técnicas de 
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detecção, concomitantemente, constitui 
o procedimento mais recomendado, pois
assegura a obtenção de resultados mais 
robustos e conclusivos na diagnose e 
indexação viral.

Sintomatologia

A dificuldade em reconhecer sintomas 
induzidos por vírus em plantas de batata 
foi apontada por Cupertino e Costa 
(1968), entre outros, como um dos 
fatores que podem influenciar o aumento 
das doenças causadas por vírus após 
diversas multiplicações de tubérculos-
semente. Isto ocorre por que vários fatores 
podem afetar a expressão de sintomas 
em plantas infectadas dificultando não 
apenas o seu reconhecimento, mas 
também, limitando a possibilidade da 
utilização dos sintomas na diagnose da 
doença  em avaliações de campo.

A sintomatologia verificada em plantas 
doentes pode ser complexa, quando se 
considera, por exemplo, que a planta 
pode estar infectada por mais de uma 
espécie de vírus ou mesmo por estirpes 
diferentes do mesmo vírus (infecção 
mista ou infecção múltipla) (Figura 2). 
Isto dificulta as avaliações de plantas 
em campo, visando à identificação de 
plantas doentes, mesmo para aquelas 
com infecção simples (apenas um vírus) 
(Figuras 1, 3, 4, 5 e 6). 

De acordo com Naidu e Huges (2003), a 
avaliação de sintomas em campo pode 

ser facilitada quando as plantas infectadas 
exibem sintomas característicos de 
uma doença específica. Dessa forma, 
a presença de sintomas característicos 
da doença em infecção viral simples na 
planta, apesar de não ser suficiente, ajuda 
na diagnose. Entretanto, esta pode não 
ser uma situação comumente observada 
no campo, além de exigir treinamento do 
avaliador.

Os relatos de ocorrência de infecção 
mista ou múltipla são muito frequentes 
em batata, envolvendo principalmente 
PVY, PLRV, PVX e PVS (SRINIVASAN; 
ALVAREZ, 2007; WANG et al., 2011; 
NYALUGWE et al., 2012; GHORAI et al., 
2018). Esta situação é favorecida com 
o plantio de tubérculos já infectados
associado à eficiente  transmissão (PVY; 
PRLV; PVS) no campo por afídeos. 
Beemster e Bokx (1987) relatam perdas 
de até 50% em lavouras de batata 
infectadas com PVX juntamente com 
PVY. Entretanto, quando em infecção 
simples, essas perdas situam-se na 
faixa de 10% a 20% para PVX e PVS, 
respectivamente (BURTON, 1989; 
KOJIMA; LAPIERRE, 1988) e de até 
80% para infecção individual com PVY 
ou PLRV (PALUKAITES, 2012). 

A indução de sintomas pouco evidentes 
na planta, mesmo em infecção simples, 
também pode dificultar o reconhecimento 
de plantas doentes, em avaliações de 
campo. É o caso de PVX, relatado como 
pouco frequente em áreas produtoras do 
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Brasil (SOUZA-DIAS, 1995; DANIELS, 
1995; AVILA et al., 2009). Quando 
somente PVX está presente infectando 
a planta, apenas sintomas suaves são 
observados na folhagem da planta 
infectada (PALUKAITIS, 2012) como 
mosaico, mosqueado e folíolos de menor 
tamanho. Entretanto, a importância 
do PVX em batata, aumenta quando o 
vírus está presente em infecção mista 
na planta com outros vírus, como, 
por exemplo, com PVY (SALAZAR, 
1996; DRAPER et al., 2002), induzindo 
sintomas mais severos como resultado 
do efeito sinergético entre as duas 
espécies virais na infecção da planta 
(PALUKAITIS, 2012). 

A ocorrência de infecção latente, quando 
a planta doente mostra-se assintomática, 
é comum em plantas infectadas com 
PVS ou PVX. Na maioria das cultivares 
de batata esses vírus podem induzir 
sintomas latentes (PALUKAITIS, 2012) e 
em apenas alguns casos, são percebidos 
sintomas suaves nas plantas. Assim, os 
sintomas podem passar despercebidos e, 
em não sendo observados em inspeções 
de campo, essas plantas infectadas com 
PVS ou PVX seriam equivocadamente 
consideradas como sadias, propiciando a 
disseminação do vírus quando tubérculos 
dessas plantas forem utilizados em 
plantios subsequentes. 

