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RESUMO GERAL 

 

ROCHA, G. A. Begomovírus em áreas de Cerrado: de herbáceas cultivadas a arbóreas 

selvagens. 2017. 71f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Fitossanidade) – Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 2017.1 

 

Para se entender como novos vírus surgem na agricultura, as zonas de interface 

entre os sistemas nativos e as áreas cultivadas tornam-se um interessante objeto de estudo. 

O pequeno número de estudos focados na detecção de vírus, principalmente de RNA, em 

espécies arbóreas do cerrado nas zonas de interface é devido à dificuldade de extração de 

ácidos nucleicos de qualidade para análises necessárias. No caso dos vírus de DNA, como 

os begomovírus, até o momento não haviam relatos em espécies arbóreas nesse tipo de 

vegetação. Os begomovírus estão entre os principais patógenos em diferentes culturas no 

Brasil, entretanto em soja, uma das principais culturas do país, esses vírus não estão entre os 

patógenos mais importantes para cultura, porém, é de grande importância identificar 

diferentes hospedeiras desses vírus e em que ambientes ocorrem para conhecer sua 

diversidade. Assim, o objetivo geral do trabalho foi detectar e identificar begomovírus em 

espécies arbóreas nativas do cerrado e em plantas de soja cultivadas próximas a áreas de 

vegetação nativa e também estabelecer protocolo de extração de RNA eficiente para espécies 

do cerrado com intuito de facilitar pesquisas futuras relacionadas com essas plantas. Para 

detecção de begomovírus, amostras de 30 espécies arbóreas foram coletadas de duas áreas 

de cerrado, em soja a amostragem foi realizada em três áreas da Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Goiânia – plantadas com diferentes cultivares. 

Para todas as amostras foi realizada a extração de DNA através de um método CTAB 

(Brometo de cetil trimetil amônio) modificado e a detecção foi feita por meio de PCR 

(Reação em cadeia da polimerase) utilizando os primers PAL1v1978 e PAR1c496. Para 

extração de RNA foram testados quatro métodos a partir de folhas de Xylopia aromatica e 

Piper arboreum: reagente TRIzol® (método 1), reagente TRIzol® com modificações 

(método 2) e dois métodos utilizando tampão CTAB (métodos 3 e 4) que possuem diferenças 

nos tampões utilizados em cada método. O que apresentou os melhores resultados foi testado 

para a obtenção de RNA purificado de cinco espécies arbóreas de cerrado. O método 4 foi 

escolhido devido aos seus melhores resultados na razão de absorbância (A260 / A280) 

quando comparado aos outros métodos. A RT-PCR do RNA extraído de cinco espécies de 

áreas de cerrado mostrou bons resultados após a extração de RNA realizada pelo método 4, 

qualificando este método como apropriado para obtenção de RNA de qualidade para análise 

molecular de espécies do cerrado. Na detecção de begomovírus em 30 espécies arbóreas do 

cerrado, apenas Cardiopetalum calophyllum foi positiva. Este é o primeiro relato de 

begomovírus em espécie arbórea do cerrado brasileiro. Na soja, as plantas sintomáticas 

amostradas nas áreas da Escola de Agronomia foram positivas, sendo que em uma das áreas 

foi detectada a presença de duas espécies de begomovírus: Sida micrantha mosaic virus 

(SimMV) e Tomato severe rugose virus (ToSRV). A espécie ToSRV não foi relatada 

anteriormente em soja e apresenta grande potencial para se tornar um importante patógeno 

para essa cultura e também para plantas não cultivadas, já que esse vírus causa grandes 

perdas em outras culturas, principalmente tomateiro, e tem sido demonstrado que sua gama 

de hospedeiras tem aumentado nos últimos anos. 

 

Palavras-chave: Fitovírus, geminivírus, extração de RNA, detecção molecular. 

_______________ 
1Orientador: Prof. Dr. Érico de Campos Dianese. EA-UFG.  
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GENERAL ABSTRACT 

 

ROCHA, G. A. Begomovirus in Cerrado areas: from herbaceus to wild plant species. 

2017. 71f. Dissertation (Master of Science in Agronomy: Phytosanitary sub-area) – 

Agronomy School, Federal University of Goiás, Goiânia, 20171. 

To understand how new viruses arise in agriculture, the interface zones between 

native systems and cultivated areas become an interesting object of study. The small number 

of studies focused on the detection of viruses, mainly with RNA genomes, in cerrado tree 

species in the interface zones is due to the difficulty of extracting quality nucleic acids for 

the necessary analysis. In the case of DNA viruses, such as begomovirus, to date there have 

been no reports on tree species in this type of vegetation. Begomovirus are among the main 

pathogens in different cultures in Brazil. However, in soybeans, one of the main crops in the 

country, these viruses are not among the most important pathogens for the culture, however, 

it is of great importance to identify different hosts of these viruses and in which environments 

they occur to know their diversity. The objective of this study was to detect and identify 

begomovirus in cerrado native trees and cultivated soybean plants near native vegetation 

areas, as well as to establish an efficient RNA extraction protocol for cerrado species in order 

to facilitate future related research with these plants. For begomovirus detection, samples of 

30 tree species were collected from two areas of cerrado, in soybean the sampling was carried 

out in three areas of the Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás - Regional 

Goiânia - planted with different cultivars. For all samples, DNA extraction was performed 

using a modified CTAB method and the detection was done by means of PCR using primers 

PAL1v1978 and PAR1c496. For the extraction of RNA, four methods were tested for 

Xylopia aromatica and Piper arboreum: TRIzol® reagent (method 1), TRIzol® reagent with 

modifications (method 2) and two methods using CTAB buffer (methods 3 and 4) that 

present differences in buffers composition in each method. The one that presented the best 

results was tested to obtain purified RNA of five cerrado tree species. Method 4 was chosen 

because of its best absorbance ratio (A260 / A280) when compared to the other methods. 

The RT-PCR of the RNA extracted from five species of cerrado areas showed good results 

after RNA extraction performed by method 4, qualifying this method as appropriate to obtain 

quality RNA for the molecular analysis of cerrado species. In the detection of begomovirus 

in 30 tree species of the cerrado, only Cardiopetalum calophyllum was positive. This is the 

first report of begomovirus in Brazilian cerrado tree species. The presence of two 

begomovirus species, Sida micrantha mosaic virus (SimMV) and Tomato severe rugose 

virus (ToSRV), were detected in one of the areas in the soybean sampled in the areas of the 

Escola de Agronomia. The ToSRV species was not previously reported in soybean and 

presents great potential to become an important pathogen for this crop and also for 

uncultivated plants, since this virus causes great losses in other crops, mainly tomato, and it 

has been demonstrated that its host range has increased in recent years. 

 

Key words: Plant virus, geminivirus, RNA extraction, molecular detection. 

_____________ 
1Adviser: PhD Érico de Campos Dianese. EA-UFG. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A grande maioria dos estudos sobre os vírus de plantas está relacionado 

principalmente com as espécies cultivadas, com especial ênfase no controle dessas doenças, 

porém no que se refere a estudos sobre esses patógenos em plantas não cultivadas a 

informação ainda é escassa. Dentro das comunidades de plantas nativas, infecções por vírus 

causam poucos danos ou sintomas, sendo que esses mesmos agentes causais podem infectar 

plantas cultivadas, causando sintomas mais intensos e consequentemente maiores perdas 

(Vincent et al., 2014). Há pouca informação sobre a prevalência e efeitos da infecção de 

vírus nessas comunidades de plantas selvagens em ambientes naturais, principalmente 

porque são poucos os trabalhos de ocorrência de vírus nessas plantas, consequentemente os 

estudos voltados a evolução de vírus importantes para a agricultura também são escassos 

(Prendeville et al., 2012; Hillung et al., 2014). 

Para a compreensão do aparecimento de novos vírus na agricultura, as zonas de 

interface entre os sistemas nativos e as áreas cultivadas tornam-se um interessante objeto de 

estudo, pois acredita-se que o fluxo de espécies virais entre esses dois sistemas seja contínuo 

devido à proximidade física entre eles. Fato este que merece destaque no que se refere a 

vegetação do Cerrado, a qual tem sofrido forte pressão pela expansão de fronteiras 

agropecuárias tornando o ambiente propício para o surgimento de novos patógenos, 

incluindo-se os patógenos virais (Medeiros, 2011; Batista, 2014). 

O Cerrado apresenta grande diversidade de flora, sendo que em um mesmo 

ambiente pode haver desde plantas herbáceas anuais até plantas arbóreas perenes. As plantas 

perenes podem ter interações fundamentalmente diferentes com os vírus devido ao seu ciclo 

de vida longo, com períodos de crescimento e dormência, e também ao potencial de 

ocorrência de infecções de diferentes vírus em uma mesma planta. Porém, pouco é conhecido 

sobre a efeito dessas infecções múltiplas no desenvolvimento do hospedeiro ou sobre os 

padrões temporais da acumulação dos vírus nessas plantas nativas (Alexander et al., 2014). 

A composição química da maioria das espécies de plantas do Cerrado dificulta 

a extração de ácidos nucleicos de alta qualidade, o que tem atrasado os estudos de vírus, 
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principalmente vírus de RNA (Gasic et al., 2004). Assim, uma das primeiras etapas para 

estudo a nível celular dessas plantas e identificar os vírus presentes nelas é o 

desenvolvimento de métodos de extração de RNA que possibilitem estudos em diversas 

áreas da biologia, possibilitando assim, estudos de ocorrência dos principais vírus das plantas 

cultivadas próximas à vegetação nativa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 BIOMA CERRADO 

 

O bioma cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro, cobrindo 

aproximadamente 22% do território nacional. Localiza-se essencialmente no Brasil Central 

e sua diversidade de fauna e flora o qualifica como a savana mais rica do mundo (Oliveira-

filho & Ratter, 2002). É um ambiente natural para aproximadamente 4.400 espécies de 

plantas e foi nomeado um dos 25 hotspots de biodiversidade. Os ambientes do cerrado 

variam significativamente, sendo que áreas campestres, florestais e brejosas podem existir 

em uma mesma região (Ratana et al., 2005; Medeiros, 2011; Mendes et al., 2012). 

A grande riqueza de espécies de plantas do cerrado com distribuição heterogênea 

faz com que estratégias de conservação sejam fundamentais para a manutenção dessa 

biodiversidade. Além das conhecidas ameaças a conservação do bioma, as peculiaridades do 

cerrado tornam muitas de suas áreas como espaços únicos e insubstituíveis, como a dinâmica 

da vegetação que é alterada por diversos fatores, como por exemplo, as queimadas que 

ocorrem frequentemente nesse bioma (Maracahipes et al., 2014). Essa variação na flora pode 

interferir de forma direta ou indireta na comunidade microbiana presente no cerrado, sendo 

alguns microrganismos benéficos (Castro et al., 2016) e outros patogênicos (Castro et al., 

2012), interagindo entre e contribuindo com o equilíbrio ambiental. Entretanto, os níveis de 

informação sobre a biodiversidade das várias comunidades do cerrado são desiguais e 

poucos, principalmente a que se refere aos microrganismos (Catão et al., 2013).  

