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RESUMO 
 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma das culturas mais importantes do 
ponto de vista socioeconômico no Brasil. Entretanto quando afetada pelo 
parasitismo de fitonematoides, podem ser observadas reduções de até 50% da 
produção. Para reduzir as perdas, o levantamento é uma ferramenta que permite 
conhecer quais gêneros e espécies ocorrem na área e assim auxiliar posteriores 
estudos visando o controle de nematoides. O uso de genótipos resistentes, 
desenvolvidos por meio de programas de melhoramento genético, é uma medida de 
controle eficiente. Dessa forma, este trabalho foi organizado em três etapas. Em um 
primeiro momento, foi caracterizada a população de nematoides associados a cana-
de-açúcar nas mesorregiões Norte Central, Norte Pioneiro e Noroeste do Estado do 
Paraná, identificando e quantificando os gêneros dos fitonematoides, e as espécies 
de Pratylenchus e Meloidogyne. Foram coletadas 89 amostras compostas de solo e 
raízes provenientes de nove municípios. Doze gêneros de nematoides foram 
associados à cana-de-açúcar: Pratylenchus, Meloidogyne, Helicotylenchus, 
Xiphinema, Mesocriconema, Trichodorus, Aphelenchus, Hoplolaimus, Tylenchus, 
Tylenchorhynchus, Ditylenchus e Paratrichodorus. Os gêneros Pratylenchus e 
Meloidogyne foram encontrados com maiores frequências nas raízes, 
correspondendo as espécies P. zeae e P. brachyurus, sendo P. zeae a mais 
frequente e M. javanica. Esse levantamento é de grande importância para conhecer 
os principais nematoides que ocorrem na região e, dessa forma, auxiliar os 
programas de melhoramento a direcionar suas pesquisas. No segundo capítulo, 
foram testados 12 genótipos de cana-de-açúcar ao parasitismo de M.  javanica e M.  
incognita. O experimento foi conduzido em blocos casualizados com 12 tratamentos 
com 4 repetições para M. javanica e 3 repetições para M. incognita. Os tratamentos 
foram os genótipos de cana de açúcar: RB966928 (padrão de suscetibilidade), 
RB026842, RB036168, RB036145, RB036065, RB966229, RB036066, RB036068, 
RB046209, RB036163, RB036153 e RB036059. Foram inoculados cerca de 2000 
ovos com eventuais J2 por vaso. Após 120 dias, foi calculado o Fator de Reprodução 
(FR). Dos 12 genótipos avaliados, 66 % apresentaram comportamento suscetível 
(FR>1) a M. javanica. Os genótipos RB046209, RB036163, RB036153, RB036059 
foram classificados como resistente (FR<1) ao parasitismo de M. javanica. Para a 
espécie M. incognita, os genótipos suscetíveis representaram 75% dos genótipos 
avaliados, sendo resistentes os genótipos RB036163, RB036153 e RB036059. No 
terceiro capítulo, foi testado 12 genótipos submetidas ao parasitismo de 
Pratylenchus zeae, com três repetições por tratamento. Foram inoculados cerca de 
1000 espécimes de P. zeae por vaso. Após 171 dias, foi evidenciado que 25% dos 
genótipos, RB036065, RB036068 e RB036163 demonstraram comportamento 
suscetível enquanto 75% foram resistentes (FR<1). Esses resultados são essenciais 
para auxiliar, tanto os programas de melhoramento genético no desenvolvimento de 
genótipos, como direcionar o uso destes genótipos, em áreas infestadas com os 
nematoides de importância no Paraná.  

 
Palavras-chave: Saccharum spp., Pratylenchus zeae, P. brachyurus, Meloidogyne 

javanica, controle genético. 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Sugarcane (Saccharum spp.) is one of the most important crops from a 
socioeconomic point of view in Brazil. However, when affected by parasitism of 
nematodes, reductions of up to 50% in production can be observed. To reduce 
losses, the survey is a tool that allows us to know which genera and species occur in 
the area and thus help further studies aimed at controlling nematodes. The use of 
resistant genotypes, developed through genetic improvement programs, is an 
efficient control measure. Thus, this work was organized in three stages. At first, the 
population of nematodes associated with sugarcane in the North Central, North 
Pioneiro and Northwest mesoregions of the State of Paraná was characterized, 
identifying, and quantifying the genera of phytonematodes, and the species of 
Pratylenchus and Meloidogyne. Eighty-nine soil and root samples were collected 
from nine municipalities. Twelve genera of nematodes have been associated with 
sugarcane: Pratylenchus, Meloidogyne, Helicotylenchus, Xiphinema, 
Mesocriconema, Trichodorus, Aphelenchus, Hoplolaimus, Tylenchus, 
Tylenchorhynchus, Ditylenchus and Paratrichodorus. The genera Pratylenchus and 
Meloidogyne were found most frequently in the roots, corresponding to the species 
P. zeae and P. brachyurus, with P. zeae being the most frequent and M. javanica. 
This survey is of great importance to know the main nematodes that occur in the 
region and, in this way, help breeding programs to direct their research. In the 
second chapter, 12 sugarcane genotypes were tested for parasitism of M. javanica 
and M. incognita. The experiment was carried out in randomized blocks with 12 
treatments with 4 replications for M. javanica and 3 replications for M. incognita. The 
treatments were the sugarcane genotypes: RB966928 (susceptibility pattern), 
RB026842, RB036168, RB036145, RB036065, RB966229, RB036066, RB036068, 
RB046209, RB036163, RB0361505 and 90363. About 2000 eggs with eventual J2 
were inoculated per pot. After 120 days, the Reproduction Factor (RF) was 
calculated. Of the 12 genotypes evaluated, 66% showed susceptible behavior (FR>1) 
to M. javanica. The genotypes RB046209, RB036163, RB036153, RB036059 were 
classified as resistant (FR<1) to M. javanica parasitism. For the species M. incognita, 
the susceptible genotypes represented 75% of the evaluated genotypes, being 
resistant genotypes RB036163, RB036153 and RB036059. In the third chapter, 12 
genotypes subjected to parasitism of Pratylenchus zeae were tested, with three 
replications per treatment. About 1000 specimens of P. zeae were inoculated per pot. 
After 171 days, it was evidenced that 25% of the genotypes, RB036065, RB036068 
and RB036163 showed susceptible behavior while 75% were resistant (FR<1). 
These results are essential to help both genetic improvement programs in the 
development of genotypes, and to direct the use of these genotypes in areas infested 
with nematodes of importance in Paraná. 