Outro aspecto importante é a produção 
de sintomas similares por espécies virais 
distintas em plantas infectadas. Por 

exemplo, as espécies de orthotospovírus 
que infectam batata no País, GRSV (LIMA 
et al., 2017) e TSWV (COSTA; KIEL, 
1938; SOUZA-DIAS et al., 2015) causam 
sintomas muito semelhantes, não sendo 
possível diferenciar essas espécies virais 
apenas pela expressão de sintomas 
na planta (LIMA; MICHEREFF FILHO, 
2015). A mesma situação ocorre com os 
begomovírus ToSRV e ToYVSV. Essas 
espécies induzem mosaico amarelo e 
deformação foliar em plantas de batata 
afetadas pelo mosaico deformante 
(DANIELS; CASTRO, 1985; LIMA et al., 
2011) (Figura 4).  

Dessa forma, torna-se importante o 
emprego de testes específicos para 
confirmação da infecção viral na planta, 
considerando a importância limitada que 
os sintomas podem ter para a diagnose 
da doença. De fato, Bock (1982) já relatou 
há décadas que as inspeções visuais de 
plantas no campo devem ser realizadas 
paralelamente à utilização de técnicas 
de detecção que assegurem a precisão 
da diagnose da infecção viral. A seguir, 
serão descritos os testes mais utilizados 
para detecção de vírus em batata.

Testes biológicos
Os testes biológicos (transmissão 
mecânica; transmissão por enxertia; 
transmissão por meio de vetores) 
são tradicionalmente utilizados na 
caracterização de vírus de plantas e 
são essenciais na complementação da 
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diagnose, caso seja necessário, pela 
sua relevância e eficiência. 

Na realização desses testes é utilizado 
um grupo de plantas conhecidas como 
plantas indicadoras. São espécies 
herbáceas que quando inoculadas 
com determinadas espécies virais, 
reagem à inoculação com manifestação 
de sintomas característicos. Entre 
os métodos biológicos utilizados na 
indexação, a transmissão mecânica, 
pela facilidade de execução, é 
considerada a mais simples e pode ser 
empregada para a maioria dos principais 
vírus que infectam a batata (PVY; PVX; 
PVS; GRSV; TSWV). 

A inoculação mecânica consiste em: (a) 
aplicação de abrasivo (carborundum ou 
celite) nas folhas da planta indicadora que 
vai receber o inóculo (extrato da planta 
infectada); (b) preparo do extrato a ser 
utilizado na inoculação pela maceração 
de tecido vegetal da planta a ser testada 
em tampão de inoculação (ex. tampão 
fosfato); (d) aplicação do extrato, obtido 
da planta a ser testada, nas folhas da 
planta indicadora com cotonete e (e) 
enxágue das folhas inoculadas com 
água (JAYASINGHE; CHUQUILLANQUI, 
1992). A função do abrasivo é produzir 
pequenos ferimentos no tecido vegetal, 
propiciando a penetração das partículas 
de vírus na planta indicadora. As plantas 
inoculadas devem permanecer em 
casa de vegetação até a avaliação. 
Quando houver transmissão do vírus 

para a planta indicadora haverá 
desenvolvimento de sintomas típicos 
que podem ser observados em cerca de 
10-15 dias após a inoculação (Figura 7).

Para os vírus que não são transmitidos 
mecanicamente, outros métodos podem 
ser utilizados, com o emprego de 
vetores ou enxertia (união de tecidos) 
em plantas hospedeiras indicadoras 
(FRIDLUND, 1980). Para as espécies 
PLRV, ToCV e ToSRV, sintomas não são 
produzidos nas espécies indicadoras 
pois estes vírus não são transmitidos 
mecanicamente (Tabela 2). As espécies 
virais anteriormente citadas são restritas 
ao floema (PETER et al., 2008; WISLER 
et al., 1998; CZOSNEK et al., 2017). 
Entretanto, no caso de ToYVSV, há relato 
de transmissão mecânica (COLARICCIO 
et al., 2007). A transmissão desses vírus 
também pode ser realizada pelos seus 
respectivos insetos vetores: afídeos 
(PLRV) e mosca-branca (ToCV; ToSRV; 
ToYVSV).

Os vírus que infectam a batata 
podem ser transmitidos por enxertia 
e no emprego desse método, alguns 
cuidados são necessários. Jayasinghe 
e Chuquillanqui (1992) ressaltam que 
as espécies de plantas utilizadas como 
enxerto e porta-enxerto devem ser 
compatíveis e os sintomas produzidos 
na planta indicadora (porta-enxerto) 
devem ser sistêmicos. Mencionam 
também que as plantas indicadoras 
devem estar mais desenvolvidas se 
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Figura 7. Indexação biológica: espécies indicadoras exibindo sintomas de infecção causada por 
Groundnut ringspot orthotospovírus (A, B) e por Potato virus Y (C, D) após inoculação mecânica. 
(A) Manchas necróticas em Nicandra physaloides; (B) anéis necróticos em Datura stramonium; 
(C) manchas necróticas e, (D) manchas em Nicotiana tabacum cv. TNN.

comparadas às plantas utilizadas na 
inoculação mecânica, considerando-se 
que a haste da indicadora deve estar 
robusta o suficiente para dar suporte ao 
enxerto.