Patógenos de plantas desempenham papel importante na dinâmica das 

comunidades naturais, isso porque infectam de forma diferente as espécies de plantas. 

Nessas comunidades heterogêneas, a grande diversidade de hospedeiros diminui a pressão 

de seleção, evitando que os patógenos mais agressivos se sobressaiam, interagindo com 

outros microrganismos que também são abundantes em áreas heterogêneas (Parker et al., 

2015). O impacto da doença pode aumentar com a abundância de um mesmo hospedeiro em 
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ambientes homogêneos. Assim, é necessário conhecer a diversidade biológica em diferentes 

ambientes, possibilitando a identificação de novos microrganismos, como vírus, e a forma 

como eles interagem com suas hospedeiras. 

 

2.2 DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FITOVÍRUS 

 

Os vírus de plantas são compostos de ácido nucléico (RNA ou DNA), proteínas 

e em alguns casos lipoproteínas. São parasitas intracelulares obrigatórios e formam um grupo 

importante de fitopatógenos, podendo causar perdas em diversas plantas cultivadas (Hull, 

2009; Medeiros et al., 2015). A maioria dos vírus de plantas descritos até o momento possui 

RNA como material genético, mas existem vírus compostos de DNA com grande 

importância na agricultura. O número de espécies pertencentes à família Geminiviridae, que 

é um representante dos vírus de plantas que possui DNA como material genético, vem 

aumentando drasticamente nos últimos anos (Medeiros et al., 2015; Inoue-Nagata et al., 

2016). 

A identificação correta de um patógeno é fundamental para determinar a forma 

de controle. Há casos em que a análise de sintomas de viroses vegetais não são suficientes 

para o diagnóstico preciso, devido à natureza dos vírus de nem sempre apresentarem 

sintomas característicos e muitas vezes estes se assemelham a sintomas de deficiência 

nutricional. Devido a essa dificuldade, para a diagnose de viroses, alguns testes são 

comumente empregados, como os sorológicos e moleculares. 

As ferramentas moleculares têm sido bastante utilizadas, principalmente por 

serem mais específicas e sensíveis que os testes sorológicos, sendo muito importantes na 

detecção e identificação de vírus (Zerbini et al., 2013). Dentre as técnicas moleculares mais 

utilizadas estão a PCR (Polymerase chain reaction) e RT-PCR (Reverse transcriptase – 

Polymerase chain reaction), que baseiam-se na amplificação da sequência de DNA ou RNA 

de interesse, respectivamente, limitada por dois oligonucleotídeos (primers), permitindo 

uma identificação específica da região que se pretende analisar (Zerbini et al., 2001). No 

caso dos begomovírus, que são vírus pertencentes a família Geminiviridae com genoma de 

DNA circular, a técnica utilizada para detecção é a RCA (Rolling Circle Amplification), a 

qual o produto pode ser utilizado em técnicas de identificação do vírus (Inoue-Nagata et al., 

2014).  
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Além do diagnóstico, a identificação molecular de vírus e o sequenciamento 

completo permitem a comparação de seu genoma com os que existem em bancos de dados 

online (Ye et al., 2006). Essa informação é útil para analisar a diversidade genética de 

determinado vírus, por meio da verificação da ocorrência de recombinações, 

pseudorecombinações e mutações, gerando informações que servem de base para novas 

pesquisas, tais como os estudos de caracterização de novas espécies virais (Akinyemi et al., 

2016; Lenz et al., 2016) que podem ocorrer tanto em plantas cultivadas como em não 

cultivadas. 

 

2.3 VÍRUS EM PLANTAS NÃO CULTIVADAS 

 

Nos diferentes ecossistemas podem-se diferenciar dois grupos de vírus de 

plantas, os generalistas e os especialistas. São considerados vírus generalistas aqueles que 

antes do início da agricultura infectavam um grande número de hospedeiras de diferentes 

famílias em comunidades de plantas nativas. Já os especialistas são aqueles que evoluíram 

primeiramente de plantas nativas infectando um número menor de espécies. Encontros 

desses vírus com novas espécies de hospedeiros, principalmente os generalistas, tem 

aumentado nos últimos anos devido à interferência humana que vem diminuindo a 

biodiversidade além de transportar material vegetal a longas distâncias, aumentando o risco 

de epidemias na agricultura (Vincent et al., 2014). 

As atividades humanas tiveram um profundo impacto na facilitação de novas 

situações em que ocorrem as interações entre vírus e plantas. Essas interações podem 

originar epidemias em áreas agrícolas causando grandes perdas, que provavelmente não 

ocorrem com muita frequência em ecossistemas naturais devido a diversidade e distribuição 

de plantas (Cooper & Jones, 2006; Jones 2009).  

Novos encontros envolvendo vírus e espécies de plantas tem se tornado mais 

comuns em áreas de interface agroecológica, permitindo a transferência destes patógenos de 

plantas nativas para plantas cultivadas ou vice e versa (Roossinck & García-Arenal, 2015). 

Isso ocorre principalmente porque as medidas naturais de controle que servem para diminuir 

a propagação do vírus em comunidades de plantas nativas, tais como a mistura com plantas 

não hospedeiras e a presença de predadores e parasitas para os vetores, tendem a ser 

interrompidas quando tais comunidades de plantas são perturbadas, como por exemplo, pela 

abertura de uma área para agricultura (Jones & Coutts, 2015). 
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Em diversas regiões há diferentes aplicações e usos para as plantas nativas. 

Mesmo aquelas em que a exploração não é de grande interesse econômico, o transporte para 

outros lugares pode ocorrer em grande intensidade, dificultando ou até mesmo incapacitando 

a fiscalização que não consegue controlar o grande fluxo desse material. A contínua 

expansão e rapidez no comércio de vegetais e produtos derivados levam plantas para longe 

de seu centro de origem, fazendo com que seja grande o número de introduções de espécies 

invasoras em algumas áreas. Muitas dessas plantas podem levar vírus para novas áreas e 

ocasionar epidemias quando encontram novos hospedeiros (Webster et al., 2007). 

Muitas das informações disponíveis sobre vírus são derivadas de espécies de 

plantas cultivadas e essas espécies compreendem uma fração mínima de todas as espécies 

de plantas (Wren et al., 2006). É evidente que muitas populações de plantas selvagens são 

tipicamente hospedeiras de múltiplas espécies de vírus, ocasionalmente múltiplas espécies 

em um único indivíduo, mesmo quando não ocorrem sintomas visíveis (Tugume et al., 

2016). O conhecimento sobre como um único ou múltiplos vírus afetam populações de 

plantas selvagens e comunidades dinâmicas ainda é limitado, pois as infecções por vírus 

podem variar em função dos lugares, espécies de plantas, anos e espécies de vírus 

(Prendeville et al., 2012; Roossinck, 2013). 

No Brasil foi observada a presença de vírus de importância agrícola em espécies 

nativas do cerrado, como por exemplo, o vírus TSWV (Tomato spotted wilt virus), 

importante na cultura do tomateiro em plantas de Jamelão (Syzygium cumini) e ipê-amarelo 

(Handroanthus serratifolius), ambas com grande distribuição no cerrado goiano e também 

utilizadas como plantas ornamentais e na arborização urbana (Batista, 2014). No mundo, de 

146 espécies de plantas não cultivadas que foram analisadas, detectou-se infecção viral em 

92, sendo que o principal foco desses estudos foram plantas da família Poaceae e algumas 

famílias de plantas herbáceas, sem destaque para as arbóreas (Prendeville et al., 2012). 

A necessidade de abordar questões relacionadas ao movimento de vírus entre 

ecossistemas naturais e manejados e suas possíveis ameaças por esses vírus nativos e 

introduzidos está tornando-se importante. Isso se deve às mudanças climáticas que causam 

impactos nos vetores de viroses, nas plantas hospedeiras e nos próprios vírus, agravando os 

danos causados pelas epidemias viróticas (Jones, 2009), além das variantes de uma mesma 

espécie de vírus causando diferentes danos dependendo da espécie hospedeira e da 

presença/ausência de outros vírus (Pappi et al., 2016; Tugume et al., 2016). 
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É necessário entender a diversidade e distribuição de vírus interagindo com 

membros do reino das plantas. Essa área está progredindo rapidamente dado o 

desenvolvimento de novas ferramentas moleculares para detecção de vírus (Malmstrom et 

al., 2011). Tal pesquisa é necessária para se verificar a interação exclusiva entre o hospedeiro 

e o vírus, ou a interação entre eles em diferentes ambientes, estudando o movimento dos 

vírus de planta cultivada para selvagem e de planta selvagem para cultivada. Essas pesquisas 

geram informações genéticas importantes para dedução de padrões de evolução e 

disseminação, por meio de comparações de sequências do mesmo vírus em plantas 

cultivadas e em plantas selvagens. Esses estudos também permitem a compreensão do papel 

da diversidade do hospedeiro na manutenção da variação genotípica, recombinação e 

evolução dos vírus (Alexander et al., 2014). 

 

2.4 FAMÍLIA Geminiviridae 

 

2.4.1 Características gerais 

 

A família Geminiviridae é uma família de vírus de plantas com genoma circular 

de DNA de fita simples (ssDNA) composto de um (monopartido) ou dois (bipartido) 

componentes genômicos (tamanho de 2,5 a 3 Kb), denominados DNA-A e DNA-B, 

encapsidados em partículas geminadas com formato icosaédrico incompleto (Medeiros et 

al., 2015). Baseado na organização genômica, vetor, círculo de hospedeiros e relações 

filogénticas, a família é dividida em sete gêneros: Mastrevirus, Curtovirus, Topocovirus, 

Bercutovirus, Eragrovirus, Turncurtovirus e Begomovirus, sendo Begomovirus o gênero 

com maior número de espécies (Adams et al., 2013). São naturalmente transmitidos por 

mosca-branca (Bemisia tabaci), relatados em diferentes espécies de plantas cultivadas e não 

cultivadas (Inoue-Nagata et al., 2016). 

