
REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO AZEDO À VIROSE 

DO ENDURECIMENTO DO FRUTO (COWPEA APHID-BORNE MOSAIC 

VIRUS - CABMV) 
Isadora Nogueira

1
; Anne Pinheiro Costa

2
; Ana Clara Nunes Mendes

3
; Michelle Souza Vilela

4
; 

José Ricardo Peixoto
4 

 
1
Mestranda em Agronomia – UnB/Brasília-DF/Brasil. E-mail: i.nogueiraa@gmail.com; 

2
Doutoranda em Agronomia – UnB/Brasília-DF/Brasil; 

3
Graduanda em Agronomia – 

UnB/Brasília-DF/Brasil; 
4
Professores Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – 

UnB/Brasília-DF/Brasil.  
 

O maracujazeiro é atacado por diversos patógenos, entre eles o Cowpea aphid-borne mosaic 

virus (CABMV), causador do endurecimento dos frutos do maracujazeiro. Plantas infectadas 

com o CABMV apresentam sintomas generalizados de mosaico foliar, com intensidade variável, 

podendo vir acompanhados de bolhas, rugosidade, deformações foliares e crescimento retardado, 

bem como o encurtamento dos entrenós, além da produção de frutos menores, com 

endurecimento do pericarpo, grande redução da polpa e com espessura irregular. Objetivando-se 

analisar a reação de genótipos de maracujá-azedo à CABMV, foi conduzido um experimento 

com mudas, em casa de vegetação, na Estação Biológica da Universidade de Brasília. Foi 

utilizado o delineamento de blocos casualizados com 4 repetições e 5 plantas por parcela, 

testando-se 10 genótipos, em 6 épocas de avaliação. O patógeno foi inoculado mecanicamente 

(fricção das partes superiores das folhas com o dedo umedecido no extrato) em três folhas de 

cada planta. O inóculo foi preparado no almofariz por meio de maceração do material foliar 

infectado com o vírus CABMV na proporção 5 g de tecido (folha) para 10 ml de tampão (fosfato 

de potássio 0,1 M e sulfito de sódio 0,1M), ajustado a pH = 7, e posteriormente adicionado uma 

pequena quantidade do abrasivo Celite. As avaliações foram realizadas com intervalos de sete 

dias, logo após o aparecimento dos primeiros sintomas da doença. As plantas foram avaliadas de 

acordo com a escala diagramática com notas de 1 a 4, sendo 1 – para folhas sem sintomas; 2 – 

folhas apresentando mosaico leve e sem deformação foliares; 3 – folhas apresentando mosaico 

leve e com deformações na superfície foliar; 4 – folhas apresentando mosaico severo, 

deformações na superfície das folhas e do limbo foliar. Com base nessa escala de notas, as 

plantas foram classificadas em resistentes, moderadamente suscetíveis, suscetíveis e altamente 

suscetíveis. Não foram encontradas diferenças significativas entre os genótipos quanto à 

incidência e à severidade da doença. Todos os genótipos foram classificados como 

moderadamente suscetíveis (MS) à CABMV, na fase fenológica de mudas, sob casa de 

vegetação. Embora não tenha se observado diferença estatística entre os genótipos avaliados, 

EC-3-0 destacou-se como o genótipo que apresentou menor severidade (1,54) e incidência (29% 

de plantas com lesões), sendo o mais promissor para uso em programas de melhoramento 

genético visando resistência a esta virose. 
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