 
Keywords: Saccharum spp., Pratylenchus zeae, P. brachyurus, Meloidogyne 

javanica, genetic control. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 
 

A alta demanda de produtos e subprodutos advindos da Cana-de-açúcar 

(Saccharum spp,) aliados as condições edafoclimáticas favoráveis para cultivo, torna 

a cana-de-açúcar uma cultura de destaque na economia brasileira (SILVA et al. 

2016). Utilizada como matéria-prima para produção de açúcar, fibras, 

biocombustíveis, bebidas alcoólicas e alimentos, é uma das culturas mais 

importantes do ponto de vista socioeconômico no Brasil e no mundo (SANTOS et al., 

2012; BELLÉ et al., 2017).  

Nesse cenário, o Brasil se enquadra como maior produtor de cana-de-açúcar 

produzindo 585,2 milhões de toneladas na safra de 2021/2022, (CONAB, 2022) 

seguido pela Índia, China, Tailândia, Paquistão e México (FAO 2020). No entanto, a 

produção da cultura pode ser afetada por fatores abióticos como as intempéries 

ambientais incluindo a seca e geada, e ainda bióticos, causados por pragas e 

doenças. Estes podem levar a perdas e danos na cultura (CONAB, 2022).  

A ocorrência de doenças causados por nematoides pode levar a perdas de 

U$ 19,782.31 por ano na cana-de-açúcar (ABD-ELGAWAD, 2014). No Brasil, devido 

aos altos níveis populacionais de nematoides associados a cultivares suscetíveis, 

estima-se que a redução da produtividade possa chegar a 50% (DINARDO-

MIRANDA e FRACASSO, 2010).  

Levantamentos de nematoides realizados em diversas regiões de cultivo no 

Brasil, detectaram a predominância das espécies Meloidogyne javanica, M. incognita 

e Pratylenchus zeae, sendo estas consideradas as espécies chave para a cultura 

canavieira (CADET e SPAULL, 2005). Foram detectadas também a presença dos 

gêneros: Helicotylenchus, Xiphinema, Hoplolaimus, Trichodorus, Paratrichodorus, 

Mesocriconema, Aphelenchus, Aphelenchoides e Hemicycliophora (DINARDO-

MIRANDA, 2005; BELLÉ et al. 2014; CARDOSO et al. 2015; NORONHA et al. 2017; 

MARANHÃO et al. 2018). Por meio do levantamento, é possível conhecer os 

principais nematoides que ocorrem na região e, dessa forma, auxiliar os programas 

de melhoramento a direcionarem suas pesquisas para obter informações quanto a 

resistência dos genótipos. 

O gênero Meloidogyne é mais importante dentre os fitonematoides no mundo 

(JONES et al., 2013). O sintoma característico de Meloidogyne são os 

engrossamentos radiculares denominados galhas. Na cana-de-açúcar as galhas são 
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localizadas na região terminal das raízes e de tamanho reduzido (JONES et al., 

2013; FERRAZ, 2018). Outros sintomas que podem ser evidenciados na cultura da 

cana-de-açúcar, são as alterações nas características agronômicas, como 

comprimento dos internódios, a espessura, o número de colmos e de perfilhos, 

(FERRAZ; BROWN, 2016; SILVA et al 2016).  Já as plantas infectadas por P. zeae 

apresentam sintomas visíveis de extensas necroses e lesões vermelhas conspícuas 

no córtex radicular (VALLE-LAMBOY; AYALA, 1979; KATHIRESAN; MEHTA, 2002), 

assim como sintomas reflexos de amarelecimento das folhas, crescimento atrofiado 

e caules menores (FERRAZ, 2018).  

A característica semiperene onde a duração do canavial pode chegar a vários 

anos com pouca perturbação do solo, facilitam o aumento da população de 

nematoides resultando no declínio da produtividade nas colheitas subsequentes, 

dificultando o manejo e controle dos nematoides (JAYAKUMAR; GANAPATHY, 

2020). Dentre as medidas para o controle de fitonematoides em cana-de-açúcar, a 

aplicação de produtos biológicos e químicos estão entre os mais comuns. No 

entanto, tem apresentado baixa eficiência devido ao fato do período curto de ação 

dos produtos, frente ao rápido ciclo de vida dos nematoides (FERREIRA et al 2017).  

O uso de cultivares resistentes é uma medida de controle acessível, prática, 

eficiente, não poluente e econômico. No Brasil, foram avaliados vários genótipos de 

cana-de-açúcar em diversas regiões do país, demonstrando diferenças quanto ao 

nível de resistência/suscetibilidade dos genótipos. (SILVA et al 2012; SILVA et al 

2016; DINARDO-MIRANDA et al 1995; DINARDO-MIRANDA e FRACASSO, 2019; 

THOMAZELLI et al., 2020, DIAS-ARIEIRA et al. 2010; BELLÉ et al 2017).  

O Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-açúcar da Rede 

Interuniversitária de Desenvolvimento Sucroalcooleiro (RIDESA) tem papel 

importante no desenvolvimento de cultivares de cana-de-açúcar visando aumento de 

produtividade, além de resistência as doenças (DAROS et al 2015). Testar genótipos 

ainda em fase de melhoramento genético, quanto ao parasitismo de nematoides, é 

uma estratégia complementar e indispensável para o programa. 