Por serem vírus com genoma de DNA, em alguns casos, a planta hospedeira 

possui o DNA viral incorporado ao seu genoma, que pode permanecer por muito tempo 

podendo ser “ativado” em determinada condição, seja por um fator abiótico ou infecção por 

outro vírus. Ativação de sequências integradas podem fornecer explicação da ocorrência de 

alguns vírus em certas condições (Harper et al., 2002). Sequências virais endógenas são 

essencialmente registros fósseis que as vezes podem revelar características genômicas de 

espécies de vírus já extintas (Filloux et al., 2015). A identificação de genoma viral integrado, 
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seja derivada de  ancestral ou de  evento mais recente de integração, fornece a história das 

interações vírus-hospedeiro em sistemas onde a diversidade de vírus é desconhecida e 

permite expandir o conhecimento da gama de hospedeiros do grupo de vírus, além de 

fornecer importantes sinais sobre a evolução desses vírus e suas interações com o hospedeiro 

(Krupovic & Forterre, 2015). 

Em muitos casos os vírus pertencentes a família Geminiviridae estão associados 

a um complexo de vírus causando doença em hospedeiro específico, como ocorre 

frequentemente em videira (Zhang et al., 2011; Krenz et al., 2012; Al Rwahnih et al., 2013). 

Em outros casos causam maiores perdas quando são auxiliares de outros vírus que não 

possuem capacidade de replicação, conhecidos como satélites (Tahir et al., 2011; 

Venkataravanappa et al., 2011; Kamaal et al., 2013). Esse tipo de associação faz com que a 

imprevisibilidade da ocorrência deste vírus seja extremamente elevada.  

Os mecanismos relacionados com a alta diversidade das sequências do genoma 

dos geminivírus são as elevadas taxas de mutações, recombinações e pseudorecombinações 

(Silva et al., 2014; Kumar et al., 2016; Zaidi et al., 2016). Devido a essa variabilidade 

genética, podem surgir isolados divergentes da espécie original e então evoluir para uma 

nova espécie, sendo consideradas características importantes nos estudos da evolução desses 

vírus (Saleem et al., 2016; Bernardo et al., 2013; Bruyn et al., 2016). 

Alguns vírus em infecções naturais em hospedeiros selvagens não apresentam 

sintomas visíveis, mas em outras espécies cultivadas causam sintomas severos (Bernardo et 

al., 2013). A alta taxa de variabilidade genética dos geminivírus faz com que novos relatos 

da presença desses vírus associados a sintomas em diferentes espécies de plantas ocorram 

(Silva et al., 2011). Essa diversidade genética de comunidades de vírus de ssDNA no 

ambiente sugere elevada dinâmica de interação entre esses vírus e seus hospedeiros, 

ocorrendo variantes entre localidades, espécies de plantas e tempo entre as amostragens além 

da interação com outros vírus (Ambrozevius et al., 2002; Assunção et al., 2006; Garcia-

Andrés et al., 2006; Krupovic & Forterre, 2015). 

 

2.4.2 Geminivírus em espécies arbóreas 

 

Os geminivírus se destacam por causar doenças severas em plantas 

economicamente importantes (Inoue-Nagata et al., 2016), talvez seja por essa razão que 

somente nos últimos anos esses vírus começaram a despertar interesse em estudos 
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relacionados a plantas arbóreas, geralmente associados a um complexo de vírus (Loconsole 

et al., 2012; Liang et al., 2015). Exemplo da ocorrência de geminivírus em espécie arbórea 

importante economicamente é em citros, em que a produção pode ser completamente 

comprometida por CCDD (citrus chlorotic dwarf disease), a qual assumia-se que o agente 

causal era um complexo de vírus de RNA. Entretanto, em 2012, foi relatada a presença de 

um geminivírus associado a doenças, agravando os sintomas em diferentes plantas de citros 

(Loconsole et al., 2012), fato este, importante por chamar a atenção para possíveis infecções 

de geminivírus em outras plantas arbóreas cultivadas que são frequentemente acometidas 

por doenças viróticas. 

Relatos de geminivírus associados à doenças ocorreram para outras culturas 

como em amoreira (Ma et al., 2015) e macieira (Liang et al.; 2015). Há relatos da ocorrência 

em alguns arbustos e outras plantas lenhosas, como a videira (Al Rwahnih et al., 2013; 

Poojari et al., 2013) e em plantas ornamentais e de uso medicinal de pouco interesse 

econômico como, Jatopha multifida nos Estados Unidos (Polston et al., 2014), Vernonia 

amygdalina em Uganda (Mollel et al., 2016) e Deinbollia borbonica no Quênia (Kyallo et 

al., 2017). A grande maioria desses relatos são de novas espécies de geminivírus, 

demonstrando a importância de se expandir o conhecimento sobre a gama de hospedeiros 

desses vírus, já que está claro que infectam um grande número de espécies de plantas 

herbáceas e lenhosas em diferentes partes do mundo e que possivelmente existem ainda 

muitas outras espécies não relatadas. 

 

2.4.3 Gênero Begomovirus 

 

Begomovirus constitui o maior gênero dentro da família Geminiviridae. Seu 

genoma de DNA circular pode ser mono ou bipartido, sendo que os vírus monopartidos 

ocorrem na Ásia, África, Australásia (Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e algumas ilhas 

menores da Indonésia) e Europa, sendo que nas Américas são quase exclusivamente 

bipartidos (Brown et al., 2015). Até o momento apenas um begomovírus monopartido foi 

identificado em tomateiro no Peru (Melgarejo et al., 2013; Sánchez-Campos et al., 2013). 

São transmitidos por mosca-branca (Bemisia tabaci) com amplo alcance em plantas 

cultivadas e não cultivadas com grande ocorrência nas regiões tropicais e subtropicais 

(Rosen et al., 2015; Kumar et al., 2016).  
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Os begomovírus evoluem com seus hospedeiros ao longo do tempo. Nas duas 

últimas décadas esses vírus tem se tornado importantes fitopatógenos para diversas plantas 

economicamente importantes (Inoue-Nagata et al., 2016), com o surgimento de novas 

espécies em todo o mundo tanto em plantas cultivadas como nas não cultivadas (Nascimento 

et al., 2016; Mollel et al., 2016; Sahid et al., 2016; Kyallo et al., 2017). Esse fato está 

relacionado provavelmente a grande diversidade de espécies pertencentes a esse gênero 

(Singh et al., 2012). 

Em alguns casos, doenças causadas por begomovírus estão relacionadas a 

associação com agentes subvirais, conhecidos como DNA satélites que são encapsidados 

pela capa proteica do vírus auxiliar, são separados em alfa e betasatélites, que podem 

interferir na expressão dos sintomas, atenuando-os ou agravando-os (Zhou, 2013). A 

associação de begomovírus com alfa-satélites não ocorria nas Américas, mas esse fato tem 

mudado nos últimos anos com novas associações entre begomovírus e satélites (Paprotka et 

al., 2010; Romay et al., 2010; Jeske et al., 2014).  

Um novo grupo de begomovírus foi descrito, o Sweepovirus, que se agrupa em 

um ramo no ponto de divergência entre os begomovírus do velho mundo e os do novo 

mundo, infectando apenas plantas do gênero Ipomea (Lozano et al., 2009; Albuquerque et 

al., 2011). Para esse grupo, recentemente foi descrita uma nova classe de moléculas de DNAs 

satélites, os deltasatélites, pequenas moléculas de DNA não codificantes com 

aproximadamente ¼ do tamanho do componente do genoma dos begomovírus com os quais 

estão associados (Lozano et al., 2016). Sabe-se que são verdadeiras moléculas satélites e 

podem estar associadas a diferentes espécies de begomovírus, mas ainda não se sabe qual o 

papel dessas moléculas na epidemiologia do vírus (Fiallo-Olivé et al., 2012). Está claro que 

são muitos os fatores relacionados a capacidade de infecção dos begomovírus, mas o 

conhecimento a respeito deles em diferentes hospedeiros e ambientes ainda é limitado. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O avanço para futuras pesquisas necessitará da colaboração entre virologistas, 

entomologistas, botânicos e outros pesquisadores com conhecimento no campo da ecologia, 

técnicas moleculares e bioinformática (Alexander et al., 2014). Atualmente, com as novas 

ferramentas para biologia molecular e informática, tem-se tornado mais rápido e viável 

estudos com vírus de plantas. Expandir o conhecimento sobre esses vírus em diferentes 
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ambientes é fundamental para o conhecimento das interações vírus/plantas e preencher as 

lacunas que ainda existem nesse campo de pesquisa. 
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4 DETECÇÃO DE BEGOMOVÍRUS EM Cardiopetalum calophyllum, ESPÉCIE 

ARBÓREA NATIVA DO CERRADO BRASILEIRO 

 

4.1 RESUMO 

 

Alguns poucos vírus de RNA já foram relatados em espécies arbóreas nativas do 

cerrado com distribuição na região central do Brasil mas, até o momento, vírus de DNA 

como os begomovírus não foram relatados em espécies arbóreas desse bioma. É de grande 

importância identificar diferentes hospedeiras desses vírus e em que ambientes ocorrem para 

conhecer sua diversidade. Assim, o objetivo do trabalho foi detectar begomovírus em 

espécies arbóreas nativas do cerrado. Amostras de folhas de plantas foram coletadas em 

Goiânia e sua região metropolitana, em duas áreas de cerrado caracterizadas como mata 

fechada, totalizando trinta espécies arbóreas nativas do cerrado. A extração de DNA de todas 

as amostras foi realizada utilizando o método CTAB (Brometo de cetil trimetil amônio) e a 

detecção foi feita por meio de PCR (Reação em cadeia da polimerase) utilizando os primers 

PAL1v1978 e PAR1c496. Das trinta espécies arbóreas do cerrado coletadas, apenas 

Cardiopetalum calophyllum foi positiva para infecção por begomovírus. Este é o primeiro 

relato de begomovírus em espécie arbórea do cerrado brasileiro. O begomovírus detectado 

em C. calophyllum pode estar associado a complexos virais, o que poderia explicar a 

diferença de sintomas das amostras, que não apresentavam características de infecção viral.  

 

Palavras-chave: Geminiviridae, embira, fitovírus, ssDNA 

 

4.2 INTRODUÇÃO 

 

A grande diversidade na flora do cerrado torna-o um ambiente propício para 

desenvolvimento de diferentes microrganismos, porém alguns poucos trabalhos têm relatado 

a presença de patógenos nesse tipo de vegetação. O maior destaque até o momento são os 
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fungos, em que algumas novas espécies foram identificadas em plantas nativas do cerrado 

(Gutierrez et al., 2015; Souza et al., 2015; Firmino et al., 2016) e também alguns nematoides 

(Huang & Cares 1995; Goulart & Ferraz, 2003). Em relação as bactérias, alguns poucos 

trabalhos são voltados para bactérias benéficas, tanto as isoladas de frutos (Dias et al., 2015; 

Silva et al., 2015) como as habitantes do solo (Araujo et al., 2012), sem destaque para as 

fitopatogênicas. 

