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Bemisia tabaci é praga e vetora 
de diferentes vírus 

1500 
espécies de  

mosca 
branca 

Bemisia tabaci 

Trialeurodes  vaporariorum 



 



Numero de espécies de vírus 
transmitidos 

• Begomovirus : 192 (aceitas) + 88 (propostas) 

• Crinivirus: 12 (aceitas) + 02 (propostas) 

• Ipomovirus: 04 (aceitas) 

• Carlavirus : 02 (aceitas) 

• Torradovirus : 02 (aceitas) + 02 (propostas) 

 

      

 

      Navas-Castillo, 2011 

 



Importância no Brasil 
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Vírus emergente! 



Begomovírus 

• Familia Geminiviridae 

• Gênero Begomovirus 

Espécie tipo Bean golden yellow mosaic virus 

(previamente Bean golden mosaic virus) 

ICTV online 



Begomovírus  

• Novo Mundo 

     Américas 

 

 

• Velho  Mundo 

Europa, Africa, Asia, 
e Australia 

 

   

Indígenos das Américas 

Os que causam problema são bipartidos 

Causam problema são monopartidos 

TYLCV 

Brown et al., 2011 



Begomovirus já estão a muito 
tempo no Brasil..... 

•  1935: mosaico do algodoeiro (Costa, 1937) 

• 1960: primeiro relato de begomovírus em tomateiro 
no Brasil (Flores et al., 1960) 

 

•  1975- TGMV: mosaico dourado do tomateiro (IAC, 
A.S. Costa) 

 

Feijoeiro 

Decada de 70 



Década de 90: completa 
mudança no cenário nacional 

Biótipo A de Bemisia tabaci 

Biótipo B de Bemisia tabaci Nativa das Américas 

Praga exótica - Europa 

Lourenção & Nagai, 1994 

NW ou NW2 

Marubayashi et al., 2013 

Altamente polífaga 
  
Coloniza preferencialmente 
solanáceas  
 
Resistência a inseticidas 
 
Excelente vetora de vírus 
 
Praticamente extinguiu o 
biótipo nativo 
 
Prateamento da aboboreira 
 



Prateamento em folhas de abóbora 



Situação de Begomovírus em Tomateiro na década de 70 

Surtos esporádicos de doenças causadas por begomovírus 

Somente uma espécie descrita no Estado de São Paulo 

 

              Tomato golden mosaic virus (TGMV) 

http://correio.fca.unesp.br:2000/WorldClient.cgi/Renate - mapa.jpg?Session=EIMGBJX&View=Attachment&Filename=Renate%20-%20mapa.jpg


Situação de Begomovirus em Tomateiro até 1997 

Várias espécies descritas na América Latina, inclusive o  

TYLCV em países da América Central 

 

 

No Brasil: 

Descritos o BZ-Ig e BZ-Ub (Minas Gerais) 

Tomato yellow vein streak virus no Estado de São Paulo 



Situação atual: 11 espécies relatadas 
infectando tomateiro no Brasil e + 7 

caracterizadas parcialmente 

• Tomato golden mosaic virus (TGMV)  

•  Tomato rugose mosaic virus (ToRMV)  

•  Tomato chlorotic mottle virus (ToCMoV)  

•  Tomato yellow spot virus (ToYSV)  

• Tomato severe rugose virus (ToSRV)  

•  Tomato common mosaic virus (ToCmMV)   

• Tomato mild mosaic virus (ToMlMV)   

• Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV)  

•  Tomato interveinal chlorosis virus (ToICV) 

•  Tomato mottle leaf curl virus (TMoLCV) 

•  Tomato golden vein virus (TGVV)  

Rocha et al., 2013 Journal of Virology p. 5784–5799 



ToSRV 

ToCMoV 

TMoLCV 

Dentre tantas espécies somente poucas predominam... 

Baseado nos trabalhos de Rocha et al., 2013; Albuquerque et al., 2012; Fernandes et al., 2008  



ToSRV: espécie predominante 
no Brasil 

• Identificada em 1999 (L.R. Goulart) em Uberlândia 

• Pimenta (Bezerra-Agassie et al., 2006) 

• Batata (Souza-Dias et al., 2008) 

• Pimentão em SP (Nozaki et al., 2010 ) 

 

    Solanáceas 



Sintomas ToSRV 
em tomateiro 



ToSRV em pimentão e pimenta 

Rocha et al., 2012 



ToSRV em pimentão 

Rocha et al., 2012 infectadas 



Sintomas em batata 

Batata cv. Agata com ToYVSV ou ToRSV 
Ausência de sintomas nos tubérculos porém redução em 40% na produção 

Foto e dados: Dr. José A. Caram Souza-Dias  IAC/SP 



ToYVSV 



Importantes reservatórios de 
begomovírus que infectam 

solanáceas 

Nicandra physaloides - ToSRV 

Retirado de Barbosa et al., 2009 



Euphorbia heterophylla – 

naturalmente infectada pelo ToSRV 

Retirado de Barreto 2013 



Retirado de  Tavares et al., 2012 _ Várias espécies de Sida 

Para várias outras espécies invasoras não se sabe  
o seu potencial como reservatório dos begomovírus que 

infectam solanáceas 



Ciclo dos begomovírus em solanáceas 

AMBIENTE 

Fonte de vírus 

Cultura hospedeira 

Fonte da Mosca Branca 



Relação Begomovírus Brasileiros x Mosca-Branca 



 
Estágios de desenvolvimento da Mosca-Branca 

e aquisição do vírus 
 

Adulto Ninfa 1º 

instar 

móvel 

 

Ovo Ninfa de 2, 3 e 4º  
instar 

Imóveis 

Adquire o vírus 

Transmite 

Face inferior folha 

4º instar 



ToSRV x tomateiro 

• 1 inseto tem uma eficiência de 70% na transmissão 

do ToSRV de tomate para tomate 

• PAA mínimo de 15 minutos – 31% eficiencia 

• PAA de 16 horas – 94% de eficiencia 

 

 

       Marubayashi 2009 



ToRSV x tomateiro 

Transmissão do ToSRV pela B. tabaci após 

PAA e PAI de 5 minutos (24 horas após 

PAA) 

 

Período de retenção no inseto de 25 dias 

 

       

      Freitas, 2012 



Tipo Persistente Circulativo 
 

 
Quanto mais tempo a mosca branca se 
alimentar na planta doente maior a taxa 
de transmissão do vírus e o inseto fica 
virulífero praticamente até o resto de 
sua vida. 



Considerações finais 

• Talvez teremos mudanças do cenário atual 
no futuro.......... 

 

 



Bemisia tabaci Biótipo Q ou do Mediterrâneo 

Guatemala 

2004 – EUA 

2007 – México 

2009 – Guatemala 

2012 – Arg & Uruguai 



TYLCV 

Navas-Castillo, 2011 



Tomato torrado virus - ToTV 

Navas-Castillo, 2011 



   Muito obrigada! 

 

  renatekrause@fca.unesp.br  


