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DOENÇAS DO CAUPI (Vigna ungtdcweata (L.) WALP.) NO ESTADO DO PIAUI 

ANTÔNIO APOLIANO DOS SANTOS' 

Com o objetivo de detectar as doenças do caupi no Esta 

do do Piauí, foram feitos vários levantamentos de fitomoléstias, 

em diversos municípios piauienses, durante os anos de 1973 a 1982. 

Com exceção das doenças causadas por vírus, que foram 	reconheci 

das mediante testes sorolOgicos, de imunodifusão dupla em 	agar 

gel, as demais doenças foram reconhecidas mediante o estudo 	dos 

sintomas, no campo, e dos sinais, no laboratOrio, através de iso 

lamentos e de microscopia Otica. Quando havia necessidade, os pa 

tOgenos eram submetidos aos postulados de Koch, para provar-lhesa 

patogenicidade. Durante estes levantamentos, foram 	constatadas 

doenças causadas por fungos, por bactérias, por nematOides e por 

vírus, sendo estes últimos patógenos os que têm sido constatados 

com mais frequencla e severidade, prejudicando consideravelmente a 

produção do feijão caupi. 

Doenças causadas por fungos: Sarna (Sphaceloma sp.), Po 

dridão das Raízes 	(Fu.scniom oCctui 	(Mart.) Appel i Wr.), 	oídio 

lEtwsíphe poeygeuí D.C.), Antracnose (ColfetotAlchum eíndemuthía 

num (Sacc. 	Magn) Bri. 	Cav e C. t/tancata), Mofo cinzento (Bo 

tly/(5 cfnetea Pers.), Carvão 	(Entueema rquic 	Bat., 	Bezerra. 

Ponte El  Vasconcelos), Murcha de Esclerócio (Seic,kotium 	totiísií. 

Sacc.), Cercospoliose (CeAccrtpona spp), Mancha de Alternãria(At 

teknaía ha 	ca Sacc.), Mancha Zonada (CoymeApo,ta ca.sóíícota 

(Berk F1  Curt) Wei), 	Rizoctoniose ou Mela (Rhizoctonía 

Kuhn .) e Podridão Cinza do Caule (Maeitophomima phcm, o.eína (Tass.) 

(oid.). 

Doenças causadas por nematOides: Meloidoginose IMeCoído 

gyne javaníca (Treub, 1885) Chitwood, 1949 e M. íncognita (Kofoid 

FI White, 1919) Chitwood, 1949). Também foram encontrados, asso 
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ciados -às raízes de caupi, nematõides dos gêneros Ctíconemoíde 

Xíphínema, Helícotylenchu4 e Pe/tamígxatu. 

Doenças causadas por bactérias: Mancha bacteriana (Xan 

thomonctA vígnícola) e Murcha Bàteriana 	(P4eadomana 	lanacea 

num E.F. Smith). 

Doenças causadas por vírus: Mosaico Severo, cujo agente 

etiolOgico é o vírus do mosaico severo do caupi ("cowpea severe 

mosaic virus"). Este vírus é membro do grupo Comovirus; tem par 

ticulas esféricas, medindo cerca de 25 nm de diâmetro e é trans 

mitido, em condições de campo, pelo coleõptero Cekotoma akcuata 

(Oliv.) (Coleoptera: Chrysomelidae), comumente denominado de va 

quinha. No Estado do Piauí_ foram identificados os serotipos I e 

II deste vírus. Mosaico Rugoso: é uma virose causada pelo vírus 

do mosaico rugoso do caupi, que pertence ao grupo Potyvírus; pos 

sui partículas alongadas, medindo cerca de 730 nm de comprimen 

to. 	r transmitido,na natureza, através de pulgão e foi propagado 
em condições de telado pelos pulgões Myzws pek4síeae e Aphí 	ne 

kíí. Mosqueado Severo: doença causada pelo vírus do mosqueado se 

vero do caupi, que também é membro do grupo Potyvirus; tem parti 

culas alongadas, com 750 nm de comprimento; é transmitido em con 

dições naturais por semente da cultivar 'Serid6' e pelos pulgões 

Myzu pet3ícae e Aphí4 cítkicoea. F,trl relacionado sorologicamen 

te, porém distinto, com o vírus do mosaico rugoso. Mosqueado Ama 

relo: partículas de vírus do grup Ceminovirus foram vistas asso 

ciadas com esta enfermidade. O vflus não foi transmitido através 

de sementes de feijão caupi, cultivar 'Aparecido', porém, 	foi 

transmitido por enxertia. Provavelmente, em condições naturais, 

seja transmitido através da mosca branca (13emi_)sí.a tabací). 