Diante do exposto, esta pesquisa foi organizada em três capítulos, tendo por 

objetivo: No capítulo I: a) identificar e quantificar os gêneros de nematoides 

associados a raízes e solos na cultura da cana-de-açúcar nas mesorregiões 

Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro do Estado do Paraná e b) identificar as 

espécies de Pratylenchus e Meloidogyne. No capítulo II: avaliar a reação de 12 
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genótipos de cana-de-açúcar da Ridesa ao parasitismo de M.  javanica e M.  

incognita. E, o capítulo III, teve por objetivo avaliar a reação de 12 genótipos 

submetidas ao parasitismo de Pratylenchus zeae. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 A CANA-DE-AÇÚCAR 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp. L. híbrido) é uma cultura do tipo 

semiperene que se desenvolve em forma de touceira, adaptada a regiões tropicais e 

semitropicais (MORAIS et al, 2015). Taxonomicamente, pertence à família Poaceae, 

subfamilia Panocoideae, tribo Andropogoneae e gênero Saccharum L. 

(CHEAVEGATTI-GIANOTTO et al 2011; AMARAL; SANTOS; BARBOSA, 2015).  

Planta altamente produtiva em biomassa e sacarose, utiliza a via C4 da 

fotossíntese, o que lhe confere metabolicamente alta eficiências na utilização da luz, 

água e nitrogênio. Tal característica relacionada a alta adaptação a condições 

climáticas tropicais e aos solos brasileiros, permitiu o sucesso da cana-de-açúcar no 

país (DE SOUZA; BUCKERIDGE, 2014). 

O gênero Saccharum contém seis espécies que apresentam diferentes 

características, utilizadas para o desenvolvimento de novos híbridos. Duas delas são 

silvestres, S. spontaneum Linnaeus (2n=40-128). e S. robustum Brandes e Jeswit ex 

Grassl. (2n=60-205) e quatro domesticadas sendo elas: S. officinarum Linnaeus 

(2n=80), S. barberi Jeswit (2n=81-124), S. sinensis Roxb. (2n=111-120) e S. edule 

Hassk. (2n=60-80). (MORAIS et al, 2015).  

A domesticação da cultura foi datada a 8000 A. C., na região de Papua Nova 

Guiné e Indonésia (Irian Jaya), também relatada como o possível centro de origem 

de diversidade (SREENIVASAN; AHLOOWALIA; HEINZ,1987). Disseminou-se para 

outras regiões através das migrações náuticas que ocorreram no Oceano Pacífico. 

Na Índia, se tornou a principal cultura para produção de açúcar. A partir do século 

XV se estabeleceu na Ilha da Madeira, tornando essencial para a agricultura. Até o 

século XX, a cana-de-açúcar exerceu um papel crucial para o desenvolvimento 

tecnológico e industrialização de produtos em Portugal (VIEIRA, 2015).  

A partir da ilha da Madeira, as primeiras mudas foram trazidas para o Brasil 

em 1532 por Martin Afonso de Souza, surgindo a partir de então, os grandes 
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engenhos de cana-de-açúcar. Incentivado pela coroa portuguesa, a expansão da 

cultura promoveu a exportação de açúcar e ocupação do território nacional, 

estabelecendo-se costa do país, principalmente no Recôncavo Baiano e 

Pernambuco, sendo a produção de açúcar considerada a atividade econômica mais 

antiga do país (MACHADO 2003). 

Atualmente a cana-de-açúcar gera dois principais produtos, o açúcar e o 

etanol (CONAB, 2022). Além disso, são gerados diversos outros produtos e 

subprodutos, como o bagaço, a vinhaça, a torta de filtro, a levedura, largamente 

utilizados na indústria e como combustível na cogeração de energia elétrica. A 

diversidade do uso de seus produtos e subprodutos, torna a cana-de-açúcar como 

uma das matérias primas mais importantes da atualidade (SILVA et al., 2021). 

Em 4º levantamento da safra 2021/2022, o Brasil apresentou uma produção 

de 585,2 milhões de toneladas, constando com 8.317 mil hectares para o cultivo da 

cana-de-açúcar e uma produtividade de 70.357kg/ha-1. Essa produção se concentra 

na região Centro-Sul do país, os estados que mais produzem cana-de-açúcar são: 

São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Alagoas (CONAB, 

2022).  

 

2.2  MELHORAMENTO GENÉTICO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

A busca por melhorias em características de interesse na cana-de-açúcar, é 

bastante antiga. Há pelo menos 250 anos ocorreram as primeiras hibridações 

naturais entre Saccharum officinarum e Saccharum barberi com o objetivo de 

aumentar o teor de sacarose. A partir de 1880, objetivou-se a resistência às 

principais doenças conhecidas, como o mosaico e a gomose, iniciando os 

programas de melhoramento genético (LANDELL e SILVA, 2004).  

O cultivo consecutivo e a alta suscetibilidade a doenças levaram os países 

produtores de cana-de-açúcar a iniciarem programas de melhoramento visando 

cruzar a espécie S. officinarum com outras diferentes espécies, ricas em sacarose, 

mas que fossem resistentes às doenças (CHEAVEGATTIGIANOTTO et al., 2011). 

Tal processo, que inclui seleção e hibridação dos progenitores, produção de 

sementes viáveis, seleção na progênie dos melhores indivíduos e registro da 

variedade selecionada (MORAIS et al 2015). Esse processo pode chegar a quinze 

anos (OLIVEIRA et al 2021). 
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No Brasil, em 1970 foi criado no país o Planalsucar, que originou as 

variedades com prefixo RB (República do Brasil). O programa Planalsucar foi 

transferido em 1992 para um conjunto de Universidades Federais, sendo renomeado 

de Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético 

(RIDESA).  Programas como a RIDESA e o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) 

são marcos na história da canavicultura brasileira, pelo desenvolvimento de uma 

série de variedades que ocuparam aproximadamente 90% da área cultivada até o 

início do século XXI, alavancando a produção de açúcar e álcool combustível no 

país e posicionando o Brasil como destaque no mundo (DAROS et al., 2015).  