Poucos vírus foram relatados em plantas nativas do cerrado, especialmente em 

espécies arbóreas com grande distribuição na região central do Brasil. O TSWV (Tomato 

spotted wilt virus), por exemplo, foi identificado em Jamelão (Syzygium cumini) e Ipê-

amarelo (Handroanthus serratifolium) mostrando que pode haver uma grande diversidade 

de hospedeiros para vírus conhecidos e possivelmente para vírus ainda não relatados que 

podem se tornar importantes patógenos para diversas culturas (Batista, 2014). 

Dentre os vírus de importância para plantas cultivadas e com ampla gama de 

hospedeiros destacam-se os geminivírus. A família Geminiviridae agrupa os vírus de fita 

simples de DNA circular e é composta por sete gêneros (Mastrevirus, Curtovirus, 

Topocuvirus, Becurtovirus, Eragrovirus, Turncurtovirus e Begomovirus) (Adams et al., 

2013). Muitos geminivírus pertencem ao gênero Begomovirus, que incluí espécies com um 

ou dois componentes genômicos e estão entre os principais vírus patogênicos de diversas 

plantas cultivadas por causarem perdas significativas (Inoue-Nagata et al., 2016).  

Infecções por geminivírus têm sido estudadas em plantas herbáceas (Silva et al., 

2011), principalmente as cultivadas, por isso são raros os relatos de geminivírus em espécies 

arbóreas. Membros da família Geminiviridae foram identificados em Citrus na Turquia 

(Loconsole et al., 2012), na China foram detectados em amoreira (Morus alba) (Ma et al., 

2015) e macieira (Malus domestica) (Liang et al., 2015). Nos Estados Unidos, membros da 

família Geminiviridae foram detectados em algumas outras espécies lenhosas, como 

Jatropha multifida (Polston et al.,2014) e videira (Vitis vinifera) (Al Rwahnih et al., 2013; 

Poojari et al., 2013).  

Os eventos de recombinação e mutação são os principais mecanismos para 

geração de variabilidade genética dentro das populações, principalmente no caso de vírus 

(Morya et al., 2015). A elevada diversidade de sequências do genoma dos geminivírus é 

comumente facilitada por terem maiores taxas de recombinação e mutação que outros vírus 

de DNA (Bernardo et al., 2013), além das pseudorecombinações que são consideravelmente 

frequentes em begomovírus bipartidos (Silva et al., 2011). Essa grande variabilidade 
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genética e a interação com outros vírus talvez explique o surgimento de novas espécies que 

têm ocorrido nos últimos anos tanto em plantas herbáceas (Lozano et al., 2009; Melo et a., 

2016; Nascimento et al., 2016) quanto em plantas arbóreas (Liang et al., 2015; Ma et al., 

2015; Kumar et al., 2016; Kyallo et al., 2017) mostrando que a gama de hospedeiras desses 

vírus é mais ampla do que se conhece até o momento. Assim, é de grande importância 

identificar hospedeiras arbóreas desses vírus e em que ambientes ocorrem. Portanto, o 

objetivo do trabalho foi detectar begomovírus em espécies arbóreas nativas do cerrado. 

 

4.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.3.1 Amostragem 

 

Para levantamento de plantas infectadas com vírus do gênero begomovírus, 

foram realizadas coletas em Goiânia e região metropolitana em duas áreas com fragmentos 

de cerrado distantes entre si cerca de 15 Km, caracterizadas como mata fechada (Figura 4.1). 

Foram selecionadas espécies arbóreas nativas do cerrado brasileiro, com distribuição na 

região central do Estado Goiano, tendo como referência a lista de espécies vegetais do Guia 

de Campo publicado pelo Ministério do Meio Ambiente (Medeiros, 2011). 

 
Figura 4.1. Locais da amostragem de espécies arbóreas do Cerrado. 
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A primeira área, de aproximadamente 395 ha está localizada na sede da Embrapa 

Arroz e Feijão no município de Santo Antônio de Goiás, latitude 16º30’22” S e longitude 

49º17’57” com 815m de altitude. A segunda área com aproximadamente 4,2 ha é localizada 

no Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (Bosque-UFG) em Goiânia, 

latitude 16º30’22” S e longitude 49º17’57” com 796m de altitude (Dados do Google Earth). 

Foram coletadas amostras de 24 espécies de plantas na área da Embrapa Arroz e 

Feijão. De cada espécie, folhas foram retiradas de três plantas diferentes de forma aleatória 

na área, independente de apresentar sintomas de infecção viral. As espécies foram 

identificadas no Laboratório de Alometria e Inventário Florestal do Setor de Engenharia 

Florestal da Escola de Agronomia da UFG. Na área do Bosque-UFG foram coletadas 

amostras de 19 espécies, sendo que 13 são espécies que também foram amostradas na 

Embrapa Arroz e Feijão. Foi feita uma segunda amostragem no Bosque – UFG em que foram 

coletadas apenas cinco das 19 espécies que haviam sido coletadas anteriormente. A 

identificação das espécies amostradas no Bosque – UFG foi feita no Laboratório de Ecologia 

e Funcionamento de Comunidades do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFG. 

As coletas nas duas áreas totalizaram 30 espécies arbóreas do Cerrado Goiano (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1. Espécies arbóreas do Cerrado coletadas na Embrapa Arroz e Feijão (Área de 

coleta 1) e Bosque–UFG (Área de coleta 2). 

Área de 

coleta 
Espécie* Família* Nome Popular* 

1 Anadenanthera macrocarpa Fabaceae Angico 

1 e 2 Aspidosperma discolor Apocynaceae Angico do Campo 

1 Aspidosperma macrocarpon Apocynaceae Peroba 

1 Byrsonima laxiflora Maphigiaceae Murici-da-mata 

1 Byrsonima verbascifolia Maphigiaceae Murici-da-mata 

1 e 2 Cardiopetalum calophyllum Annonaceae Embira 

2 Cedrela fissilis Meliaceae Cedro 

1 Cordiera sessilis Rubiaceae Marmelada-de-cachorro 

1 Cupania vernalis Sapindaceae Camboatá-vermelho 

2 Emmotum nitens Icacinaceae Sucupira-branca 

2 Hirtella glandulosa Chrysobalanaceae Abacateiro-do-mato 

1 e 2 Hirtella gracilipes Chrysobalanaceae Bosta-de-cabra 
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Área de 

coleta 
Espécie* Família* Nome Popular* 

2 Ixora sp Rubiaceae Ixora 

1 e 2 Luehea grandiflora Malvaceae Açoita-cavalo-graúdo 

1 e 2 Mabea fistulifera Euphorbiaceae Mamoninha 

1 Maprounea guianensis Euphorbiaceae Bonifácio 

1 e 2 Matayba eleagnoides Sapindaceae Camboatá-branco 

1 e 2 Miconia chamissois Melastomataceae Pixirica 

1 e 2 Nectandra lanceolata Lauraceae Canela-branca 

1 e 2 Piper arboreum Piperaceae Fruto-de-morcego 

1 e 2 Protium heptaphyllum Bursearceae Breu 

1 Roupala montana Proteaceae Carne-de-vaca 

1 e 2 Schefflera morototoni Araliaceae Mandiocão 

2 Styrax camporum Styracaceae Benjoeiro 

1 Tachigali paniculata Fabaceae Carvoeiro 

1 e 2 Trichilia pallida Meliaceae Baga-de-morcego 

1 e 2 Virola sebifera Myristicaceae Ucuúba-preta 

1 Vochysia haenkeana Vochysiaceae Pau-goma 

1 Xylopia aromatica Annonaceae Pimenta de macaco 

2 Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae Mamica-de-porca 
*Classificação do Guia de Campo: Vegetação do Cerrado (Medeiros, 2011). 

 

4.3.2. Extração de DNA 

 

Quatro discos foliares de cada amostra (50-100 mg) foram retirados e colocados 

em microtubos de 1,5 mL e armazenados a -80ºC. O restante das folhas foi colocado em 

sacos plásticos e identificado com o número de sua respectiva amostra e também armazenado 

a -80ºC. 

As amostras foram maceradas com pistilo e a extração de DNA foi realizada 

utilizando o método CTAB (Brometo de cetil trimetil amônio) (Boiteux et al.,1999). Em 

cada amostra foram adicionados 600 µL do tampão de extração (0,1M EDTA; 0,1M Tris pH 

8,0; 1,4M NaCl; 2% CTAB; 0,2% β-mercapetoetanol). Após incubação a 65ºC por 10 

minutos, 600 µL microlitros de Clorofil (24 clorofórmio: 1 álcool isoamílico) foram 

adicionados e misturados em vórtex por 30 segundos seguido de centrifugação por 5 minutos 
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a 12.000 rpm. O sobrenadante (fase aquosa superior) de cada amostra foi transferido para 

novo tubo de 1,5 mL identificado com o número da respectiva amostra e 0,6 vezes o volume 

de isopropanol foi adicionado, seguido por incubação por 10 minutos e centrifugação por 13 

minutos a 12.000 rpm. O sobrenadante foi descartado com cuidado e o pellet lavado com 

300 µL de etanol 70% gelado seguida por centrifugação a 12.000 rpm por 5 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e para secagem do pellet o tubo permaneceu à temperatura 

ambiente por aproximadamente 30 minutos. Depois de seco o pellet foi ressuspendido em 

30 µL de água milli-Q, e o DNA extraído de cada amostra foi quantificado em 

espectrofotômetro NanoDrop Lite (Thermo Scientific). Para algumas amostras foi realizada 

uma segunda extração utilizando PureLink Plant Total DNA Purification Kit (Invitrogen®) 

seguindo as instruções do fabricante para obtenção de maior quantidade de DNA mais puro. 

 

4.3.3. Detecção de begomovírus 

 

A detecção foi feita por meio de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) 

seguindo a seguinte composição da reação: 5 µL de MasterMix EmeraldAmp®, 0,2 µL de 

cada primer na concentração de 2,5 µM, 1 µL do DNA (10 a 100 ƞg.µL-1) e água para volume 

final de 10 µL. Os primers utilizados foram PAL1v1978 e PAR1c496 (Rojas et al., 1993) 

que se alinham na região conservada do DNA-A dos geminivírus bipartidos que codifica 

proteína associada a replicação (REP) e a capa proteica (CP), amplificando fragmento de 1,1 

Kb. As reações foram amplificadas em termociclador Mastercycler (Eppendorf) com o 

seguinte programa: desnaturação a 94ºC por 1 minuto, 30 ciclos de 94ºC por 1 minuto, 50ºC 

por 1 minuto, 72ºC por 3 minutos e extensão final a 72ºC por 6 minutos. Após a PCR foi 

realizada a eletroforese em gel de agarose a 1% em TBE 1X. Como controle positivo da 

reação foi utilizado feijão infectado com begomovírus.  