Na Tabela 2 é apresentada uma lista 
de espécies de plantas indicadoras 
utilizadas na caracterização biológica 
dos principais vírus que infectam a 
batata no Brasil. 

Testes sorológicos

A sorologia é um dos métodos mais 
usados na detecção de vírus em 
batata e o teste conhecido como ELISA 
(Enzyme-linked immunosorbent assay) 
se tornou o mais empregado em análises 
dessa natureza (PETRUNAK et al., 
1991). A utilização do ELISA na área de 
Virologia Vegetal foi iniciada por Clark e 
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Tabela 2. Vírus, espécie de planta indicadora para indexação biológica, referência e método de 
transmissão dos principais vírus que infectam a batata no Brasil.

Vírus Planta Indicadora Referência
Método de transmissão

Mecânica Enxertia Vetor

Potato virus Y (PVY)

Nicotiana tabacum cv. 
TNN de Bokx (1981)

X X X
N. benthamiana Jayasinghe; Chuquillanqui (1989)
N. debneyi Mackinnon; Bagnall (1972)
N. occidentalis Bonierbale et al. (2010)

Potato virus X (PVX)
N. glutinosa Jayasinghe; Chuquillanqui (1989) 

Bonierbale et al. (2010)
X X -N. debneyi Mackinnon; Bagnall (1972)

Datura metel Singh (1969)

Potato virus S (PVS)

Chenopodium murale Jayasinghe; Chuquillanqui (1989)

X X X
D. stramonium Jayasinghe; Chuquillanqui (1989)

N. debneyi Mackinnon; Bagnall (1972)
Jayasinghe; Chuquillanqui (1989)

Potato leafroll virus 
(PLRV)

Physalis floridana Jayasinghe; Chuquillanqui (1989)
Syller (1996); Kirkpatrick (1948)

- X XD. stramonium Jayasinghe; Chuquillanqui (1989)
Kirkpatrick (1948); Syller (1996)

Tomato yellow vein 
streak virus (ToYVSV)

D. stramonium
N. tabacum cv. TNN
C. amaranticolor

Firmino et al. (2009)

-*  X XN. benthamiana
Solanum lycopercicum 
cv. Viradoro

Albuquerque et al. (2010)

Tomato severe rugose 
virus (ToSRV)

Nicandra physaloides 
S. lycopercicum 

Barbosa et al. (2011)
Macêdo et al. (2015)

- X X
D. stramonium
C. album
N. clevelandii
N. tabacum cv. TNN

Barbosa et al. (2011)

Tomato chlorosis virus 
(ToCV)

 N. clevelandii Wisler et al. (1998) 
Wintermantel; Wisler (2006)

- X XPhysalis wrightii
N. benthamiana Wintermantel; Wisler (2006)

Tomato spotted wilt 
orthotospovírus 
(TSWV)

Petunia hybrida Allen; Matteoni (1991)

X X X

N. tabacum Srinivasan et al. (2014)
D. stramonium Bag et al. (2012)
Capsicum chinense 
‘PI159236’ e ‘PI 152225’ Black et al. (1991)

Groundnut ringspot 
orthotospovírus 
(GRSV)

D. stramonium
D. metel
N. benthamiana
N. debneyi
N. glutinosa
N. occidentalis
N. rustica

Webster et al. (2015)

X X X

(*) Há relato de transmissão mecânica de Tomato yellow vein streak virus (Colariccio et al., 2007).
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Adams (1977) e por ser de baixo custo 
e propiciar a avaliação de amostras em 
larga escala, passou a ser uma das 
técnicas mais empregadas em estudos 
de levantamentos de vírus e também 
em trabalhos de indexação. No teste são 
empregados anticorpos específicos que 
reconhecem determinadas proteínas, 
normalmente a proteína capsidial, que 
forma a partícula viral.

Há diversas variações do método 
ELISA; entretanto, essas variações 
estão classificadas em dois tipos 
principais: ELISA direto [double antibody 
sandwich (DAS)-ELISA] e ELISA indireto 
[plate trapped antigen (PTA)-ELISA; 
triple antibody sandwich (TAS)-ELISA; 
protein A-sandwich (PAS)-ELISA], 
cuja diferença reside no modo pelo 
qual o complexo antígeno-anticorpo é 
detectado (NAIDU; HUGHES, 2003). 
Na reação do teste ELISA, o antígeno é 
constituído por extrato obtido de tecido 
vegetal coletado da planta a ser testada, 
preparado pela maceração em tampão 
específico. 