De acordo com os dados apresentados no Censo Varietal realizado pelo 

programa RIDESA na safra de 2019/2020, a variedade mais cultivada no Brasil é a 

RB867515, onde ocupa uma área de 1.113.512 ha. Isso representa 21,4% da área 

de cana-de-açúcar cultivada no país. Em seguida a variedade RB966928, presente 

em 12,8% das áreas cultivadas no país, presente em uma área de 676,693 há, 

ocupando a segunda posição em área de cultivo (OLIVEIRA, BARBOSA e DAROS 

2021).  

 

2.3 FITONEMATOIDES EM CANA-DE-AÇÚCAR  

 

Os nematoides são organismos microscópicos metazoários de sistema 

bilateral, em geral de corpo subcilíndrico e filiforme (FERRAZ, BROWN, 2016). Os 

fitonematoides, ou nematoides parasitas de planta, abrangem aproximadamente 

4100 espécies (DECRAEMER & HUNT, 2006). Em cana-de-açúcar, foram relatados 

mais de 310 espécie em 48 gêneros (CADETT E SPAULL, 2005). Estes pertencem 

ao filo, Nematoda (ou Nemata), agrupado em duas classes, Chromadorea e Enoplea 

(DE LEY & BLAXTER, 2002). A maioria das espécies de interesse agronômico estão 

incluídos na classe Chromadorea, e ordem Rhabditida (DECRAEMER & HUNT, 

2006). (FERRAZ, 2018). 

Dentre 20 culturas de importância na agricultura mundial a maior perda 

devido a nematoides é relatada na cultura de cana-de-açúcar (JAYAKUMAR; 

GANAPATHY,2020). Apenas na cultura de cana-de-açúcar as perdas estimadas 

atribuídas mundialmente aos fitonematoides chegam a U$ 19,782.31 (ABD-

ELGAWAD, 2014). No Brasil, a redução de produção pode chegar a 50% 

(DINARDO-MIRANDA, 2005).  
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A diversidade de nematoides em cana-de-açúcar é maior quando 

comparado a maioria das outras plantas cultivadas. Em estudo desenvolvido por 

Jayakumar e Ganapathy (2020), 48 gêneros e 275 espécies de nematoides foram 

associadas com a cana-de-açúcar em 36 países. Espécies dos gêneros 

Pratylenchus spp., Hoplolaimus spp., Helicotylenchus spp., Tylenchorhynchus spp. e 

Meloidogyne spp. foram listados como os principais fitonematoides parasitas. 

Alguns gêneros são particularmente difundidos em áreas canavieiras, tais 

como, Pratylenchus, com pelo menos 20 espécies relatadas de cana em todo o 

mundo, Helicotylenchus, com 35 espécies, e Meloidogyne, com sete espécies 

(CADET e SPALL, 2005; MARANHÃO et al. 2018). 

 No Brasil, levantamentos de nematoides na cana-de-açúcar foram realizadas 

em diversas regiões como Alagoas (NORONHA et al. 2017), Pernambuco 

(CARDOSO et al. 2015; MARANHÃO et al. 2018), São Paulo (DINARDO-MIRANDA, 

2005), Rio Grande do Sul (BELLÉ et al. 2014) e Paraná (SEVERINO et al 2010). 

Através desses levantamentos, foi detectada a predominância das espécies 

Meloidogyne javanica, M. incognita e Pratylenchus zeae, sendo estas consideradas 

as espécies mais importantes para a cana-de-açúcar no Brasil e no mundo (CADET 

e SPAULL, 2005).  

 

2.4 GENÊRO MELOIDOGYNE 

 

Conhecidos como nematoide das galhas, estão distribuídos por todo o 

mundo e parasitam quase todas as espécies de plantas. É composto por 98 

espécies e foi elencado como o gênero mais importante. As espécies mais 

relevantes são: Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica, e M. hapla (JONES 

et al 2013). No Brasil, as espécies mais importantes economicamente na cultura da 

cana-de-açúcar são M. javanica e M. incognita (DINARDO-MIRANDA, 2005). 

O ciclo de vida envolve a fase de ovo, quatro estádios juvenis (J1 a J4) e fase 

adulta. Os estádios biológicos são separados por ecdises, durante as quais uma 

nova cutícula é produzida em substituição à anterior. Os juvenis são cópias 

miniaturizadas dos adultos, que permanecem filiformes durante as fases juvenis e 

quando a fêmea atinge a maturidade sexual, seus corpos aumentam de tamanho, 

tornando-se globosos (FERRAZ e BROWN, 2016). 
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  Neste gênero ocorre o dimorfismo sexual onde os machos adultos 

possuem corpo filiforme com 1,2 a 1,3 mm de comprimento, e as fêmeas adultas 

possuem os corpos com formato típico semelhante a uma pêra com 0,4 a 1,3 mm de 

diâmetro. As fêmeas tornam-se sedentárias protegidas no interior das galhas, os 

machos e juvenis possuem vida livre. Para algumas espécies de Meloidogyne spp., 

os machos não desempenham papel importante na reprodução (CAILLAUD et al., 

2008).  

A partenogênese mitótica (apomítica) obrigatória é encontrada nas principais 

espécies de M. arenaria, M. incognita e M. javanica (CASTAGNONE-SERENO, 

2006). Para essas espécies, mesmo com a presença do macho e a inseminação das 

fêmeas, o ovo se desenvolve diretamente em embrião, pois o núcleo do 

espermatozoide se degenera. Os ovos permanecem em uma matriz gelatinosa na 

superfície da raiz, onde a embriogênese é completada e seguida da primeira ecdise 

ainda dentro do ovo, do qual irá eclodir um juvenil (CAILLAUD et al., 2008). 

O estádio juvenil que eclode do ovo é chamado como J2 pois a primeira 

ecdise acontece ainda no interior do ovo, e esta é a forma infectiva do fitonematoide. 