 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na área da Embrapa Arroz e Feijão apenas uma amostra de Matayba eleagnoides 

e uma de Xylopia aromatica apresentavam alguns sintomas característicos de infecção viral, 

como bolhosidades e mosaico (Figura 4.2 A e B). No Bosque – UFG sintomas foram 

observados nas espécies Piper arboreum e Nectandra lanceolata (Figura 4.2 C e D). Porém 

nenhuma dessas amostras foram positivas para begomovírus, sugerindo uma possível 
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infecção por vírus de RNA ou causas abióticas. As outras espécies amostradas não 

apresentavam sintomas visíveis de infecção viral. 

Os vírus de plantas em ambientes naturais, geralmente, não apresentam sintomas 

tão caracterísitcos quanto em áreas agrícolas, isso pode ser devido ao fato que em áreas com 

vegetação natural eles estejam interagindo com uma comunidade mais heterogênea, tanto 

em relação ao hospedeiro como também em relação a outros patógenos (Prendeville et al., 

2012). Desse modo, quando um sintoma de possível infecção viral pode ser visto em uma 

planta dita como selvagem em ambiente natural, possivelmente está ocorrendo uma infecção 

mista e diferentes vírus estão causando aquele sintoma. No caso de espécies arbóreas perenes 

a visualização de sintomas é mais difícil porque os vírus normalmente interagem por um 

longo tempo com a planta hospedeira, diferente do que ocorre em plantas hérbaceas anuais, 

que apresentam sintomas em maior frequência e maior intensidade (Rodelo-Urrego et al, 

2013). Além disso, tem-se o fato de que uma mesma espécie de vírus pode causar respostas 

diferentes em um mesmo hospedeiro em ambientes diferentes e principalmente em 

hospedeiros diferentes. 

 
 

Das 30 espécies arbóreas do cerrado coletadas, apenas Cardiopetalum 

calophyllum foi positiva para infecção por begomovírus por meio da detecção via PCR 

(Figura 4.3). Algumas das amostras de C. calophyllum apresentavam leve clorose nas 

nervuras (4.4 C), mas grande parte das amostras não mostrava sintomas característicos de 

infecção viral (Figura 4.4 A, B e D). Este é o primeiro relato de begomovírus em espécie 

arbórea do cerrado brasileiro. 

 

 

 

Figura 4.2. Amostras 

sintomáticas coletadas na 

Embrapa Arroz e Feijão (A e 

B) e no Bosque-UFG (C e D). 

A: Matayba eleagnoides; B: 

Xylopia aromática; C: 

Nectandra lanceolata; D: 

Piper arboreum. 



41 
 

 
Figura 4.3. Detecção de begomovírus em algumas amostras do Bosque-UFG da 

primeira coleta utilizando par de primers PAL1v1978 e PAR1c496 

(Rojas et al., 1993). M: Marcador 100 bp; C-: controle negativo; C+: 

controle positivo; 41, 42 e 43 Aspidosperma discolor; 44, 45 e 46: 

Cardiopetalum calophyllum; 47, 48 e 49: Mabea fistulifera. 

 

 

Figura 4.4. Amostras de Cardiopetalum calophyllum. A: Bosque-

UFG primeira coleta; B e C: Bosque-UFG segunda coleta; D: 

Embrapa Arroz e Feijão. 

 

Foi realizada a confirmação da presença de begomovírus para as amostras coletadas 

no Bosque - UFG (amostras de folhas de 3 plantas diferentes) e Embrapa Arroz e Feijão (3 

plantas diferentes) realizando nova extração com CTAB seguida por PCR (Figura 4.5). Para 
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confirmação desses resultados as mesmas amostras de C. calophyllum extraídas 

anteriormente por meio de CTAB foram também extraídas com o kit comercial PureLink 

Plant Total DNA Purification (Invitrogen) seguida de nova PCR, juntamente com 3 outras 

amostras de C. colphyllum coletadas em uma segunda amostragem do Bosque-UFG. Desse 

modo, a PCR foi realizada com 9 amostras de C. calophyllum: 3 amostras coletadas na área 

da Embrapa, 3 do bosque-UFG da primeira coleta e 3 amostras da segunda coleta no Bosque-

UFG (Figura 4.6). Para melhor visualização dos fragmentos amplificados por PCR 

convencional e eletroforese em gel de agorose a 1%, foi realizada uma PCR utilizando 1 µL 

da PCR anterior. Com bandas mais nítidas no gel foi possível observar a amplificação de 

fragmentos próximos à 1,1 Kb em todas as amostras de C. calophyllum (Figura 4.7). 

 

 

 

Figura 4.5. Detecção de begomovírus via PCR com os primer PAL1v1978 e 

PAR1c496 (Rojas et al., 1993) para 6 amostras de Cardiopetalum 

calophyllum. M: Marcador 1 Kb; C-: controle negativo; C+1: 

controle positivo da PCR; C+2: controle positivo da extração; 1, 2 

e 3: amostras do Bosque – UFG; 4, 5 e 6: amostras Embrapa Arroz 

e Feijão. 
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Figura 4.6. Confirmação da presença de begomovírus via PCR com o par de 

primers PAL1v1978 e PAR1c496 (Rojas et al., 1993) em nove 

amostras de Cardiopetalum calophyllum coletadas no Bosque 

UFG – primeira coleta (1 a 3) na Embrapa Arroz e feijão (4 a 6) 

e Bosque UFG – segunda coleta (7 a 9). M: Marcador 1 Kb Plus 

Ladder; C+: controle positivo; C-: controle negativo. 

 

 

Figura 4.7. Reamplificação dos fragmentos amplificados pelo par de primer 

PAL1v1978 e PAR1c496 (Rojas et al., 1993) das nove amostras de 

Cardiopetalum calophyllum coletadas no Bosque UFG – primeira 

coleta (1 a 3) na Embrapa Arroz e feijão (4 a 6) e Bosque UFG – 

segunda coleta (7 a 9). M: Marcador 1 Kb Plus Ladder; C+: 

controle positivo; C-: controle negativo. 
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A identificação da espécie viral será realizada por meio de sequenciamento a 

partir de uma amostragem realizada no Bosque-UFG, na qual foram coletadas folhas de 4 

plantas diferentes de C. calophyllum, sendo que 3 dessas eram de plantas coletadas 

anteriormente. Para cada planta foram coletadas folhas de 3 partes diferentes, constituindo 3 

repetições por planta, para o procedimento de extração foram utilizadas duas repetições para 

cada amostra coletada. Foi realizada a extração de DNA por CTAB seguida pela PCR com 

o par de primers PAL1v1978 e PAR1c496 (Rojas et al., 1993) e eletroforese em gel de 

agarose (Figura 4.8), na extração foi adicionada uma amostra de Aspidosperma discolor, 

espécie que não foi positiva para begomovírus em extrações anteriores, como controle 

negativo, e uma amostra de feijão infectado por begomovírus utilizado como controle 

positivo. As amostras que apresentaram bandas mais nítidas na altura de 1,1 Kb (1, 9*, 10 e 

12) foram enviadas para clonagem e sequenciamento pelo Laboratório de Fitopatologia da 

Universidade de Brasília. 
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Figura 4.8. Detecção de begomovírus via PCR com o par de primers 

PAL1v1978 e PAR1c496 (Rojas et al., 1993) em 12 amostras de 

Cardiopetalum calophyllum. M: marcador 1 Kb Plus Ladder; C+: 

controle positivo; C-: controle negativo; A: Aspidosperma 

discolor; C: C1: C. calophyllum planta 1; C2: C. calophyllum 

planta 2; C3: C. calophyllum planta 3; C4: C. calophyllum planta 

4. 1, 2, 3: repetição para cada planta amostrada. *: repetição das 

amostras na extração. As amostras 1, 9*, 10 e 12 foram 

selecionadas para sequenciamento. 

 

Apenas a partir de 2012 begomovírus tem sido relatados em espécies arbóreas 

perenes e nesses casos estão associados a complexos virais, mas esses estudos têm focado 

apenas em espécies cultivadas (Loconsole et al. 2012; Liang et al., 2015; Ma et al., 2015). 

Este begomovírus detectado em C. calophyllum pode estar associado a complexos virais, o 

que poderia explicar a diferença de sintomas nas amostras. Porém estudos adicionais devem 

ser realizados para entender como esse vírus está interagindo com a planta. Existem relatos 

que afirmam que o genoma de vírus de ssDNA se integra ao genoma do hospedeiro, sendo 

possível detectá-lo por meio de técnicas moleculares (Harper et al., 2002). Esse genoma 

integrado ao genoma do hospedeiro pode não estar ligado à uma forma infeciosa do vírus, 

mas há indícios que pode ser funcionalmente expresso em determinadas situações como 

estresses abióticos e a interação com outros patógenos (Filloux et al., 2015; Krupovic & 

Forterre, 2015). 

Outro fato a se destacar em relação a begomovírus em espécie arbórea é a forma 

de transmissão. A mosca-branca (Bemisia tabaci) é conhecida como principal forma de 

transmissão dos begomovírus, porém, em nenhuma das amostragens foi observada a 

presença do inseto nas plantas de C. calophyllum, sendo então, possivelmente, transmitido 

por outro meio, como observado por Marwal et al. (2013) ao detectar partículas de 

begomovírus aderidas ao pólen demonstrando a capacidade de transmissão pelo ar. 

