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o cancro da haste foi identificado pela primeira vez no Brasil, na safra 1988/89, no SuI do
Estado do Parana e em Rondonopolis, MT, constituindo-se atualmente urn problema em toda a
lavoura de soja no pais. Estimam-se que os prejuizos acumulados ate a safra 1994/95 estao na ordem
de R$ 300 milhoes (Yorinori, 1995). No Piaui, no municipio de Uruc;ui, na safra 1995/96,
tambem foi identificada 0 cancro da haste em uma planta da cultivar BR 28 (Serid6).

o fungo e introduzido na lavoura atraves de sementes e de residuos contaminados em maquinas
e implementos agricolas e dissemina-se atraves das chuvas e dos ventos. 0 seu controle exige a
integrac;ao de medidas capazes de reduzir 0 potencial de in6culo do pat6geno na lavoura, atraves do
uso de cultivares resistentes, tratamento de sementes, rotac;ao/sucessao de culturas, manejo de solo
com a incorporac;ao de restos culturais, escalonamento de epocas de semeaduras, menor espac;amento
entre fileiras, com populac;ao de plantas ajustadas, e adubac;ao equilibrada (EMBRAP A, 1995).

A cultivar de soja EMBRAPA 63 (Mirador) originou-se de uma planta F4' selecionada na
populac;ao do cruzamento Dourados-2 (2) x [Amambai (2) x OCEPAR 9-SS-1]. 0 cruzamento, a
conduc;ao de gerac;oes segregantes e 0 teste de progenie foram realizados pelo Centro Nacional de
Pesquisa de Soja (CNPSo), em Londrina, PRo A populac;ao obtida desse cruzamento foi conduzida
ate a gerac;ao F3 atraves do metodo geneal6gico modificado (SPD), que consistiu no avanc;o das
gerac;oes par descendentes de sementes de uma vagem para cada planta selecionada na populac;ao. A
progenie, identiticada como BR 89-9917, foi selecionada e testada em ensaios preliminares e regionais
nos estados do Piaui e Maranhao a partir de 1992/93.

Os testes de adaptabilidade e estabilidade, a nivel de campo, mostraram que a cultivar
EMBRAP A 63 (Mirador) tern urn comportamento estavel e de produtividade elevada as condic;oes
dos agroecossistemas dos cerrados do Meio-Norte. No Piaui, nos anos agricolas de 1993/94 e
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1994/95, nos municipios de Gilbues e Uru~ui sua produtividade media foi de 2.772 (Tabela 1),
superior em 14% a cultivar BR 35 (Rio Balsas) e em 13% a cultivar EMBRAPA 30 (Vale do Rio
Doce). No Maranhao, em tres anos agricolas (1992/93,1993/94 e 1994/95), nos municipios de Tasso
Fragoso, Balsas e Sambaiba, sua produtividade foi de 2.832 kglha comparativamente similar a
cultivar EMBRAPA 32 (Itaqui), que apresentou produtividade media de 2.836 kglha (Tabela 2).

TABELA 1. Rendimento medio de graos da cultivarEMBRAPA 63 (Mirador), comparada
com as cultivares padrao BR35 (Rio Balsas) e EMBRAPA 30 (Vale do Rio do Doce),
nos municipios de Gilbues e Uru~ui,PI, nos an os agricolas de 1993/94 e 1994/95.
EMBRAP A/Meio- Norte.

Rendirnento de graos (kg/ha)
1993/94 * 1994/95* Media

2.875 2.669 2.772
2.393 2.482 2.438
2.406 2.497 2.452

Rendimento relativo
%

EMBRAP A 63 (Mirador)

BR 35 (Rio Balsas)
EMBRAPA 30 (Vale do Rio Doce)

114

100

101

TABELA 2. Rendimento medio de grios da cultivar EMBRAPA 63 (Mirador), comparada com
a cultivar padrao EMBRAPA 32 (Itaqui) nos an os agricolas de 1992/93,1993/94
e 1994/95, no Estado do Maranhao. EMBRAPA/Meio-Norte.

EMBRAPA 63 (Mirador)

EMBRAPA 32 (Itaqui)

1992/93*

2.720

2.520

1993/94*

2.933

1994/95*

2.843

2.937
*M6dia de tres ambientes (Tasso Fragoso, Balsas e Sambaiba, MA)
Fonte: Correspondencia do Pesquisador Leones Alves de Almeida, da Embrapa-CNPSO, Londrina (PR), enviada para 0

Pesquisador Gilson Jesus de Azevedo Campelo, da Embrapa-CPAMN, Teresina (PI), em 19.09.96.