Após penetrarem as raízes, os J2 migram ao longo do córtex até encontrarem local 

propício ao estabelecimento do sítio de alimentação, no geral junto à endoderme ou 

ao periciclo (FERRAZ e BROWN, 2016). 

O parasitismo leva a hiperplasia e hipertrofia das células do sítio de 

alimentação, tornam-nas gigantes e formando assim, as galhas, sintoma típico dos 

nematoides desse gênero.  No entanto, em cana-de-açúcar, quando se formam são 

preponderantemente nas pontas das raízes e de tamanho reduzido, portanto, difíceis 

de serem detectadas (DIAS-ARIEIRA et al, 2010; FERRAZ; BROWN, 2016). As 

fêmeas atingem a maturidade sexual e se tornam sedentárias e não mais se 

locomovem. Os machos, em diversos gêneros de fitonematoides, incluindo 

Meloidogyne têm ciclo biológico mais curto e não parasitam plantas (FERRAZ e 

BROWN, 2016). 

A temperatura interfere na produção e postura de ovos. Plantas hospedeiras 

com fator de reprodução alto e temperaturas médias 25 °C permite que fêmeas de 

Meloidogyne produzam cerca de 2000 ovos em ciclos de vida de 29 dias 

(TRUDGILL, 1995). Esse fator é limitante para a eclosão dos J2, como exemplo 

dessa relação, M. javanica possui uma taxa de eclosão a 15 °C cerca de 5 vezes 

menor que a taxa de eclosão a 30 °C (BIRD, 1972). Temperaturas entre 5 e 10 °C 
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afetam drasticamente a embriogênese de M. javanica (CAMPOS; CAMPOS; 

POZZA, 2008). Deste modo, temperaturas baixas desfavorecem a população desses 

nematoides. 

 

2.5 GENÊRO PRATYLENHUS 

 

O gênero Pratylenchus é popularmente conhecido com nematoides das 

lesões radiculares. Estes apresentam ampla distribuição geográfica, tanto em climas 

tropicais como temperados, causando danos principalmente em plantas da família 

Poaceae, como arroz, milho, trigo e cana-de-açúcar, como também em algodão, 

batata, café e soja (GONZAGA et al., 2016). A espécie do gênero com ocorrência 

mais comum no Brasil é a P. zeae (FERRAZ, 2018). Na cana-de-açúcar, a espécie 

P. zeae Grahan, 1951 é a mais importante (STIRLING e BLAIR, 2000; MARANHÃO 

et al.,2018). As espécies P. brachyurus e P. penetrans também foram relatados 

parasitando a cana-de-açúcar em menores frequências (MOURA, 2012).   

Diferente do gênero Meloidogyne, as espécies do gênero Pratylenchus 

apresentam todos os estádios móveis, filiformes e infectantes, não havendo 

dimorfismo sexual.  As fêmeas depositam os ovos no interior das raízes parasitadas, 

ou os libera ao solo, comportamento menos comum. O número total de ovos por 

fêmea varia de 70 a 120 ovos por fêmea. Após a 1ª ecdise ainda dentro do ovo, 

eclodem juvenis J2. Os juvenis sofrem mais duas ecdises (J3 e J4) antes de 

tornarem-se adultos. A reprodução ocorre por partenogênese mitótica, onde a 

presença de espécimes machos é raro (FERRAZ; BROWN, 2016; FERRAZ, 2018; 

GONZAGA et al., 2018). 

Os nematoides penetram as raízes pela epiderme da zona radicular e se 

movimentam explorando o tecido, atingindo endoderme, parênquima e periciclo, 

onde acorre a migração inter e intracelular, causando alta destruição destes tecidos. 

Uma vez que o nematoide seleciona a zona de alimentação, ocorre injeção de 

secreções esofagianas com enzimas hidrolíticas, celulase e poligalacturanase, que 

dissolvem a parede celular, permitindo a alimentação (FERRAZ & BROWN, 2016; 

KATHIRESAN; MEHTA, 2002). 

A infecção provoca a hiperplasia, colapso e degeneração das células e 

destruição do tecido, resultando em largas cavidades no córtex. Eventualmente, 

ocorre colonização secundária dos tecidos por organismos do solo, oportunistas ou 
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fitopatogênicos. Assim as plantas, os sintomas diretos são caracterizados por 

apresentam extensas necroses e lesões vermelhas conspícuas no córtex radicular 

(VALLE-LAMBOY; AYALA,1979). Os sintomas reflexos se expressam em reboleiras, 

onde a desuniformidades entre as plantas sadias e plantas doentes de baixa 

produtividade são visíveis. Além disso, ocorre o amarelecimento das folhas, 

crescimento atrofiado e menos perfilhos, refletindo em regiões com formato e 

extensão bem variáveis (FERRAZ, 2016). 

A duração do ciclo de vida desse nematoide varia principalmente em função 

da temperatura, oscilando entre 3 semanas, quando em temperaturas de 26 a 30ºC, 

a 5 semanas, em temperaturas de 16 a 22º C. Além disso, o ciclo de vida pode ser 

afetado pela umidade, suscetibilidade do hospedeiro e textura do solo. Por exemplo, 

quanto mais arenoso ou franco-arenoso for o solo, maior o favorecimento do 

crescimento e desenvolvimento do fitopatógeno (FERRAZ, 2016; GONZAGA et al., 

2018). 

 

2.6 CONTROLE DE FITONEMATOIDES   

 

O controle de fitonematoides é uma prática bastante complexa. Medidas 

preventivas são preferencialmente tomadas, a fim de evitar a entrada destes 

organismos em áreas onde ainda não estejam presentes (SEVERINO et al. 2010). 

Porém, uma vez introduzidos ou presentes em uma determinada área, devem-se 

adotar diferentes métodos com o intuito de reduzir os danos causados pelos 

nematoides.  

