
·1• .S!.
if

SEMBRAPA
~ Unidade de Execu~;jo de Pesquisa de Ambito Estadua'W Avo Duque d. CaXIIS. 5650 • Ba",o Buenos Ai,es

Cx. Postal. 01-Fon •• : (OB6) 222·6141/7611/9195 - Telex: (862337)
64.000 - Te,esina - Piau; PESQUISA

EMAN DtMENTO
OETEC~Ao SORbLOGICA DO vtRUS DO MOSAICd COMUM OA SOjA NO ~~f8rAOd
DO PIAU!

1Antonio Apoliano dos Santos

Oas oito viroses que ocorrem em soja na Btasil, 0 virus
do mosaicn comum e a que tern Side encehtrade com mais frequencia.
Sua oco~rencia fet ~elatada no Rio Grande do SuI, Santa Catarina,
Parana, Sao PaUlo, Minas Gerais, Go1es e Mato Grosso. 0 mosaico
comum e uma doen98 que pode reduzir a produ98o em ate 25%. No en
tanto os maiores preju!zos, causados pelo virus do mosaico comum,
estao relacionados com a qualidade das sementes, pel a presen9a da
mancha-cafe, as quais, em certos casos, podem atingir ate 66%.
Este virus e transmitido, de uma a outra esta9ao, atraves das se
mentes infestadas. A percentagem de transmiss80 pelas sementes va
ria de 0 a 60 ou mais, dependendo da cultivar e da epoca de inocu
la98o. Oentro do campo a transmiss80 e feita por afidios vetores.

No Piau!, ou mais precisamente em Teresina, no Campo da
Unidade de Execu980 de Pesquisa de Ambito Estadual (UEPAE), a
constata9ao do virus do mosaico comum foi feita em abri1 de 1982,
na cu1tivar 'Tropical', com uma baixa percentagem de plantas infe
tadas, nao chegando a 1%.

A identifica9ao do virus do mosaico comum da soja, foi
feita atraves de sorologia, testando-se suco extraido de folhas
de plantas com sintomas de mosaico, contra anti-soros para 0 vi
rus do mosaico severo do feijao macassar ("cowpea severe mosaic
virus"), para 0 virus do mosaico do suI do feijoeiro ( "southern
bean mosaic virus"), para 0 virus do mosaico rugoso do feijao ma
cassar e para 0 virus do mosaico comum da soja ("soybean mosaic
virus"), com resultado positivo apenas para este ultimo virus.



Paralelamente ao estudo de identifica980 sorologica ,
foi feito transmiss80 mscanica do virus em soja nas cultivares
'Parana', 'Santa Rosa' e 'Tropical'. as inoculos para ssta trans
miss80, foram preparados por macera980 do tecido foliar infetado,
em almofariz, na presenQa de tampao fosfato ),02M, pH 7,2, conte~
do sulfito de sodio 0,1%, como oxidante. Como abrasivo ·ut111zcu-
se a celite, adicionada aos inoculos, em pequena quant1dade. As
inoculaQ~es foram feitas, molhando-se a ponta do dedo indicador
no inoculo e, em seguida, friccionando o.na superficie superior
das folhas, as quais, imediatamente apos ssta opera9ao foram lava
das com agua da torneira. Seis dias depois da ihoculaQao surgiram
sintomas de clareamento de nervuras e, 6 a 9 dias apos, as pla~
tag apresentavam os sintomas tipicos do mosalco comum da soja,nas
tres cultivares inoculadas, ratificando-se, as~im, a identifica
980 do referido virus.

Como 0 virus do mosaico comum da soja 8 trahsmitido
por semente, e preciso muita cautela na seleQao das sementes, evi
tando-se 0 uSO de sementes colhidas de plantas com mosai~o comum,
ou na introduQ80 de sementes que apresentam-se com mancha-cafe
pOis na maioria das vezes, sementes com esta anomalia deo origem
a plantas doentes.
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