No tipo ELISA direto, o anticorpo (IgG) 
e o conjugado (IgG + enzima) utilizados 
na detecção do vírus são específicos. 
Entretanto, no ELISA indireto, apenas 
o anticorpo empregado na detecção do
vírus (anticorpo primário) é específico. 
O conjugado (anticorpo secundário que 
também é associado a uma enzima) é 
produzido contra proteínas do animal no 
qual foi produzido o anticorpo primário 

e, por isso, não reconhece o antígeno 
viral. Assim, se o anticorpo primário foi 
produzido em coelho, deve-se utilizar 
cabra ou rato na produção de anticorpo 
contra o coelho. Na reação, o anticorpo 
secundário vai se ligar ao anticorpo 
primário. 

O tipo direto DAS-ELISA tem sido muito 
utilizado na detecção/identificação e 
caracterização viral (PVY; PLRV; PVS; 
PVX; GRSV; TSWV) em batata no Brasil 
(LIMA et al., 2017; LIMA; SANTOS, 
2016; SOUZA-DIAS et al., 2015; AVILA 
et al., 2009; SILVA et al., 2005; DANIELS; 
PEREIRA, 2004; GUEDES, 2000). Para 
esses vírus, há antissoros disponíveis 
no mercado , o que facilita a indexação 
viral, principalmente, no caso de sua 
utilização em sistema de produção de 
mudas livres de vírus.

O teste DAS-ELISA é feito em placas 
de microtitulação de poliestireno e 
segue as seguintes etapas, intercaladas 
por períodos de incubação, descritas 
por Agrios (1997): (a) deposição do 
antissoro diluído em tampão nos poços 
da placa; (b) adição do antígeno (extrato 
de planta a ser testada, preparado em 
tampão); (c) deposição do conjugado 
(antissoro ligado a uma enzima); (d) 
etapa de revelação com adição do 
substrato a ser digerido pela enzima 
que encontra-se associada ao antissoro 
(=conjugado). Na primeira fase (a), o 
antissoro adere à superfície dos poços da 
placa de microtitulação e na sequência 



16

(b), as partículas virais são capturadas 
pelo antissoro a partir do extrato da 
amostra quando esta está infectada. 
Entre cada duas etapas de incubação, 
os poços da placa são lavados três vezes 
com tampão. O resultado do ELISA (d) é 
monitorado pela reação colorimétrica da 
ação da enzima (c) sobre o substrato (d), 
indicando reação positiva (pela mudança 
de coloração de incolor para amarelo) e, 
nesse caso, que a amostra está infectada 
(d; Figura 8A). A avaliação da reação é 
feita em leitora de placas, que fornece 
valores de absorbância em filtro de 405 
nm. A ausência de reação colorimétrica é 
um indicativo de que a amostra não está 
infectada com aquele vírus. 

Outro método sorológico muito utilizado 
é o Nitrocellulose Membrane (NCM)-
ELISA (ALMEIDA, 1995) que utiliza 
membrana de nitrocelulose ao invés de 
placas de microtitulação. O extrato das 
amostras é aplicado na membrana, que, 
posteriormente é submetida à reação 
de bloqueio que pode ser, por exemplo, 
em solução de leite desnatado, com 
o objetivo de bloquear os sítios da
membrana não ocupados pelo extrato 
das amostras. Em sequência, aplica-
se o antissoro (anticorpo primário) e 
em seguida, a membrana permanece 
no anticorpo secundário. Após cada 
etapa, a membrana é lavada três vezes 
em tampão. A revelação é feita em 
solução preparada com BCIP (5-Bromo-
4-chloro-3-indolyl phosphate) e NBT 
(Nitro blue tetrazolium) que constituem 

o substrato para a enzima (associada
ao anticorpo secundário). Para as 
amostras infectadas com vírus, há a 
formação de manchas arroxeadas como 
resultado da formação de precipitado 
pela ação de reação enzimática sobre 
o BCIP e NBT (Figura 8B). O método
tem sido empregado na detecção de 
vírus que infectam batata, como PVX 
e PVY (LIZARRAGA; FERNANDEZ-
NORTHCOTE, 1989). 