No Brasil há duas safras de cana-de-açúcar, o plantio de verão durante a 

estação seca e o plantio de inverno durante a estação chuvosa (PORTO et al., 

2018). Chaves et al. (2018) propôs um tipo de manejo integrado de nematoides de 

acordo com cada período.  

Dentre os métodos que compõem o manejo integrado de fitonematoides em 

cana-de-açúcar citam-se os métodos culturais (BERRY et al., 2011; SANTANA-

GOMES et al., 2019), químico (DINARDO-MIRANDA et al., 2008; DIAS-ARIEIRA et 

al., 2010; CHAVES et al., 2016), biológico (CARDOZO; ARAÚJO, 2011; FERREIRA 

et al.,2017; MAZZUCHELLI et al., 2020) e genético (DINARDO-MIRANDA et al., 

1995; DIAS-ARIEIRA et al., 2010; SILVA et al 2012; SILVA et al., 2016; BELLÉ et al., 

2017; DINARDO-MIRANDA et al, 2019). 
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O método químico e biológico nem sempre apresentam eficiência, devido a 

que, os períodos de ação são curtos frente ao rápido desenvolvimento dos 

nematoides. Mesmo que a aplicação dos produtos apresentem redução populacional 

nas primeiras semanas, o nível populacional tende a aumentar aos 90 a 120 dias 

após a aplicação dos produtos (SILVA et al, 2016; FERREIRA et al 2017). A 

característica semiperene onde a duração do canavial passa anos com pouca 

perturbação do solo, e o fato dos nematoides completarem ciclo no interior das 

raízes, sem o produto atingir seu alvo, facilitam o aumento da população de 

nematoides em apenas 2-3 ciclos de cultivo, o que dificulta o manejo cultural e 

contribui para o declínio da produtividade em colheitas subsequentes (JAYAKUMAR; 

GANAPATHY, 2020). Desta forma o método genético, por meio do uso de genótipos 

resistentes ou tolerantes, é uma das estratégias mais desejadas, sendo 

economicamente viável, acessível eficiente e prático, aos produtores (BELLÉ et al., 

2017).  

A resistência de plantas a nematoides é quantitativamente herdada e 

controlada por vários genes.  Pode ser ativada através da indução de defesas do 

hospedeiro, estimulado por agentes bióticos ou abióticos sem causar alterações no 

genoma da planta (CHAVES et al 2016). Plantas resistentes a nematoides resultam 

no menor número de penetração do patógeno, atraso na reprodução e na postura 

dos ovos, maior egressão do nematoide ao solo, maior taxa de mortalidade, necrose 

na zona de infecção, e espessamento da parede celular na zona parasitária e ao 

redor (ROBERTS, 1992; KATHIRESAN; MEHTA, 2002). O último atributo confere 

Reação de Hipersensibilidade pela produção de uma barreira mecânica (substâncias 

semelhantes à lignina) e enzimática, interferindo na migração do nematoide. Além 

disso há maior atividades das enzimas fenilalanina amoniacal (PAL) e tirosina 

amoniacal (TAL) em raízes e folhas de genótipos de cana de açúcar resistentes a P. 

zeae (KATHIRESAN; MEHTA, 2002). Indutores de resistência à base de 

piraclostrobina foram testados recentemente com sucesso em canaviais com altas 

densidades populacionais de Meloidogyne spp. (CHAVES et al., 2016). 

Experimentos testando a suscetibilidade de cultivares de cana-de-açúcar ao 

nematoide foram conduzidos na Austrália (CROFT et al., 2015; BHUIYAN; GARLICK 

2021) e Índia (JAYAKUMAR; GANAPATHY, 2020). No Brasil, estudos conduzidos 

nos estados Goiás (OLIVEIRA et al., 2008), São Paulo (DINARDO-MIRANDA; 

FRACASSO; MIRANDA, 2019), Paraná (DIAS-ARIEIRA et al 2010; SANTOS et al., 
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2012;) e Rio Grande do Sul (BELLÉ et al., 2017), todos demonstram diferentes 

níveis de susceptibilidade entre as cultivares de cana-de-açúcar aos nematoides das 

galhas e das lesões radiculares.  

No Brasil, o clone da cana-de-açúcar CV SP 70-1143 foi considerado resistente 

tanto a P. zeae como a Meloidogyne javanica (NOVARETTI, 1992) Em relação a 

espécie M. incognita, os genótipos CTC-17, RB041443, RB036163, RB036153, e 

RB036059 também apresentaram comportamento resistente (DIAS-ARIEIRA et al 

2010). 
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3  CAPÍTULO I: LEVANTAMENTO DE NEMATOIDES ASSOCIADOS A CANA-DE-
AÇÚCAR NO ESTADO DO PARANÁ 

 
RESUMO 

 
A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma cultura de importância 

econômica para o Brasil. Entretanto os nematoides associados podem causar a 
redução da produtividade em até 50%. Por meio do levantamento, é possível 
identificar os principais nematoides que ocorrem em uma determinada região, 
permitindo o planejamento das estratégias de controle. Sendo assim, o objetivo 
desse trabalho foi caracterizar a população de nematoides associados a cana-de-
açúcar nas mesorregiões Norte Central, Norte Pioneiro e Noroeste do Estado do 
Paraná, identificando e quantificando os gêneros de nematoides fitoparasitas, e as 
espécies de Pratylenchus e Meloidogyne. Foram coletadas 89 amostras compostas 
de solo e raízes provenientes de nove municípios. Os nematoides foram extraídos e 
quantificados. Os gêneros e as espécies de Pratylenchus e Meloidogyne foram 
identificados pelas características morfológicas. As espécies de Meloidogyne foram 
identificados por meio de corte perineal e eletroforese de isoenzimas. Foram 
identificados doze gêneros de nematoides associados à cana-de-açúcar: 
Pratylenchus, Meloidogyne, Helicotylenchus, Xiphinema, Mesocriconema, 
Trichodorus, Aphelenchus, Hoplolaimus, Tylenchus, Tylenchorhynchus, Ditylenchus 
e Paratrichodorus. Os gêneros Pratylenchus e Meloidogyne foram os encontrados 
com maiores frequências nas raízes. Dentre as espécies de Pratylenchus, foram 
encontradas P. zeae e P. brachyurus, sendo P. zeae a mais frequente. Dentre as 
espécies de Meloidogyne, foi encontrado apenas M. javanica. Esses resultados são 
essenciais para auxiliar na tomada de decisão no manejo de fitonematoides, 
principalmente no desenvolvimento de pesquisa de novas estratégias de controle e 
no direcionamento de programas de melhoramento genético para desenvolvimento 
de cultivares de cana-de-açúcar para o Estado do Paraná.   

