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EMANDAMENTO
OCORR~NCIA 00 V!RUS DO MOSAICO OAS NERVURAS OA MANOIOCA NO ESTAOO
DO PIAU!:
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A mandioca (Manhiot esculenta Crantz) e uma cultura su~
cetivel a varias doen~as causadas pot fungos, bacterias, micoplas

, mas, nematoides e virus. Oentre as doenQas de origem virotica. 0

mosaico africano e a mais importante doenQa damandioca. Felizme~
te, esta enfermidade, cujo agente etiologico (virus) e transmiti
do pela mosca bra~ca (Bemisia tabaci), nao existe no Brasil, coor
rendo somente na Africa. No Brasil, apenas foram constatadas duas
viroses: 0 virus do mosaico comum da mandioca e 0 virus do mosai
co das nervuras da mandioca, ambas identificadas por Alvaro San
tos Costa, em Sao Paulo, no ana de 1940. Alem desse Estado, 0 vi
rus do mosaico das nervuras fo! identificado no Distrito Federal,
na cOleQao de variedades da Universidade de Brasilia. pelo Profes
sor Ming-Tien Lin, em 1979.

A ocorrencia desta virose no Piaui foi registrada em
maio de 1981. no "campus" da Unidade de ExecuQao de Pesquisa de
Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina) por ocasiao de
uma tnspe~ao fitossanitaria nos ensaios de competi~ao de cultiva
res locais de mandioca. Tres amostras de plantas com sintomas do
mosaico das nervuras foram coletadas das cultivares I 'Sutinga'.
'Branca de Monsenhor Gil' e 'Engana Ladrao'. e enviadas ao Profe~
sor M. T. Lin, 0 qual testou sucos das tres amostras contra anti-
soro para a virus do mosaico das nervuras da mandioca. com resul
tados positivos.



Apes a identifica9ao sorolegica do virus. e baseado nos
sintomas da enfermidade. fez-se uma leitura da doen9a em todas as
plantas das cultivares que constituiam a ensaio. 05 resultados
desta leitura encontram~e8 na Tabela 1. onde se verifica que to
das as plantas da cultivar 'Sutinga' estavam com mosaico e que ne
nhuma planta das cultivares 'Goela de Jacu', 'Curvela', 'Joao Vaz
Prete' e 'Branca de AgricolRndia' apresentavam sintomas da referi
da virose.

TABELA 1. Numero e percentagem de plantas com sintomas do mosaico
das nervuras da mandioca. Teresina - 1981.

Total de Plantas Plantas com Plantas com
observadas mosaico (N9) mosaico (% )

Sutinga 14 14 100
Engana Ladrao 14 8 51
Branca de Monsenhor Gil 20 7 35
Casteliana 19 6 32
Serrana 20 3 15
Goela de Jacu 13 a 0

Curvela 19 0 a
Joao Vaz Preta 18 a 0

Branca de Agricolandia 19 a a

A ausencia de sintomas nas cultivares .'Goela de Jacu',
'Curvela', 'Joao Preta' e 'Branca de Agricolandia' nao significa
que as mesmas sejam imunes ou resistentes ao virus do mosaico das
nervuras. uma vez que as manivas-sementes que deram origem a es
tas plantas. poderiam ester livres de virus. pois sabe-se que a
transmissao do virus, em planta90es comerciais, e feita atrBves
de manivas-sementes oriundas de plantas doentes. A imunidade ou
suscetibilidade destas cultivares ao mosaico das nervuras deve
ser comprovada em casa-de-vegetaQao. atraves de enxertia de pla~
tas doentes em plantas sadias.
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