Na avaliação de clones elite de batata 
do Programa de Melhoramento da 
Embrapa, quanto à resistência ao PVY, 
são empregados os testes DAS-ELISA 
(Figura 8A) e NCM-ELISA (Figura 8B). 
Os experimentos são instalados em 
campo em três repetições de 10 plantas 
cada. As parcelas com os clones a 
serem testados (materiais livres de 
vírus) são intercaladas com tubérculos 
de cultivares espalhadoras (materiais 
suscetíveis e infectados com PVY). 
As avaliações são realizadas antes do 
florescimento das plantas, 50-55 dias 
após o plantio dos tubérculos.  

Como exemplo do uso dessa técnica 
de detecção, resultados obtidos com 
a análise sorológica (DAS-ELISA) 
de amostras foliares de batata foram 
comparados àqueles obtidos por meio da 
inoculação mecânica em três espécies 
indicadoras (Nicotiana tabacum cv. TNN; 
N. benthamiana; Datura stramonium) 
nos testes de detecção de PVY. Foram 
empregadas 47 amostras de batateira 
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Figura 8. Métodos sorológicos de detecção de vírus em batata. (A) DAS-ELISA em placas 
de poliestireno: Poços com coloração amarela: reação positiva das amostras testadas com o 
antissoro contra TSWV; (+) controle positivo do vírus, extrato de planta infectada com TSWV; (-) 
controle negativo, extrato de planta sadia. (B) NCM-ELISA: manchas escuras na membrana, no 
local de deposição da amostra, representam reação positiva do extrato das amostras testadas 
com os anticorpos específicos contra PVY. 

coletadas em lavouras do Município de 
Cristalina, Goiás e também na Estação 
Experimental da Embrapa Hortaliças, 
no período de 2012-2013 (BARRIOLLI; 
LIMA, 2013). A análise das amostras foi 
feita no Laboratório de Virologia e Biologia 
Molecular da Embrapa Hortaliças.

O extrato vegetal empregado no 
teste sorológico foi preparado pela 
maceração de tecido foliar em tampão 
1X PBS, na proporção de 1:10 (p:v; 
g/ml). Antissoro policlonal (contra a 
proteína capsidial do PVY) e conjugado 
(produzidos na Embrapa Hortaliças) 
foram usados na concentração de 1 mg/
mL. Extratos de folhas de N. tabacum cv. 
TNN infectadas com PVY e de plantas 
sadias foram os controles positivo e 
negativo, respectivamente. A leitura da 

absorbância foi em leitora de placas 
(Titertek Multiskan) no filtro 405 nm.

A inoculação mecânica em plantas 
indicadoras, previamente polvilhadas 
com carborundum, foi feita no estádio de 
quatro folhas verdadeiras, com extrato 
foliar preparado em tampão fosfato pH 
7,0 e a avaliação de sintomas realizada 
10-15 dias após a inoculação.

Verificou-se que 72,34% das amostras 
testadas  foram  positivas  para  PVY,  em 
DAS-ELISA  e  a  mesma  porcentagem 
foi  verificada  com  o  teste  biológico  
em plantas de N. tabacum cv. TNN 
(Tabela 3). Observaram-se sintomas 
em N. tabacum cv. TNN (34 amostras) 
e em N. benthamiana (30 amostras; 
a inoculação de quatro amostras – 
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Local de coleta: Gama, Distrito Federal
CNPH 1 55 2012 Asterix + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 2 55 2012 Asterix + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 3 55 2012 Asterix + CN; MP SS SS
CNPH 4 55 2012 Asterix + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 5 50 2012 Bintje + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 6 60 2012 Agata + CN; MP SS SS
CNPH 7 60 2012 Agata + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 8 60 2012 Agata + NN Mo;DF SS
CNPH 9 55 2012 Asterix + NN Mo;DF SS

CNPH 10 55 2012 Asterix + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 11 50 2012 Monalisa + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 12 50 2012 Monalisa + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 13 50 2012 Monalisa + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 14 50 2012 Monalisa + CN; MP SS SS
CNPH 15 50 2012 Monalisa + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 16 50 2012 Monalisa + NN Mo;DF SS
CNPH 17 50 2012 Monalisa + NN Mo;DF SS
CNPH 18 50 2012 Monalisa + NN SS SS
CNPH 19 55 2012 Asterix + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 20 55 2012 Asterix + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 21 50 2012 Monalisa + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 30 60 2012 Agata + CN; MP Mo;DF SS
CNPH 23 50 2012 RM9823-05 - SS SS SS
CNPH 24 50 2012 RM9823-05 - SS SS SS
CNPH 25 50 2012 RM9823-05 - SS SS SS
CNPH 26 50 2012 RM9823-05 - SS SS SS
CNPH 27 50 2012 RM9823-05 - SS SS SS
CNPH 28 50 2012 RM9823-05 - SS SS SS
CNPH 29 50 2012 RM9823-05 - SS SS SS