 
Palavras-chave: Saccharum spp., Pratylenchus zeae, P. brachyurus, Meloidogyne  

javanica, identificação. 
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ABSTRACT 

 
Sugarcane (Saccharum spp.) is a crop of economic importance for Brazil. 

However, associated nematodes can cause a reduction in productivity by up to 50%. 
Through the survey, it is possible to identify the main nematodes that occur in each 
region, allowing the planning of control strategies. Therefore, the objective of this 
work was to characterize the population of nematodes associated with sugarcane in 
the North Central, North Pioneiro and Northwest mesoregions of the State of Paraná, 
identifying and quantifying the genera of phytoparasitic nematodes, and the species 
of Pratylenchus and Meloidogyne. Eighty-nine soil and root samples were collected 
from nine municipalities. Nematodes were extracted and quantified. The genera and 
species of Pratylenchus and Meloidogyne were identified by morphological 
characteristics. Meloidogyne species were identified by perineal sectioning and 
isoenzyme electrophoresis. Twelve genera of nematodes associated with sugarcane 
were identified: Pratylenchus, Meloidogyne, Helicotylenchus, Xiphinema, 
Mesocriconema, Trichodorus, Aphelenchus, Hoplolaimus, Tylenchus, 
Tylenchorhynchus, Ditylenchus and Paratrichodorus. The genera Pratylenchus and 
Meloidogyne were found most frequently in the roots. Among the Pratylenchus 
species, P. zeae and P. brachyurus were found, with P. zeae being the most 
frequent. Among the Meloidogyne species, only M. javanica was found. These 
results are essential to assist in decision making in the management of 
phytonematodes, mainly in the development of research on new control strategies 
and in the direction of genetic improvement programs for the development of 
sugarcane cultivars for the State of Paraná. 

 
Keywords: Saccharum spp., Pratylenchus zeae, P. brachyurus, Meloidogyne  

javanica, identification. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) possui destaque na economia brasileira, 

devido as condições edafoclimáticas favoráveis para cultivo (SILVA et al. 2016) 

aliada a alta demanda de açúcar e etanol e demais produtos e subprodutos 

(KOHLHEPP 2010). Na safra de 2021/22 o Brasil produziu 585.179,4 milhões de 

toneladas enquanto que o Paraná colheu 31.961,6 mil toneladas, sendo o sexto 

maior produtor do pais  (CONAB, 2022).   

A produção da cana-de-açúcar pode ser comprometida por fatores bióticos 

como a ocorrência de doenças causados por nematoides (DINARDO-MIRANDA, et 

al 2010; VAN DEN HOOGEN et al. 2019). Devido a doenças causadas pelos 

nematoides, as perdas podem atingir U$ 19,782.31 por ano (ABD-ELGAWAD, 

2015). No Brasil, devido aos altos níveis populacionais de nematoides associados a 

cultivares altamente suscetíveis e condições ambientais favoráveis, estima-se que a 

redução da produtividade possa chegar a 50% (DINARDO-MIRANDA e FRACASSO, 

2010).  

O gênero Meloidogyne é o fitonematoide mais importante no mundo (JONES 

et al., 2013; CARNEIRO, et al. 2020). São caracterizados como nematoides das 

galhas por induzirem a formação de células anormais nas raízes das plantas 

parasitadas (DINARDO-MIRANDA et al 2010; JONES et al., 2013; FERRAZ, 2018). 

Na cana-de-açúcar as galhas são apicais e de tamanho reduzido, portanto, difíceis 

de serem detectadas (CROW, 2004). O gênero Pratylenchus, conhecidos como 

nematoides das lesões radiculares (JONES et al., 2013) também possui importância 

para a cana-de-açúcar, devido aos danos mecânicos causados por esses 

fitopatógenos nas raízes da planta, infecções causadas por fungos e bactérias 

oportunistas que causam lesões necróticas típicas podem ocorrer nesses órgãos 

(DINARDO-MIRANDA et al 2010).  

Levantamentos de nematoides que ocorrem na cana-de-açúcar no Brasil, 

realizadas no Rio Grande do Sul (BELLÉ et al. 2014), Pernambuco (CARDOSO et 

al. 2015; MARANHÃO et al. 2018), Alagoas (NORONHA et al. 2017) e São Paulo 

(DINARDO-MIRANDA, 2005), detectaram a predominância das espécies 

Meloidogyne javanica, M. incognita e Pratylenchus zeae, sendo estas consideradas 

as espécies chave para a cana-de-açúcar no Brasil (CADET e SPAULL, 2005). 
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Foram detectadas também a presença de nematoides pertencentes aos gêneros: 

Helicotylenchus, Xiphinema, Hoplolaimus, Trichodorus, Paratrichodorus, 

Mesocriconema, Aphelenchus, Aphelenchoides e Hemicycliophora (DINARDO-

MIRANDA, 2005; BELLÉ et al. 2014; CARDOSO et al. 2015; NORONHA et al. 2017; 

MARANHÃO et al. 2018). 

No Estado do Paraná, o único levantamento de nematoides ocorreu entre 

outubro de 2005 a abril de 2006, concentrado na mesorregião Noroeste, nos 

municípios de Cidade Gaúcha, Maria Helena, Tapira, Tapejara, Cianorte, São Tomé, 

Cruzeiro do Oeste, Alto Piquirí, Perobal e Umuarama, onde foram coletadas um total 

de 74 amostras com predominância de solos arenosos (SEVERINO et al. 2010). 