A detecção de begomovírus foi a primeira etapa para se entender como esse 

grupo de vírus interage em plantas nativas do Cerrado em ambiente natural. Novos estudos 

serão direcionados a partir desse ponto para tentar responder as perguntas relacionadas com 

a forma de transmissão desse vírus nessa espécie e estabelecer qual a relação vírus-

hospedeiro nesse caso. 
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4.5 CONCLUSÕES 

 

Vírus pertencentes ao gênero Begomovirus estão presentes em plantas nativas do 

Cerrado Brasileiro em ambiente de vegetação natural. Cardiopetalum calophyllum é a 

primeira espécie de planta arbórea do Cerrado em que um begomovírus foi detectado. 
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5 PRIMEIRO RELATO DE Tomato severe rugose virus INFECTANDO 

PLANTAS DE SOJA NO BRASIL 

 

5.1  RESUMO 

 

Os begomovírus estão entre os principais patógenos em diferentes culturas no 

Brasil. Entretanto em soja, uma das principais culturas do país, esses vírus ocorrem de forma 

esporádica. Em alguns países na América do Sul esses vírus foram relatados associados a 

perdas na cultura. O objetivo do trabalho foi detectar espécies de begomovírus infectando 

plantas sintomáticas de soja em áreas de cultivo. Coletas foram realizadas em três áreas da 

Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás – Regional Goiânia – plantadas com 

diferentes cultivares de soja. A extração de DNA de todas as amostras foi realizada 

utilizando o método CTAB (Brometo de cetil trimetil amônio) modificado. A detecção foi 

feita por meio de PCR (Reação em cadeia da polimerase) utilizando-se os primers 

PAL1v1978 e PAR1c496 e a identificação via sequenciamento. Todas as amostras 

sintomáticas dessas áreas foram positivas para presença de begomovírus, diferente das 

amostras assintomáticas que foram todas negativas. Nas amostras da área 1, duas espécies 

de begomovírus foram identificadas em plantas sintomáticas: Sida micrantha mosaic virus 

(SimMV) e Tomato severe rugose virus (ToSRV). Este é o primeiro relato de ToSRV em 

plantas de soja. Devido a importância desse vírus em outras culturas, como o tomateiro, 

pode-se dizer que tem grande potencial para se tornar um importante patógeno para soja nos 

próximos anos. 

 

Palavras-chave: Geminiviridae, ToSRV, Glycine max, detecção molecular. 

 

 

 



51 
 

5.2 INTRODUÇÃO 

 

A soja é um dos principais produtos agrícolas produzidos no país. Apesar do 

avanço tecnológico, alguns fatores ainda limitam sua produção, destacando-se as doenças 

causadas por diferentes fitopatógenos. Os vírus em soja, no Brasil, ainda não estão entre os 

patógenos mais problemáticos da cultura, porém, a infecção por membros da família 

Geminiviridae, que acontece de forma esporádica, não deve ser negligenciada (Inoue-Nagata 

et al., 2016). Dentro dessa família, o gênero Begomovirus merece destaque por apresentar 

espécies causando doenças em diferentes plantas cultivadas e não cultivadas, sendo o maior 

gênero de vírus em número de espécies (Silva et al., 2011). 

Geminivírus já foram isolados de soja na Argentina causando sintomas 

associados a perdas na cultura (Rodríguez-Pardina et al., 2006; Alemandri et al., 2012). No 

Brasil, geminivírus anteriormente relatados apenas em outras culturas e plantas daninhas já 

foram detectados em soja, como Bean golden mosaic virus (BGMV), Okra mottle virus 

(OMV) e Sida micrantha mosaic virus (SimMV) (Fernandes et al., 2009; Silva et al., 2011), 

sendo que o último relato desses vírus na cultura foi em 2013 por Coco et al. em plantas 

sintomáticas. 

Considerando a grande variabilidade genética dos begomovírus e o surgimento 

de novas espécies em soja reduzindo a produção em países vizinhos, torna-se de grande 

importância o monitoramento constante de áreas cultivadas para detectar esses vírus, dando 

base suficiente para o manejo de possíveis epidemias. Por isso, o objetivo do trabalho foi 

detectar e identificar espécies de begomovírus infectando plantas de soja em áreas de cultivo 

com sintomas que indiquem a possível infecção por membros deste grupo de vírus. 

 

5.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.3.1 Amostragem 

 

Coletas foram realizadas em três áreas da Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Goiânia – plantadas com as cultivares de soja: BRS7570 (área 

1), BRS 6970, BRS 7170, BRS 7270, BRS 7470, BRS 7570 (área 2) e BRS Jataí (área 3). 

Essas áreas com soja estão localizadas entre dois fragmentos diferentes de vegetação nativa 
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de Cerrado, onde foram realizados levantamentos da ocorrência de begomovírus em plantas 

arbóreas nativas (Figura 5.1). 

 

 
Figura 5.1. Locais de amostragem para levantamento da ocorrência de 

begomovírus em plantios de soja na Escola de Agronomia-

UFG em três áreas diferentes (1, 2 e 3). 

 

A amostragem de soja foi realizada coletando um trifólio de cada planta de forma 

aleatória. Foram amostradas dez plantas sintomáticas (apresentando mosaico) e dez plantas 

assintomáticas em cada área. Amostras também foram coletadas seguindo esse padrão em 

dois plantios comerciais dos municípios de Vianópolis e Leopoldo de Bulhões, distantes 96 

e 54 Km de Goiânia, respectivamente (Figura 5.2). 

 

 
Figura 5.2. Amostragem de soja para detecção de begomovírus em áreas 

de produção no Estado de Goiás. 
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5.3.2 Extração de DNA 

 

No preparo das amostras para extração de DNA foram feitas duas repetições para 

cada conjunto, totalizando-se 12 amostras: A1a, A1b, S1a, S1b, A2a, A2b, S2a, S2b, A3a, 

A3b, S3a, S3b, sendo “A” referente às amostras assintomáticas e “S” amostras sintomáticas 

em suas respectivas áreas (1, 2 e 3). A extração de DNA para todas as amostras foi realizada 

a partir de quatro discos foliares (50-100mg) colocados em microtubos de 1,5mL e 

armazenados a -80ºC utilizando o método CTAB (Brometo de cetil trimetil amônio) 

modificado por Boiteux et al. (1999). As amostras foram maceradas com pistilo e 

adicionados 600 µL do tampão de extração (0,1M EDTA; 0,1M Tris pH 8,0; 1,4M NaCl; 

2% CTAB; 0,2% β-mercapetoetanol). Após incubação a 65ºC por 10 minutos, 600 µL de 

Clorofil (24 clorofórmio: 1 álcool isoamílico) foram adicionados e misturados em vórtex por 

30 segundos seguido de centrifugação por 5 minutos a 12.000 rpm. O sobrenadante (fase 

aquosa superior) de cada amostra foi transferido para novo tubo de 1,5 mL identificado com 

o número da respectiva amostra e 0,6 vezes o volume de isopropanol foi adicionado, seguido 

por incubação por 10 minutos e centrifugação por 13 minutos a 12.000 rpm. O sobrenadante 

foi descartado com cuidado e o pellet lavado com 300 µL de etanol 70% gelado seguido por 

centrifugação a 12.000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e para secagem do 

pellet o tubo permaneceu temperatura ambiente por aproximadamente 30 minutos. Depois 

de seco, o pellet foi ressuspendido em 30 µL de água milli-Q. 

 

5.3.4 Detecção e identificação de begomovírus 

 

A detecção foi feita por meio de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) 

utilizando-se os primers PAL1v1978 e PAR1c496 (Rojas et al., 1993) que se alinham na 

região conservada do DNA-A dos geminivírus bipartidos que codifica a proteína associada 

à replicação (REP) e à capa proteica (CP), amplificando fragmento de 1,1 kb. Para cada PCR 

foram utilizados: 5 µL de MasterMix EmeraldAmp®, 0,2 µL de cada primer na concentração 

de 2,5 mM, 1 µL do DNA e água para o volume final de 10 µL. As reações foram 

amplificadas em termociclador Mastercycler (eppendorf) com o seguinte programa: 

desnaturação a 94ºC por 1 minuto, 30 ciclos de 94ºC por 1 minuto, 50ºC por 1 minuto, 72ºC 
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por 3 minutos, e extensão final a 72ºC por 6 minutos. Após a PCR, foi realizada a eletroforese 

em gel de agarose a 1% em TBE 1X. Para PCR foi utilizada apenas uma amostra sintomática 

e uma assintomática de cada área. Como controle positivo foi utilizado feijão infectado por 

begomovírus cedido pela Embrapa Arroz e Feijão. Após a detecção, o produto da PCR das 

amostras positivas foi purificado utilizando-se o Kit AxyPrep DNA Gel Extraction (Axygen) 

seguindo as instruções do fabricante e enviado para sequenciamento. As sequências obtidas 

foram comparadas com as disponíveis no GenBank (NCBI). Para confirmação dos 

resultados o DNA extraído foi enviado para a University of California, Davis (UC Davis) e 

o produto da PCR foi sequenciado. 

 

5.4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas três áreas de amostragem da Escola de Agronomia haviam plantas com 

sintomas de mosaico em diferentes níveis, na área 1 muitas plantas sintomáticas estavam 

coinfectadas com míldio (Peronospora sp.), o que dificultou a observação de sintomas 

(Figura 5.3). Todas as amostras sintomáticas dessas áreas foram positivas para presença de 

begomovírus por meio da detecção via PCR, na qual o fragmento esperado de 1,1 Kb foi 

amplificado, diferente das amostras assintomáticas que não foram positivas (Figura 5.4). Nas 

áreas de cultivo comercial (Vianópolis e Leopoldo de Bulhões) nenhuma das amostras foi 

positiva, as plantas nessas áreas não apresentavam sintomas característicos de infecção viral 

(Dado não apresentado). 

 

 
Figura 5.3. Plantas de soja de áreas de produção da Escola de Agronomia apresentando 

sintoma de mosaico. A: área 1; B: área 2; C: área 3. 
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Figura 5.4. Detecção de begomovírus via PCR com primers 

PAL1v1978 e PAR1c496 (Rojas et al., 1993) das amostras 

de soja coletadas na Escola de Agronomia - UFG. M: 

Marcador 1 Kb Plus Ladder; C-: controle negativo da 

reação (água); C+: Feijão infectado com geminivírus. A1: 

amostra assintomática de soja da área 1; S1: amostra 

sintomática da área 1; A2: amostra assintomática da área 

2; S2: amostra sintomática da área 2; A3: amostra 

assintomática da área 3; S3: amostra sintomática da área 

3. 

 

Na análise de sequências de nucleotídeos, as sequências parciais das amostras 

S1b e S3b apresentaram 95% e 98% de similaridade com SimMV, respectivamente. As 

amostras S2a e S3a apresentaram 97% e 94% de similaridade com Tomato severe rugose 

virus (ToSRV), respectivamente (Tabela 5.1). A presença de duas espécies diferentes de 

begomovírus em soja na mesma época de cultivo com diferentes cultivares reforça o fato de 

que a soja pode atuar como fonte de inóculo de diferentes espécies de begomovírus para 

outras culturas e também para plantas não cultivadas em áreas de vegetação nativa. 

Tabela 5.1. Análise de sequências de nucleotídeos entre os isolados de begomovírus de 

soja da Escola de Agronomia e as sequências depositadas no GenBank (NCBI 

Amostra Similaridade (%) Espécie (Nº. de acesso do GenBank) 

S1a - - 

S1b 95 Sida micrantha mosaic virus(EU908733) 

S2a - - 

S2b 97 Tomato severe rugose virus (JF803261) 

S3a 94 Tomato severe rugose virus(JF803261) 

S3b 98 Sida micrantha mosaic virus(JX415194) 
S: Plantas sintomáticas de suas respectivas áreas de coleta (1, 2 e 3). –: o resultado do 

sequenciamento não foi satisfatório para identificar a espécie presente na amostra. 
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A espécie ToSRV, detectada no presente trabalho em pelo menos duas das áreas 

amostradas com cultivares diferentes, não foi relatada anteriormente em soja. O resultado do 

sequenciamento realizado pela UC Davis confirmou a presença de ToSRV e possível 

infecção mista com SimMV nas amostras sintomáticas da área 1 (dados não apresentados). 