Isolado do 
vírus (Nº) 

Idade 
Planta
(dias)

Data 
coleta

Batata
(Cultivar) PVY/1

Sintomas
N.

tabacum 
cv. TNN

N.
benthamiana

D. 
stramonium

Local de coleta: Cristalina, Goiás
CNPH 27 43 2013 Cupido +/2 NN/3 Mo; DF SS
CNPH 46 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 49 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 52 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 55 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 59 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 64 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 65 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 66 43 2013 Cupido + CN; MP Mo; DF SS
CNPH 68 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 70 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 71 43 2013 Cupido + NN Mo; DF SS
CNPH 21 43 2013 Cupido - SS SS SS
CNPH 28 43 2013 Cupido - SS SS SS
CNPH 30 43 2013 Cupido - SS SS SS
CNPH 47 43 2013 Cupido - SS SS SS
CNPH 60 43 2013 Cupido - SS SS SS

Tabela 3. Análise sorológica de amostras de batata coletadas em Cristalina-GO e no Distrito 
Federal, utilizando antissoro contra PVY (em DAS-ELISA) e inoculação mecânica em hospedeiras 
indicadoras. Embrapa Hortaliças, 2012-2013.

1/ PVY= Potato virus Y; 
2/ Resultados do teste sorológico DAS-ELISA: (+)= amostra positiva; (-)=amostra negativa.
/3 NN=necrose das nervuras; Mo=mosaico; DF=deformação foliar; SS=sem sintomas; CN=clareamento de nervuras; 
MP=manchas peroladas.
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CHPH-3; CHPH-6; CHPH-14; CHPH-
18; não resultou na expressão de 
sintomas, o que pode ser atribuído a 
escape), entretanto, nenhum sintoma 
foi verificado em D. stramonium. Esta 
última indicadora é relatada como imune 
a PVY (de BOKX, 1981) e foi utilizada 
como testemunha. Dezesseis isolados 
de PVY induziram sintomas de necrose 
das nervuras (estirpe necrótica=PVYN) 
e 18 isolados causaram clareamento 
de nervuras e manchas peroladas 
(estirpe O= PVYo) em plantas de N. 
tabacum cv. TNN. Essa espécie é uma 
das indicadoras recomendadas na 
caracterização de estirpes de PVY (de 
BOKX, 1981), pois produz sintomas 
diferenciados segundo a estirpe de PVY 
inoculada. Esses resultados indicam 
a importância do emprego de mais de 
uma técnica na análise das amostras 
e também a sensibilidade de ambos os 
métodos na detecção de PVY.

Há também outros tipos de testes 
sorológicos que podem ser utilizados 
na detecção de vírus, mas a sua 
utilização é mais recomendada em 
estudos de caracterização viral, como, 
por exemplo, Western blot, um método 
imunoeletroforético empregado na 
caracterização de proteínas virais 
(HAMMOND, 1993) que são obtidas de 
plantas infectadas. 

Métodos Moleculares

A detecção, assim como a identificação 
de vírus, foi aprimorada a partir da 

utilização de métodos moleculares 
(VALKONEN, 2007) que se baseiam na 
detecção do ácido nucleico – RNA ou 
DNA. Entre esses, a reação em cadeia 
da polimerase (Polymerase Chain 
Reaction – PCR) (MULLIS et al., 1986) 
destaca-se como a técnica mais utilizada 
na detecção de vírus de plantas. 

A PCR é utilizada para a identificação 
dos vírus que infectam a batata (Tabela 
1). Para PLRV, PVX, PVS, PVY, ToCV, 
GRSV e TSWV que possuem RNA como 
material genético, a PCR é precedida da 
etapa de transcrição reversa (RT) para a 
síntese do DNA complementar (cDNA). 
Isto é feito a partir do RNA total extraído 
da amostra vegetal, que é utilizado 
como molde na reação. Para as demais 
espécies virais, ToSRV e ToYVSV, 
realiza-se a PCR partindo-se do DNA 
total extraído da planta (DELLAPORTA 
et al., 1983). 

