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Estudos de transmissão do Papaya meleira virus (PMeV) por Bemisia tabaci Biótipo B 
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A meleira é um dos principais problemas fitossanitários do mamoeiro no Brasil e pode causar a perda 
completa de pomares infectados. A doença é causada pelo Papaya meleira virus (PMeV) e teve seu 
primeiro registro no Brasil em 1980, nos estados da Bahia e do Espírito Santo. Plantas infectadas podem 
não apresentar sintomas até a primeira floração, servindo como fonte de inóculo para subsequentes 
infecções. Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) biótipo B (Hemiptera, Aleyrodidae) é considerado o principal 
inseto associado com a transmissão da meleira, porém essa informação não é reconhecida por toda a 
comunidade científica. Assim a obtenção de mais informação que confirme a identidade do vetor dessa 
virose é muito importante para a realização do seu controle. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
transmissão da meleira por B. tabaci biótipo B em condições de casa de vegetação. Os dois ensaios de 
transmissão da meleira, com adultos de B. tabaci biótipo B, foram realizados em telado do laboratório de 
Entomologia da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas – BA, com temperatura média de 32° C 
e umidade relativa de 90%. No primeiro ensaio, adultos de B. tabaci mantidos em jejum por 1 hora, em 
gaiolas adaptadas a partir de tubos Falcon de 50 mL, foram submetidos a diferentes períodos de acesso de 
aquisição (PAA): 1- insetos mantidos por 1 hora em folhas obtidas de plantas sadias; 2- insetos mantidos 
por 1 hora em folhas obtidas de plantas infectadas; 3- insetos mantidos por 24 horas em folhas obtidas de 
plantas sadias; 4- insetos mantidos por 24 horas em folhas obtidas de plantas infectadas com o virus da 
meleira. No segundo ensaio, insetos não submetidos ao jejum foram avaliados em quatro diferentes PAA: 1- 
insetos mantidos por 1 hora em folhas obtidas de plantas sadias; 2-insetos mantidos por 1 hora em folhas 
obtidas de plantas infectadas; 3- insetos mantidos por 14 horas em folhas obtidas de plantas sadias; 4- 
insetos mantidos por 14 horas em folhas infectadas com meleira. Após o APA, os insetos foram transferidos 
para gaiolas do tipo “clipcages”, confeccionadas a partir de boias de polietileno (espaguete de natação), 
presas em folhas de mudas de mamoeiro, onde permaneceram por 72 horas para o período de acesso à 
transmissão. Decorridas 72 horas, os insetos foram removidos e as plantas-teste de mamoeiro foram 
mantidas em casa de vegetação, para posterior avaliação quanto à presença do vírus por diagnóstico 
molecular. Após 90 dias (primeiro ensaio), 45 e 65 dias (segundo ensaio) folhas das plantas-teste foram 
coletadas e armazenadas em freezer a -20° C para realização do diagnóstico do PMeV. Entretanto, o 
diagnóstico para comprovação da presença do vírus nas plantas inoculadas não foi realizado, pois o 
protocolo de diagnose segue em desenvolvimento no Laboratório de Virologia na Embrapa Mandioca e 
Fruticultura, uma vez que os métodos disponíveis na literatura não têm funcionado bem.  

  
 
Significado e impacto do trabalho: A meleira é uma doença que impossibilita a comercialização dos frutos 
das plantas infectadas, causando grande prejuízo aos produtores. Estudos apontam a mosca-branca como 
responsável por transmitir a doença na natureza. A confirmação desta informação permitirá o 
estabelecimento de estratégias para o seu controle. 
 