Trata-se de urna cultivar do grupo de matura~ao medio, apresentando ponto de colheita aos
122 dias, altura de plantas de 76 crn e altura de inser~ao das prirneiras vagens de 18 crn, caracteristicas
adequadas a colheita mecanica (Tabela 3). Apresenta hlibito de crescirnento determinado, boa resistencia
ao acamamento e a deiscencia de vagens e de media a boa qualidade de sementes (Tabela 4). Possui
fior branca, pubescencia marrom, vagem marrom-clara, sementes com tegumento amarelo-brilhante
e hila de cor marrorn (Tabela 4).

Acrescente-se que a cultivar EMBRAP A 63 (Mirador) e moderadarnente resistente ao
crestamento bacteriano e ao mosaico comum da soja e resistente a mancha de olho de ra, a pustula
bacteriana, alern do Cancro da Haste (Diaporthe phase%rum f. sp. meridianalis, Phomopsis phaseoli
f. sp meridionalis).

Face as caracteristicas inerentes da cultivar EMBRAPA 64 (Mirador) recomenda-se 0 seu
cultivo a regiao do Meio-Norte do Brasil, sob condi~5es de solos de cerrados corrigidos, em urn
espa~amento de 0,40 m entre linhas e uma popula~ao de 400.000 plantas por hectare.

o Servi~o de Produ~ao de Sementes Basicas-SPSB da EMB RAP A, gerencia de Imperatriz-
MA, colocarli a disposi~ao dos agricultores da regiao Meio-Norte, 300 t de sernentes da cultivar
EMBRAPA 63 (Mirador), a partir de outubro de 1997.



TABELA 3. Altura de plantas e de inserf;ao da primeira vagem da cultivar EMBRAP A 63
(Mirador), comparada com as cultivares padrao BR 35 (Rio Balsas) e
EMBRAPA 30 (Vale do Rio Doce), nos municipios de Gilbues e Uruf;ui, PI, nos anos
agricolas de 1993/94 e 1994/95. EMBRAPAlMeio-Norte.

Cultivares
Planta (em) Insen;ao (cm)

1993/94 1994/95 Media 1993/94 1994/95 Media

EMBRAPA 63 (Mirador) 70 82 76 16 20 18
BR 35 (Rio Balsas) 81 75 78 20 21 20
EMBRAPA 30 (Vale do Rio Doee) 68 72 70 20 23 21

TABELA 4. Caracteristicas agronomicas e morfologicas da cultivar EMBRAPA 63 (Mirador).
EMBRAPA/Meio-Norte.

Caraeteristicas EMBRAP A 63 (Mirador)
.Regiao de adapta<;ao Cerrados do Meio-Norte
.Institui<;ao de origem EMBRAP A
.Ano de lan<;amento 1996
.Genealogia Dourados-2(2)x [Amambai(2)xOCEPAR 9-SS-1
.Denomina<;ao anterior BR 89 - 9917
.Metodo utilizado para 0 desenvolvimento Geneal6gieo modifieado
.Habito de erescimento Determinado
.Numero de dias para flora<;ao 46
.Numero de dias para matura<;ao 122
.Altura media da planta (cm) 76
.Altura media da la vagem (em) 18
.Resistencia ao acamamento Boa
.Resistencia a deiseeneia da vagem Boa
.Cor do hipoe6tilo Verde
·Cor da flor Branca
·Cor da pubercencia Marrom
·Cor da vagem Marrom clara
·Cor do hilo Marrom
·Cor do tegumenta da semente Amarelo - brilhante
.Qualidade da semente Media
.Peso de 100 sementes (g) 18,0
.Teordeoleo(%) 21,8
·Teor de proteina (%) 40,2
.Rendimento em rela<;ao a BR 35 (Rio Balsas) 14%
.Rendimento em rela<;ao a EMBRAPA 30 (V.R. Doce) 13%
.Resistencia ao cancro da haste Resistente
.Resisteneia a maneha de olho de ra Resistente
.Resisteneia a pustula baeteriana Resistente
.Resistencia ao erestamento baeteriano Moderadamente
.Resistencia ao mosaico comurn da soja Moderadamente
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