A reação torna possível a detecção 
e amplificação do material genético 
do vírus por meio da utilização de 
oligonucleotídeos (primers), reagentes 
específicos e as enzimas transcriptase 
reversa (RT) e Taq DNA Polimerase 
(PCR). Para detecção dos vírus que 
infectam a batateira, há sequências 
de oligonucleotídeos disponíveis na 
literatura para PVY (WEILGUNY; 
SINGH, 1998), GRSV (WEBSTER et al., 
2011), TSWV (ADKINS; ROSSKOPF, 
2002), ToCV (DOVAS et al., 2002), 
ToSRV e ToYVSV (FERNANDES et 
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al., 2010; ROJAS et al., 1993), PVS e 
PVX (NIE; SINGH, 2000). Entretanto, 
oligonucleotídeos para a detecção 
desses vírus também podem ser 
desenhados tomando-se como base as 
sequências de nucleotídeos disponíveis 
em bancos públicos de dados. 

A reação é incubada em aparelhos 
termocicladores que são programados 
para executar tanto a RT como a 
PCR em múltiplos ciclos. Ao final da 
programação, a análise dos produtos 
da reação ocorre por eletroforese em 
gel de agarose, que posteriormente 
é corado em solução de brometo de 
etídeo, reagente que se intercala entre 
as fitas de DNA e facilita a visualização 

dos resultados pois é fluorescente 
quando exposto à luz ultravioleta. 
Como resultado da reação, é obtida a 
amplificação do fragmento de DNA do 
genoma do vírus compreendido entre 
os dois oligonucleotídeos utilizados na 
reação (Figura 9).

A grande vantagem da RT-PCR é a 
sensibilidade da técnica, sendo possível 
detectar o vírus mesmo que esteja 
presente em baixas concentrações 
na planta. Entretanto, na ausência de 
amplificação de fragmentos de DNA, 
indica, entre outros fatores, que o 
título viral pode estar muito baixo, a 
técnica empregada não foi capaz de 
detectar, ou então, a amostra não está 

Figura 9. Análise em gel de agarose 1,2% de produtos da RT-PCR realizada utilizando-se RNA 
total extraído de planta de batata infectada com Tomato chlorosis virus (ToCV). Linhas de 1-4= 
amostras positivas para ToCV; (-) controle negativo, RNA total de planta sadia; (+) controle 
positivo do vírus; M= marcador 1kb DNA Ladder Plus.
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especificamente infectada com o vírus 
para o qual os oligonucleotídeos foram 
empregados.

A RT-PCR tem sido muito utilizada na 
detecção e caracterização de vírus 
em batata (FONSECA et al., 2005; 
AVILA et al., 2009; GIL et al., 2013), 
na confirmação de resultados obtidos 
apenas por meio de sorologia, ou ainda, 
quando não há antissoros disponíveis 
que possam ser utilizados na detecção 
de determinadas espécies virais. Nesse 
caso, devido a dificuldades relacionadas 
à produção de antissoros, as técnicas 
RT-PCR (detecção de ToCV) e PCR 
[detecção de begomovírus como ToSRV 
(FIRMINO et al., 2009; LIMA et al., 2018) 
e ToYVSV (ALBUQUERQUE et al., 
2010; BARBOSA et al., 2011; MACÊDO 
et al., 2015)] têm sido empregadas com 
sucesso.

Há ainda outros métodos moleculares 
que, entretanto, não são rotineiramente 
empregados na detecção de vírus em 
batata, mas que, eventualmente podem 
ser utilizados para esse fim. Por isso, 
serão apenas brevemente discutidos 
nesta publicação: sequenciamento, 
Next generation sequencing (NGS), 
hibridização, RT-PCR quantitativo. 

Sequenciamento: o fragmento de 
DNA que é obtido por amplificação por 
meio da RT-PCR ou PCR utilizando 
oligonucleotídeos e RNA total ou DNA 
total como molde pode ser sequenciado. 

O produto da reação é purificado, após 
a análise desse produto por eletroforese 
em gel de agarose para visualização (sob 
luz ultravioleta) do fragmento de DNA do 
tamanho esperado. Alternativamente, o 
fragmento de DNA pode ser excisado 
do gel e purificado com o auxílio de kits. 
O produto dessa purificação contendo 
o fragmento de DNA é sequenciado
utilizando os oligonucleotídeos (senso 
e anti-senso) empregados inicialmente 
na sua amplificação. O fragmento pode 
também ser clonado em plasmídeo vetor 
e, então, sequenciado (Sambrook et 
al., 1989). As informações obtidas com 
o sequenciamento de fragmentos ou
mesmo de todo o genoma do vírus são 
importantes na realização de estudos de 
variabilidade do patógeno.

