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A fisális (Physalis peruviana) destaca-se pela aparência e qualidade de frutos e, embora 

seja uma solanácea, é incluída dentro do grupo das pequenas frutas. Consiste em uma boa opção 

de cultivo para pequenos e médios produtores, uma vez que é encontrada no mercado a preços 

elevados, além de ter elevado valor nutricional. Entretanto, existem poucos estudos relacionados 

a essa cultura, especialmente no que diz respeito a doenças. Dentre as doenças, as infecções por 

vírus representam um sério problema em áreas de cultivo, devido ao fato de seu controle ser 

essencialmente preventivo, baseado na utilização de material propagativo sadio. Os principais 

vírus associados a fisális pertencem aos gêneros Begomovirus, Crinivirus, Potexvirus, Potyvirus, 

Tobravirus, Tospovirus e Tymovirus. O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização de 

viroses associadas às plantas de fisális e avaliar o efeito da infecção viral sobre parâmetros 

fisiológicos e morfológicos das plantas. 

Foram coletadas amostras de fisális sintomáticas em diferentes municípios no estado de 

Santa Catarina (Lages, Otacílio Costa e Rancho Queimado) e em Pelotas no Rio Grande do Sul. 

As plantas coletadas apresentavam os mesmos sintomas (mosaico, bolhosidade e deformação 

foliar) (Fig. 1A). Devido a semelhança nos sintomas apenas uma amostra coletada no município 

de Lages foi selecionada para a caracterização biológica. Foram utilizadas as seguintes espécies 

vegetais no ensaio biológico: Capsicum annuum (‘Ikeda’), Chenopodium quinoa, C. 

amaranticolor, Cucurbita pepo (‘Caserta Italian’), Glycine Max, Nicotiana debneyi, N. Silvestris, 

N. tabacum (‘Havana’; ‘Samsun’; ‘TNN’; ‘Xanthi’ e ‘White Burley’), N. turkish, Physalis 

peruviana, Solanum lycopersicum (‘Santa Clara’, ‘Cereja’ e ‘Santa cruz’), Phaselous vulgaris, 

Pisum sativum e Vigna unguiculata. Cada espécie indicadora foi inoculada em triplicata, por 

meio de inoculação via extrato vegetal tamponado [tampão fosfato de sódio 0,02 M (pH 7,0), 

acrescido de sulfito de sódio 0,02 M].  O controle negativo foi feito em duplicata para cada 

hospedeiro testado, consistindo de inoculações apenas com o tampão (sem inoculo). As plantas 

inoculadas foram mantidas em casa de vegetação com temperatura de 24°C (±2°C).  

Foi realizado teste sorológico (ELISA indireto, conforme protocolo padrão) para todas as 

amostras coletadas utilizando antissoro contra Potato virus X (PVX, Potexvirus), Potato virus Y 

(PVY, Potyvirus), Potato leafroll virus (PLRV, Polerovirus) e Potato virus S (PVS, Carlavirus). 

Também foram realizadas extrações de DNA e RNA total das amostras coletadas para 
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caracterização molecular do vírus (fase em andamento). Adicionalmente, foram avaliadas de 

forma comparativa (plantas infectadas vs plantas sadias) os seguintes parâmetros: fotossíentese; 

altura de plantas; tamanho foliar (diâmetro e comprimento); quantidade de clorofila nas folhas; 

massa de frutos por planta; massa média de frutos; teor de sólidos solúveis totais (oBrix); acidez 

total titulável; e o pH dos frutos. Os tratamentos foram comparados estatisticamente com a 

finalidade de estabelecer se há diferenças significativas entre plantas infectadas e sadias.  

O quadro sintomatológico observado no ensaio biológico sugere a presença de um 

tospovírus. Entretanto, as diferenças nos sintomas observados quando se compara com a 

literatura, sugerem uma espécie de tospovírus ainda não relatada em fisális. No teste sorológico 

não foi obtida reação positiva para os vírus testados. Adicionalmente, no teste molecular para 

detecção de begomovírus, utilizando-se iniciadores “universais”, as amostras mostraram-se 

negativas. O teste molecular para confirmação da presença de tospovírus está em andamento. 

Infecções virais afetam negativamente o desenvolvimento das plantas, qualidade de frutos 

e produção. Nesse sentido foram analisados uma série de parâmetros morfológicos e fisiológicos 

das plantas de fisális infectadas. Nas seis primeiras avaliações, foram observadas diferenças 

significativas nas médias de altura de plantas para os dois tratamentos (Fig. 1B). Este resultado 

demonstra a influência do vírus no crescimento das plantas. A ausência de diferenças 

significativas observada aos 108 e 122 dias tem relação com o início da frutificação, já que as 

plantas sadias frutificaram mais cedo. Além disso, as plantas infectadas apresentaram uma 

redução significativa na área foliar em todas as avaliações.  

Os conteúdos de clorofila nas folhas foram os que mais variaram. Nas três primeiras 

avaliações, foram observadas maiores quantidades de clorofila em plantas sadias. Nas avaliações 

seguintes, os teores de clorofila não diferiram significativamente e, aos 108 e 122 dias foram 

observados maiores teores de clorofila em plantas infectadas, sugerindo que as plantas infectadas 

tendem a compensar a menor área foliar com um maior teor de clorofila. No entanto, esta 

compensação não garante a produção de frutos, uma vez que as plantas infectadas tiveram uma 

redução na produção de 74,6%. Os parâmetros qualitativos dos frutos, a fotossíntese, a 

condutância estomática, a transpiração e a taxa de transporte de elétrons não foram afetados em 

plantas infectadas pelo vírus. 

 

 
Fig. 1. Sintomas e altura de plantas de Physalis peruviana infectadas por vírus. A. Sintomas de mosaico, 

bolhosidade e deformação foliar; B. Comparação de altura entre plantas sadias e infectadas por vírus. 

Médias seguidas de um asterisco são diferentes ao nível de significância de 5%. 