Para confirmar a soja como hospedeira desse vírus, análises adicionais são necessárias como 

a realização dos Postulados de Koch e a clonagem e caracterização completa dos isolados. 

O ToSRV é um dos begomovírus mais importantes na cultura do tomateiro, 

principalmente na região central do Brasil. Associado com o aumento da população do inseto 

vetor Bemisia tabaci tem causado grandes perdas (Inoue-Nagata et al., 2016). Já o SiMMV 

tem pequena importância em plantas cultivadas. Além da soja (Fernandes et al., 2009), já foi 

relatado em tomate, quiabo e feijão (Fernandes-Acioli et al., 2011; Inoue-Nagata et al., 

2016), entretanto, esse vírus em alguns casos ocorre associado a outras espécies de 

begomovírus agravando sintomas em seu hospedeiro (Jovel et al., 2004; Wyant et al., 2011), 

mostrando que pode se tornar um problema para culturas em que já foi relatado e outras que 

podem ser potenciais hospedeiras. 

Considerando o aumento da população do inseto vetor, epidemias recentes em 

países vizinhos em áreas de soja, grandes perdas em outras culturas e a grande diversidade 

genética dos Geminivírus (Silva et al., 2011) é possível afirmar que esse grupo de vírus tem 

grande potencial para se tornar um importante patógeno para soja nos próximos anos 

(Alemandri et al., 2006). Assim, torna-se necessário um monitoramento constante deste 

patógeno em áreas de cultivo. 

 

5.5  CONCLUSÕES 

 

Begomovírus não relatado anteriormente na cultura da soja está presente em 

áreas de cultivo causando fortes sintomas, como os isolados de ToSRV descritos neste 

trabalho. Além disso, plantas de soja são potenciais hospedeiras de diferentes espécies de 

vírus pertencentes à família Geminiviridae, podendo ser fonte de inóculo para outras culturas 

ou plantas nativas. 
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6 METHODS FOR TOTAL RNA EXTRACTION FROM TREE SPECIES 

FROM THE BRAZILIAN SAVANNA 

 

6.1 ABSTRACT 

 

Few methods of total RNA extraction from tree species have proven to be efficient. 

Considering the lack of information on this process for these plants, specifically from the 

Cerrado areas of Brazil, the objective of this work was to establish the most efficient total 

RNA extraction method for tree species native to these areas. Four distinct methods for total 

RNA extraction from leaves of Xylopia aromatica and Piper arboreum were tested: TRIzol® 

reagent (method 1), TRIzol® reagent with modifications (method 2), and two methods using 

CTAB buffer (methods 3 e 4). The one with the best results was used to obtain purified RNA 

from five tree species from Cerrado areas: Cardiopetalum calophyllum, Nectandra 

lanceolata, Styrax camporium, Matayba eleagnoides, and P. arboreum. The TRIzol® 

reagent protocol was not effective for P. arboreum and X. aromatica in agarose gel analysis, 

where the respective bands of the 18S and 28S rRNA were not visualized. The 

spectrophotometer analysis showed high yield, but the absorbance ratio A260/A280 was not 

satisfactory. Method 4 was chosen for testing with four other woody species, due to its results 

in absorbance ratio (A260/A280). This method showed high efficiency for RNA extraction 

of C. calophyllum, N. lanceolata, S. camporium, M. eleagnoides and once again P. 

arboretum, confirming the result of the previous extraction. In this work, the RT-PCR of 

five species of Cerrado areas showed good results after RNA extraction performed through 

method 4, qualifying this method as appropriate for obtaining quality RNA for molecular 

analysis from Cerrado tree species. 

 

Key words: woody species, Cerrado Biome, RNA extraction, cDNA synthesis. 
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6.2 INTRODUCTION 

 

With new technologies in molecular biology and the emergence of the “omics” 

era, many have tried to understand the performance of plants in different analysis, whether 

for genome characterization or gene expression (transcriptome), metabolomics and 

proteomics. With the emergence of bioinformatic tools, the analysis of the large amount of 

data that these studies generate has become faster (Mochida and Shinozak 2011). However, 

many steps need to be done before reaching final data analysis. 

Isolation of good quality RNA or DNA is the first step for studies related with 

molecular biology of plants. The methods used in this process were established according to 

a model plant, such as Arabidopsis, which has different chemical and biological 

compositions from other species, especially woody plants (Sánchez et al. 2016). The 

transcriptome studies of tree species allow the understanding of many plant processes in 

different conditions, such as gene expression related to desirable agronomic characteristics 

(Deng et al. 2016; Ouyang et al. 2016; Shiraishi et al. 2016), related or not with physiological 

processes such as flowering (Liu et al. 2016), and wood generation (Wang et al. 2016). All 

these works are made possible if high quantity and quality of RNA is obtained. For that 

reason, efficient protocols for total RNA extraction of tree plants is of great importance for 

different studies of these species related with genomic analysis. 

Few methods of total RNA extraction of tree species have proven to be efficient, 

such as specific methods for Quercus robur (Kifer et al. 2000), Hevea brasiliensis (Deng et 

al. 2012) and Neolamarckia cadamba (Ouyang et al. 2014). In many cases, the efficiency of 

the total RNA extraction method is limited to a small species number, and when considering 

tree species of the Brazilian savanna this problem is aggravated, since these species are rich 

in phenolic compounds and polysaccharides that negatively interfere with quantity and 

quality of extracted RNA (Cordeiro et al., 2010). For this reason, these tree plants have not 

received much attention in transcriptome studies, even some species showing desirable 

characteristics in different study areas, including medical interests related with production 

of antimicrobial compounds (Calixto et al. 2016; Correia et al. 2016), and agronomic, for 

the allelopathic potential that can be used in weed control (Candido et al. 2016). However, 

the mechanisms at cellular level linked with how these compounds are produced remain 

unclear, due to the difficulty of extracting quality RNA from these plants. 
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Considering the great importance of obtaining good values of quality and 

quantity of RNA from plants and the lack of information on this process for tree species, 

specially non-cultivated ones, the objective of this work was to establish the most efficient 

total RNA extraction method for tree species native to the Brazilian savanna of Goiás State, 

Brazil. 

 

6.3 MATERIAL AND METHODS 

 

Plant material: Samples of native woody plants obtained from the Brazilian 

Savanna (Cerrado Biome) areas located at a 4.1 ha preservation area belonging to the Federal 

University of Goiás were used. Leaves of at least three different individuals of each species 

were sampled and stored at -80ºC. Initially, four distinct methods for total RNA extraction 

from leaves of Xylopia aromatica and Piper arboreum were tested. For all methods, 

approximately 100 mg of leaf tissue were grounded in microtubes of 1.5 mL or 2.0 mL using 

a pistil and liquid nitrogen. Specific amounts of extraction buffer, depending on the selected 

method, were added before unfreezing of the samples, to avoid RNA degradation. After 

verifying the efficiency of each method, the one with the best results was used to obtain 

purified RNA from four different woody species of Cerrado: Cardiopetalum calophyllum, 

Nectandra lanceolata, Styrax camporium, Matayba eleagnoides, and also for three samples 

of P. arboreum that showed better results than X. aromatica.  

Among all methods used for total RNA extraction of tree plants, those that were 

efficient to different species were selected. A commercial kit (TRIzol®), widely used for 

different species was also used to test the effectiveness of total RNA extraction of plants 

used in this work. Those methods are described below: 

Method 1- TRIzol®: 1 mL of TRIzol reagent (Invitrogen) was added to the 

grounded samples. The tubes were vortexed for one minute, and then incubated at room 

temperature for 5 minutes. Two hundred microliters of chloroform were added at each 

sample and vortexed for 2 minutes, followed by centrifugation at 12000 rpm for 15 minutes 

at 4ºC. Six hundred microliters of the supernatant were transferred to new tubes and then 

420 µL of isopropanol was added. The samples were incubated on ice for 5 minutes, 

followed by centrifugation at 12000 rpm for 10 minutes. The supernatant was discarded 

carefully, followed by washing with 600 µL of 70% cold ethanol and a centrifugation step 

at 12000 rpm for 5 minutes at 4ºC. The ethanol was discarded and the tubes were kept at 
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room temperature for 2 hours or until the complete drying of the pellets. All samples were 

resuspended in 30 µL autoclaved milli-Q water and stored at -80°C. 

Method 2- modified TRIzol® (Xiao et al. 2015): 1 mL of Trizol® reagent 

(Invitrogen) was added on grounded samples, vortexed vigorously for approximately 30 

seconds and incubated at room temperature for 5 minutes. Two hundred microliters of 

chloroform were added on each sample and vortexed again. The samples were incubated at 

room temperature for 3 minutes, followed by centrifugation at 13000 rpm for 3 minutes. 

Approximately 500 µL of the supernatant was transferred to new tubes and 500 µL of 

isopropanol was added. The samples were maintained at room temperature for 10 minutes 

and centrifuged at 13000 rpm for 10 minutes at 4ºC for pellet formation, followed by disposal 

of the supernatant. The pellet was washed with 1 mL of 70% cold ethanol. The tubes were 

vortexed briefly, followed by centrifugation at 10000 rpm for 5 minutes at 4ºC. The 

supernatant was discarded and the tubes stayed at room temperature until complete drying 

of the pellet. The last step consisted of resuspension of the pellet with 30 µL of autoclaved 

Milli-Q water, followed by incubation at 55ºC for 10 minutes and storage at -80°C. 

Method 3-CTAB (Cordeiro et al. 2010): The extraction buffer (2% CTAB; 2% 

PVP; 100 mM Tris/HCl, pH 8.0; 25 mM EDTA; 2M NaCl) was pre-heated at 60ºC and 2% 

β-mercaptoethanol was added immediately before use. Six hundred microliters of this buffer 

were added on each grounded sample. The tubes were vortexed briefly and incubated for 15 

minutes at 60ºC. Six hundred microliters of chloroform : isoamyl alcohol (24:1) were added. 

The tubes were vortexed for 5 minutes followed by centrifugation at 7700 rcf for 10 minutes. 