NGS: a introdução da tecnologia 
conhecida como Next generation 
sequencing (Sequenciamento de Nova 
Geração - NGS) propiciou o rápido 
aumento da descoberta de novas 
espécies virais. O NGS começou a 
ser utilizado na detecção de vírus de 
plantas em 2009 (ADAMS et al., 2009; 
Al RWAHNIH et al., 2009; KREUZE 
et al., 2009). O método propicia uma 
abordagem genérica (não específica) 
para a identificação de vírus para o 
qual não é necessário ter conhecimento 
prévio do patógeno alvo; entretanto, 
sua utilização pode fornecer resultados 
específicos das espécies presentes 
na amostra analisada (ADAMS; FOX, 
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2016). A utilização da técnica propicia 
rapidez na obtenção dos resultados, 
automatização e alto rendimento, com 
a obtenção de muitas sequências 
(reads) de uma única vez em que o 
método é utilizado. Essas sequências 
serão posteriormente analisadas para a 
identificação do patógeno.

Hibridização: as técnicas de hibridização 
são baseadas na capacidade de 
sequências de ácidos nucleicos (RNA; 
DNA), fita simples e complementares, 
hibridizarem sob determinadas 
condições (KARJALAINEN et al., 1987). 
Essa interação específica entre bases 
complementares resulta em um híbrido 
estável formado pela sequência do 
ácido nucleico do patógeno (vírus) a ser 
detectado (molécula alvo) e a sequência 
complementar (sonda) (PALLAS et 
al., 2011). A hibridização propicia a 
detecção de RNA (Northern blot) ou DNA 
(Southern blot). O ácido nucleico ou o 
extrato da planta é aplicado, geralmente 
em membrana de nitrocelulose ou de 
nylon, que é posteriormente incubada 
em tampão específico contendo a sonda. 
É uma técnica extremamente sensível 
e capaz de detectar ácidos nucleicos 
virais que estejam presentes na planta 
em concentrações muito baixas. 

RT-PCR quantitativo (RT-PCR em 
tempo real): o método possui como 
principal característica a detecção da 
amplificação do DNA em tempo real, 
ou seja, na medida em que a RT-PCR 

ocorre. Essa detecção é mediada por 
uma molécula repórter fluorescente, de 
modo que a fluorescência do repórter 
estará diretamente relacionada ao 
número de cópias amplificadas (JIA, 
2012). Os dois sistemas de detecção 
mais utilizados na RT-PCR em tempo 
real são SYBR Green e TaqMan 
(TAJADINI et al., 2014). O primeiro 
não é tão oneroso, sendo baseado na 
associação do corante fluorescente 
à molécula de DNA de fita dupla, na 
reação, enquanto que o segundo 
método (a sonda por hidrólise) é mais 
caro e é baseado em oligonucleotídeo 
marcado nas duas extremidades 
(fluoróforo repórter na extremidade 5’ e 
uma molécula silenciadora – quencher, 
na extremidade 3’). A técnica propicia 
elevada sensibilidade, maior velocidade, 
além de reprodutibilidade e risco limitado 
de contaminação quando comparada 
à reação da RT-PCR convencional 
(OSMAN et al., 2014; 2016). Apesar 
das vantagens do RT-PCR quantitativo, 
a sua adoção em laboratório requer 
investimento em equipamento 
específico, reagentes e capacitação de 
recursos humanos. 

Considerações finais

Com o desenvolvimento das áreas da 
Virologia Molecular e da Biotecnologia, 
diversas técnicas para a detecção 
de vírus em plantas têm sido 
desenvolvidas, o que tem propiciado 
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a sua utilização não apenas em 
detecção, mas também na identificação 
e caracterização viral. A precisão, a 
sensibilidade e a especificidade dessas 
técnicas permitem o seu emprego 
com segurança na realização de uma 
diagnose precisa, demonstrando sua 
extensa aplicabilidade. A indexação 
de vírus em batata é um trabalho que 
requer a utilização de técnicas de 
rápida aplicabilidade, pouco onerosas, 
sensíveis e que propiciem a geração 
de resultados consistentes. Neste 
contexto, os testes sorológicos se 
apresentam como um dos métodos 
mais adequados a serem empregados 
em testes de detecção de PVY, PLRV, 
PVX e PVS. Entretanto, para outros 
vírus que infectam a batata como ToCV, 
ToSRV e ToYVSV, para os quais não há 
antissoros que possam ser utilizados, 
a RT-PCR e a PCR são métodos 
altamente eficazes e que podem ser 
empregados na sua identificação. 
Eventualmente, outras técnicas também 
podem ser empregadas em testes de 
detecção, a depender dos objetivos da 
investigação. Porém, vale ressaltar que 
a utilização de mais de um método na 
detecção viral é importante na diagnose, 
visando à geração de informações para 
uma diagnose acurada e que servirão 
de suporte à definição de estratégias de 
controle.  
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