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RESUMO 

O endurecimento do fruto do maracujazeiro pode ser causado por dois potyvirus, o Passion 

fruit woodness virus – PWV e Cawpea aphid-borne mosaic virus – CABMV. Atualmente, há 

uma discordância sobre a identificação do vírus que causa o endurecimento nos 

maracujazeiros do Brasil devido a grande similaridade da capa protéica deste com o CABMV. 

O PWV que tem sido relatado como o mais importante em todo o Brasil. Foi observado que 

todas lavouras de maracujá visitadas apresentavam sintomas de viroses sendo que a maioria 

com cerca de um ano de idade apresentavam uma incidência de 100%. O objetivo deste 

trabalho foi o de identificar o agente causal da virose do maracujazeiro no Estado de Sergipe. 

Foram coletadas 80 amostras de folhas apresentando sintomas de viroses de 13 lavouras de 

5 municípios do Estado de Sergipe para realização do teste sorológico ELISA indireta para 

detecção de PWV. Foi detectada a presença de PWV em todas lavouras amostradas sendo 

o vírus detectado em 76 (95%) amostras de maracujazeiro.  
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ABSTRACT- Incidence of passionfruit woodiness virus in Sergipe State. 

The passionfruit woodiness can be caused by two potyvirus, the Passion fruit woodiness virus 

– PWV and Cowpea aphid-borne mosaic virus – CABMV. Nowadays there is discordance 

about the passionfruit woodiness virus identification in Brazil due to their great protein coat 

similarity with CABMV. The PWV has been reported as the most important in Brazil. It was 

observed that in all passion flower farming visited presented symptoms of viruses and the 

majority was one year old with 100% of incidence. The objective of this work was to identify 

the causal agent of passionfruit viruses in Sergipe State. It was collected 80 samples of 

leaves with viruses’ symptoms from 13 farming of five cities in Sergipe State. The indirect 

serum test ELISA detected the presence of PWV in all farming sampled being the virus 

identified in 76 samples of passionflower (95%).  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, há relatos de diversos vírus na cultura do maracujazeiro (Passiflora edulis f. 

flavicarpa) como Passion fruit woodness virus – PWV, Cucumber mosaic virus – CMV, 

Passion fruit yellow mosaic virus – PFYMV, Purple granadilla mosaic virus – PGMV, dois 

Rhabdovirus causadores de mosaico amarelo e pinta verde e um Begomovirus (Kitajima et 

al. 1997; Novaes et al., 2002). O endurecimento do fruto do maracujazeiro pode ser causado 

por dois Potyvirus, o Passion fruit woodness virus – PWV e Cawpea aphid-borne mosaic 

virus – CABMV. Atualmente, há uma discordância entre a denominação do vírus que infecta 

os maracujazeiros do Brasil, pois embora tenha sido relatado PWV após seqüenciamento da 

capa protéica de diversos isolados brasileiros verificou-se uma alta homologia com CABMV. 

Alguns pesquisadores após sequenciamento da capa protéica de diversos isolados 

brasileiros verificaram uma maior identidade com Cawpea aphid-borne mosaic virus – 

CABMV do que que com PWV. E ambos pesquisadores recomendaram uma reclassificação 

da taxonomia destes isolados (Gioria 2003; Nascimento et al. 2004).  

O PWV que é tido como o mais importante em todo o Brasil, pertencente ao gênero 

Potyvirus, família Potyviridae. Este vírus possui partícula filiforme flexível de 650-750nm por 

12-15nm, genoma único positivo e é transmitido por pulgões de maneira não-circulativa.  

No estado de Sergipe observou-se que todas lavouras visitadas apresentavam sintomas de 

viroses em altíssimas incidências. O objetivo deste trabalho foi o de identificar o agente 

causador da virose e para isso realizou-se o teste ELISA indireta. 

 MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção e manutenção dos isolados virais 

Folhas de plantas de maracujá com sintomas de viroses como deformação foliar e mosaico 

foram coletadas 80 amostras em 13 lavouras nos municípios de Lagarto, Salgado, Arauá, 

Neópolis e Santa Luzia no Estado de Sergipe e levadas para o Departamento de Agronomia 

da Universidade Federal de Sergipe. Cada amostra de folhas foi picada, dessecada em 

dessecador com sílica gel a + 4oC em geladeira e armazenada a –20oC. Foi feita a 

inoculação mecânica via extrato vegetal tamponado (fostato de sódio 0,01 M, pH 7,2, 

contendo sulfito de sódio a 0,1%) e utilizando óxido de alumínio (600 mesh) como abrasivo 

em planta de Nicotiana tabacum, Chenopodium quinoa, Vigna unguiculata e abobrinha 

‘Caserta’ para manutenção do inoculo viral. 

Sorologia 



Os isolados virais do maracujazeiro foram testados sorologicamente por meio do ELISA 

(Enzime Linked Immunosorbent Assay), do tipo PTA (Plate Trapped Antigen) ou ELISA 

indireto (Mowat & Dawson, 1987) utilizando anti-soro policlonal dirigido para o PWV. O 

antissoro específico para PWV utilizado foi o gentilmente cedido pelo Dr. Jorge Alberto 

Rezende da ESALq. Extrato de folhas de maracujá infectadas pelo PWV serviu como fonte 

de antígeno (controle positivo).  

As amostras individuais de maracujá e controles foram maceradas em almofariz na presença 

de tampão carbonato, na diluição de 1:10, sendo colocados 100 µl destas amostra, por 

pocinho em uma placa de ELISA, usando o mínimo de 2 pocinhos por amostra. Amostras de 

plantas infectadas com cada um dos vírus testados, denominadas controles positivos, e 

amostras de plantas sadias, controles negativos, foram utilizadas no teste. As amostras  

foram incubadas por 1 hora a 37oC, seguida de 3 lavagens consecutivas com PBS-Tween 

Posteriormente, adicionaram-se 100 µL de antissoro específico diluído 1:2.000 em tampão 

Tris-HCl,). Novamente, a placa de ELISA foi incubada por 1 hora a 37oC e lavada com PBS-

Tween 3 vezes consecutivas. Posteriormente, 100ul de imunoglobulina G (IgG) conjugada 

com fosfatase alcalina diluída 1: 5.000 em tampão Tris-HCl, pH 7,2 foram adicionados em 

cada pocinho, promovendo-se a incubação e as lavagens com anteriormente. Após hora 

foram colocados 100 µl do substrato p-nitrofenilfosfato, diluído em dietanolamina (0,6 

mg/mL), em cada pocinho. O substrato foi incubado a temperatura ambiente, no escuro, por 

30 a 60 minutos.  

As leituras de absorbância (405nm) foram feitas 30 minutos após a aplicação do substrato 

para-nitrofenilfosfato, sendo os resultados analisados pela média das leituras (duplicata) da 

amostra infectada, sobre as médias das leituras da amostra sadia. Uma amostra foi 

considerada positiva quando seu valor de absorbância foi superior a 3 vezes o valor de 

absorbância de extratos de plantas sabidamente sadias. Os valores de absorbância foram 

obtidos na leitora de placas “Thermo plate – TP- Reader”. 

RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Das oitenta amostras avaliadas que apresentavam sintomas de viroses X reagiram com 

antissoro específico para PWV.  

Observou-se que a maioria das lavouras que tinha aproximadamente um ano de idade 

apresentava 100% de plantas com sintomas de mosaico e embolhamento foliar. A cultura 

que antes tinha 3 anos de produtividade econômica atualmente é de um pouco mais de um 

ano. 



Nascimento et al. (2004) avaliou um isolado proveniente do estado de Sergipe e verificou alta 

identidade com CABMV. A incidência de lavouras e incidência de plantas doentes com PWV 

foi bem maior do que relatado em São Paulo por Gioria (1999). 

Futuramente, novos estudos serão realizados com o objetivo determinar o dano que os 

isolados de CMV oriundos do Estado de Sergipe podem causar ao maracujazeiro e 

caracterizar molecularmente por meio do seqüenciamento nucleotídico para identificação 

correta da espécie (CABMV ou PWV). 
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