Approximately 450 µL of the supernatant was transferred to a new tube and 600 L of 

chloroform : isoamyl alcohol (24:1) was added. The tube was centrifuged at 7700 rcf for 10 

minutes and 350 µL of the supernatant was transferred to new tubes, followed by the addition 

of 1/3 of the volume contained in the tube of a 7.5 M lithium chloride solution. The samples 

were maintained for overnight precipitation at 4ºC. After precipitation, the tubes were 

centrifuged at 7700 rcf for 30 minutes. The supernatant was discarded and 900 µL of Milli-

Q water, 0.2 volumes of 2 M sodium acetate (pH 5.2) and 2 volumes of 100% ethanol were 

added. The samples were kept at -20°C for 2 hours for a new precipitation step, followed by 

centrifugation at 7700 rcf for 30 minutes. The supernatant was discarded and the pellet was 

washed with 300 µL of 70% ethanol (cold) and centrifuged at 7700 rcf for 10 minutes. The 

pellet dried at room temperature and was resuspended with 30 µL of autoclaved Milli-Q 

water. 
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Method 4 – CTAB (Chang et al. 1993): Three solutions are needed for this 

method: CTAB extraction buffer (2% CTAB; 2% PVP 30000; 100 mM Tris/Hcl; 25mM 

EDTA; 2 M NaCl; spermidine 108 µL for 200 mL of buffer; 2% β-mercaptoethanol) 

autoclaved without β-mercarptoethanol; SSTE (1.0 mM NaCl; 0,5% SDS; 100 mM Tris-

HCl pH 8.0; 1.0 mM EDTA pH 8.0); Lithium chloride : EDTA (7.5M LiCl2; 50mM EDTA). 

β-mercaptoethanol was added to the CTAB buffer and was heated at 65ºC immediately 

before use. One mililiter of CTAB buffer was added on each grounded sample and vortexed 

vigorously. The tubes with the buffer and samples were heated at 65ºC for 45 minutes and 

resuspended through agitation every 10 minutes during heating. Afterwards, 700 µL of 

chloroform was added and the tubes were agitated vigorously in vortex for 5 minutes, 

followed by centrifugation at 1000 rpm for 10 minutes. Approximately 600 µL of the 

supernatant was transferred to new tubes (1.5 mL) and 700 µL of chloroform was added, 

agitated vigorously and centrifuged for 10 minutes at 10000 rpm. Four hundred microliters 

of supernatant were transferred to new tubes and placed immediately on ice. The same 

volume of supernatant was added of the LiCl2 : EDTA solution and mixed. The samples 

were maintained overnight at 4ºC. After precipitation, the samples were centrifuged at 10000 

rpm for 20 minutes. The supernatant was carefully discarded and the pellet was washed with 

100 µL of SSTE and 50 µL of chloroform. The tubes were vortexed vigorously for 6 minutes, 

followed by centrifugation at 12000 rpm for 10 minutes. Approximately 120 µL of 

supernatant was transferred to new tubes and 2x the volume of 95% ethanol was added. The 

samples were kept at -80ºC for 20 minutes for precipitation. The supernatant was discarded 

and the pellet washed with 200 µL of 70% ethanol (cold) and centrifuged at 1000 rpm for 5 

minutes. The pellet was dried at room temperature and resuspended with 30 µL of autoclaved 

Milli-Q water.  

Assessment of quality and quantity of total RNA extracted and RT-PCR: 

The purity of the extracted RNA was analyzed in a spectrophotometer NanoDrop Lite 

(Thermo Scientific) noting the yield values in ηg.µL-1 and A260/A280 ratio of absorbance. 

The integrity was verified based on visualization through 1.2% agarose gel electrophoresis 

in TBE buffer. The total RNA extracted with the protocol that showed the best results on 

NanoDrop and electrophoresis was used on RT-PCR assays. One sample of each species (C. 

calophyllum, N. lanceolata, S. camporium, N. lanceolata, S. camporium, M. eleagnoides, 

and P. arboreum) was used. The primer pair Gm18srRNA Forward (5’-

AAACGGCTACCACATCCAAG-3’) and Reverse (5’-CCTTCAATGGATC-



64 
 

CATCGTTA-3’), that align with the18S gene region (Stolf-Moreira et al. 2010), present in 

the majority of eukaryotic cells, were used on the reactions. Total RNA extracted from 

soybean, the species for which this primer pair was designed, was used as positive control.  

The cDNA synthesis was performed using M-MLV Reverse Transcriptase 

(Invitrogen). The reaction (for a final volume of 19.5 µL) was prepared with 6.5 µL of Milli-

Q water, 1 µL DNTPs (10 mM), 1 µL of reverse primer, 4 µL of RNA, 4 µL of 5X RT 

buffer, 2 µL of DTT and 1 µL of M-MLV Reverse Transcriptase. After cDNA synthesis, 

PCR was performed with 6.5 µL of Milli-Q water, 1 µL of 5X Buffer, 0.3 µL MgCl2, 0.7 µL 

of dNTPs (10 mM), 0.2 µL of each primer (forward and reverse) and 1µL of Taq DNA 

polymerase (Invitrogen). The PCR was carried under the following conditions: initial 

denaturation at 94° for one minute, followed by 35 cycles at 95°C for two minutes, 62°C for 

30 seconds, 72°C for 30 seconds, and one step of final extension at 72°C for 6 minutes. The 

PCR products were analyzed by electrophoresis in 1% agarose gel on TBE 1X buffer. 

 

6.4 RESULTS AND DISCUSSION 

 

The TRIzol® reagent protocol was not effective for P. arboreum and X. 

aromatica, according to visualization in agarose gel where the respective bands of the 18S 

and 28S rRNA were not visualized, the spectrophotometer analysis showed high yield, but 

the absorbance ratio A260/A280 was not satisfactory for all samples. All protocols based on 

CTAB buffer, tested in this work, showed better results, both on agarose gel and in 

spectrophotometer analysis. The difference between absorbance ratios and electrophoresis 

can be due to contaminants present on the RNA isolation, which causes degradation of total 

RNA extracted through methods 1 and 2, showing high levels of yield but no detectable 

bands on agarose gel. Methods 3 and 4 showed better results, that can be due to total RNA 

with more pure profiles resulting in the appearance of bands linked to 18S and 28S rRNA in 

agarose gel, even without DEPC treatment (Figure 6.1). 
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Figure 6.1. Comparison by electrophoresis in agarose gel and 

spectrophotometer analysis of four methods of total RNA 

extraction of two species from the Brazilian Cerrado. M: 

Marker 1 Kb Plus Ladder; X: Xylopia aromatica; P: Piper 

arboreum. Method 1: TRIzol® reagent (Invitrogen); Method 

2: modified TRIzol® reagent (Xiao et al. 2015); Method 3: 

CTAB (Cordeiro et al. 2010); Method 4: CTAB (Chang et al. 

1993). 

 

Method 4 was chosen for testing with four other woody species from the 

Brazilian savanna, due to its results in absorbance ratio (A260/A280), presenting a higher 

degree of RNA purity. With this protocol, the bands related with the 18S and 28S rRNA 
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were easily observed as well. This method showed high efficiency for the RNA extraction 

of five different woody species from Cerrado, C. calophyllum, N. lanceolata, S. camporium, 

M. eleagnoides and once again P. arboretum, which showed good results in analysis both in 

NanoDrop as on agarose gel electrophoresis, confirming the result of the previous extraction 

(Figure 6.2). 

 

 
Figure 6.2. Comparison by electrophoresis on agarose gel and 

spectrophotometer analysis of method 4 CTAB (Chang et al. 1993) 

for five woody species from Brazilian Cerrado. M: Marker 1 Kb Plus 

Ladder; C.c: Cardiopetalum calophyllum; N. l.: Nectandra 

lanceolata; S. c.: Styrax camporium; P. a.: Piper arboreum; M. e.: 

Matayba eleagnoides. 1, 2 and 3 are different samples of each 

species. 

 

One of the main uses for total RNA extracted from plants is the cDNA synthesis 

for different applications, including diagnosis of diseases and analysis of gene expression. 

The cDNA can also be used as a parameter for verification of quality of extracted RNA, and 

if the RNA is degraded during the process, it isn´t possible to perform cDNA synthesis and, 

therefore, PCR. In this work, the RT-PCR of five woody species of savanna areas showed 

good results after RNA extraction performed through method 4 (Figure 6.3), presenting the 

expected fragment of 151 bp for all samples and also for soybean, used as positive control. 
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Figure 6.3. RT-PCR of total RNA extracted through method 4 (Chang et al. 

1993) of five woody species of Brazilian Cerrado areas using the 

primer pair Gm18srRNA. M: Marker 1 Kb Plus Ladder; P-: negative 

control of PCR reaction; C-: negative control of cDNA synthesis; 

G.m.: Glycine max; C.c.: Cardiopetalum calophyllum; P. a.: Piper 

arboreum: M. e.: Matayba eleagnoides; S. c.: Styrax camporium; N. 

l.: Nectandra lanceolata. 

 

These results demonstrate that the protocols using TRIzol® reagent (method 1 

and 2) were not able to eliminate all contaminants that reduce quality of RNA and promote 

its degradation during the extraction process, since these contaminants are prominently 

formed by phenolic compounds and polysaccharides. The oxidized phenolic compounds can 

irreversibly bind to nucleic acids, co-precipitating with RNA reducing the quality of the final 

product (Chang et al. 1993, Peng et al. 2014). In method 4, which presented better results, 

the reagents PVP and β-mercaptoethanol are used as reducing agents to avoid the oxidation 

of phenolic compounds, and high concentrations of NaCl, both in the buffer and in the SSTE, 

assist in the removal of polysaccharides. The absence of phenol in this method also assists 

the generation of appropriate samples for cDNA synthesis and RT-PCR (Chang et al. 1993), 

as demonstrated in the present work for five different native species of savanna areas of 

Brazil (Figure 6.3). Thus, the use of these reagents at appropriate concentrations with 

additional washing steps for removal of compounds that may interfere with RNA quality, 

may be applied to different tree species, which conventional methods have not been shown 

to be efficient, and the product of such extraction may be used for different objectives. 
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7 CONCLUSÕES GERAIS 

 

 A espécie Cardiopetalum calophyllum é a primeira espécie arbórea do Cerrado em que um 

begomovírus foi detectado e a presença da espécie Tomato severe rugose virus pertencente a esse 

gênero, em soja, mostra que a gama de hospedeiras desses vírus é ainda mais ampla do que se tem 

relatado. Além disso, a determinação de protocolo eficiente de extração de RNA para espécies 

arbóreas do Cerrado torna possível o estudo da interação entre begomovírus e vírus de RNA, além 

de permitir identificar complexos virais e possíveis novos vírus nessas hospedeiras, expandindo-se 

significativamente o conhecimento sobre esses novos patossistemas. 


