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Introdução 

O Potato virus S (PVS) é um dos vírus mais importantes para a bataticultura e encontra-se 
amplamente distribuído no mundo. Pertencente à família Flexiviridae e ao gênero Carlavirus, o 
PVS possui uma partícula alongada, flexuosa de aproximadamente 610–710nm de comprimento, 
contendo ssRNA+ (Mackenzie et al., 1989; Lin, et al., 2009). O PVS possui duas estirpes: a 
estirpe comum (PVSO), que induz apenas lesões locais em plantas de Chenopodium quinoa e a 
estirpe andina (PVSA) que, ao contrario da comum, tem como principais características a 
capacidade de infectar sistemicamente essas plantas (Foster & Mills, 1992; Matousek et al., 
2005), e de ser transmissível por afídeos (Rose, 1983; Slack, 1983). Assim sendo, a 
caracterização dos isolados de PVS presentes no Brasil, bem como sua indexação para estudos 
posteriores é de grande importância, visto que a identificação das estirpes presentes nos campos 
produtores do país é indispensável para subsidiar as medidas de controle adotadas. Além disso, o 
fato de o PVS não apresentar sintomas visíveis faz com que as plantas infectadas com o vírus 
sejam eficientes fontes de inóculo, além de disseminadoras silenciosas para lavouras de batata 
vizinhas. No presente trabalho foram analisados isolados de PVS detectados em lotes de 
sementes produzidos em Minas Gerais e São Paulo, com a finalidade de determinar as suas 
características biológicas e moleculares.  

 
Materiais e Métodos 

Os isolados foram detectados inicialmente por meio de teste sorológico DAS-ELISA e os 
tubérculos infectados foram depois plantados em casa de vegetação para multiplicação e estudo. 
O extrato foliar das plantas infectadas foi utilizado para inoculação mecânica em plantas de C. 
quinoa, que permaneceram em casa de vegetação até a avaliação final dos sintomas. Os isolados 
também foram caracterizados por meio da técnica de RT-PCR, com os primers específicos para 
cada estirpe do PVS (Ribeiro et al., 2007; Boohman et al. 2003) . O gene da capa proteica dos 
isolados foi sequenciado e analisado com base na sequência de nucleotídeos e aminoácidos, 
utilizando os softwares BLAST e MEGA 5, e o alinhamento das sequências foi realizado pelo 
programa ClustalW.  

 
Resultados e Discussão 

Todos os 14 isolados estudados foram caracterizados como PVSO após realização de 
inoculação em plantas indicadoras, sendo que estas apresentaram lesões locais cloróticas. No 
teste de RT-PCR, todos os isolados apresentaram resultado positivo apenas para os primers 
específicos para a estirpe comum; nenhuma banda foi observada quando se utilizaram os primers 
específicos para a estipe andina. Tais resultados revelam a predominância do PVSO nos campos 
de batata das principais regiões produtoras do país. Com base na análise das sequências obtidas, 
as porcentagens de identidade de nucleotídeos e aminoácidos variaram entre 70-100% e 80-99% 
respectivamente, quando comparados com outros isolados de PVSO provenientes de diversas 
regiões do mundo também com o BB-AND, isolado detectado recentemente no Brasil, pertencente 



X X V  C o n g r e s o  d e  l a  A s o c i a c i ó n  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  l a  P a p a  -  A L A P ,  1 7 / 2 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 2 ,  U b e r l â n d i a ,  M G ,  B r a z i l  

 
à estirpe andina do PVS. Análises filogenéticas com base na sequencia do gene na capa proteica 
revelaram grande variabilidade, sugerindo que outros isolados de outras regiões, bem como 
outras ORFs devem ser analisadas a fim de possibilitar a classificação do PVS em grupos 
menores. Os isolados brasileiros de PVSO agruparam-se com o isolado dos Estados Unidos, 
formando um clado com os isolados americanos. Os resultados das análises filogenéticas estão 
de acordo com Foster (1991) e Cox & Jones (2010) que encontraram grande variabilidade nas 
sequências nucleotídicas do gene da capa proteica e da proteína 11K. Lin et al (2009) analisaram 
a sequência do gene da capa proteica de isolados norte americanos, e estes foram comparados 
com outras do banco de dados. Também foi constatada a grande variabilidade da sequência do 
gene da CP e o agrupamento dos isolados norte americanos em um único clado. Os resultados 
obtidos pela análise filogenética também indicaram uma inconsistência na classificação por 
genótipos proposta inicialmente por Cox & Jones (2010) e reformulada por Salari et al. (2011). De 
acordo com Salari et al. (2010), a estipe comum do PVS pode ser dividida em 15 genótipos e a 
estirpe comum em três, com base na sequência do gene da CP. No entanto, a inclusão dos 
isolados brasileiros formou um novo clado, indicando que ainda são necessárias análises de 
outros isolados, principalmente provenientes de países onde o PVS tem sido pouco estudado, 
como no Brasil, para obter maiores informações que permitam embasar com mais consistência a 
classificação das estirpes e isolados do PVS. 
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