Após este período, a produção de cana-de-açúcar no Paraná aumentou 12% e 26% 

da área cultivada na safra de 2005/2006 para a safra de2020/2021 (CONAB, 2021). 

Esse aumento na produção e de área cultivada demandam atualização dos dados 

sobre os nematoides que ocorrem na cana-de-açúcar cultivada no Paraná. O 

Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-açúcar pela Rede 

Interuniversitária de Desenvolvimento Sucroalcooleiro (RIDESA) tem papel 

importante no desenvolvimento de cultivares de cana-de-açúcar visando aumento de 

produtividade, além de busca de cultivares resistentes as doenças. A RIDESA conta 

com a parceria de diversas usinas concentradas além da mesorregião Noroeste do 

estado, também nas mesorregiões do Norte Pioneiro e Norte Central (DAROS, 

ZAMBON, OLIVEIRA, 2016), que não foram abrangidas no levantamento anterior. 

Sendo assim, um levantamento complementar ao realizado é de grande importância. 

Por meio do levantamento, é possível conhecer os principais nematoides que 

ocorrem e, dessa forma, auxiliar os programas de melhoramento a direcionar suas 

pesquisas para obter informações quanto a resistência dos cultivares apenas aos 

nematoides de maior importância e frequência, visto que os experimentos para 

avaliar a resistência de cultivares de cana-de-açúcar à nematoides são demorados e 

laboriosos. Além disso, pode direcionar também os estudos de avaliação de eficácia 

de nematicidas químicos bem como os de agentes de controle biológico. Sendo 

assim, o objetivo desse trabalho foi: a) identificar e quantificar os gêneros de 

nematoides associados a raízes e solos na cultura da cana-de-açúcar nas 

mesorregiões Noroeste, Norte Central e Norte Pioneiro do Estado do Paraná e b) 

identificar as espécies de Pratylenchus e Meloidogyne. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Locais e coletas das amostras. Foram coletadas 89 amostras de solos e 

raízes em canaviais pertencentes às usinas parceiras da RIDESA localizadas em 

nove municípios situados em três mesorregiões do Estado do Paraná: Noroeste 

(Paranavaí e Itaúna do Sul), Norte Central (Flórida, Jandaia do Sul, Lobato e Santa 

Fé) e Norte Pioneiro (São Sebastião da Amoreira, Nova América da Colina e 

Jacarezinho), durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 e 2020 

(Figura 1). Os solos das mesorregiões amostradas correspondem a solos arenosos 

e argilosos. 

FIGURA  1 - MUNÍCIPIOS DO ESTADO DO PARANÁ E NÚMERO DE AMOSTRAS POR 
MUNICÍPIOS, COM DESTAQUE PARA AS MESORREGIÕES, ONDE FORAM REALIZADAS 
COLETAS DE SOLO E RAÍZES ASSOCIADAS A RIZOSFERA DA CULTURA DA CANA-DE-
AÇÚCAR PARA CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE NEMATOIDES 

 

FONTE: O Autor, 2022 
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Nas áreas amostradas predominaram as cultivares de cana-de-açúcar 

RB966928, RB867515 e RB855453, representando 21,7%, 9,6% e 8,4% das 

amostras, respectivamente. As demais cultivares amostradas foram RB928064, 

RB835054, RB036066, RB966928, CV7231, CTC4, CTC9001, CTC12, 

IACSP955000. Os números de cortes das soqueiras variaram de 2 a 12 anos.  

As amostras foram coletadas em talhões onde foram observadas reduções de 

produtividade associada à suspeita da presença de nematoides. Cada amostra 

consistiu entre 15 e 20 subamostras coletadas em pontos aleatórios (em 

ziguezague) dentro de um talhão. A coleta foi realizada com o auxílio de facão, 

enxadão e pá, coletando as subamostras em uma profundidade de 20 a 40 cm, 

conforme metodologia proposta por Novaretti, (2011). As subamostras foram 

homogeneizadas em um balde e alíquotas contendo aproximadamente 1 Kg de solo 

e 0,1 kg de raízes foram coletadas e acondicionadas em sacos plásticos 

devidamente identificados (NOVARETTI 2011; MACHADO et al. 2019), e enviadas 

ao Laboratório de Nematologia do Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti, da 

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná- ADAPAR, localizado no campus do 

Setor de Ciências Agrárias da UFPR (Curitiba, PR) para a extração, identificação e 

quantificação dos fitonematoides.  

Extração e fixação dos nematoides. As raízes de cada amostra foram lavadas 

e uma alíquota de 10 g de raízes foram pesadas trituradas e flotadas em sacarose 

com caulim, conforme metodologia proposta por COOLEN e D’HERDE (1972). A 

extração dos nematoides do solo foi realizada utilizando a técnica de flotação 

centrífuga em solução de sacarose (JENKINS 1964), a partir de um volume de 100 

cm³ de cada amostra de solo. A suspensão contendo os nematoides obtidos pelas 

extrações foi reduzida para 4 ml com o auxílio de uma seringa. A amostra 

concentrada foi submetida ao aquecimento, a uma temperatura de 55-65°C em 

banho-maria por um minuto. Foram adicionados às suspensões 4 ml de formol a 5% 

e, após 1 hora a suspensão foi reduzida novamente, à 4 ml (HOOPER, 1986). 

Identificação morfológica de gêneros e quantificação. Uma lâmina 

semipermanente foi preparada para cada amostra, com cerca de 20 indivíduos da 

suspensão obtida de cada amostra (TIHOHOD 1993). As lâminas foram levadas ao 

microscópio de luz para a identificação dos gêneros de nematoides. Os nematoides 

foram fotografados utilizando o Software SPOT Advanced (2004). A identificação 

dos gêneros de nematoides presentes em cada amostra foi realizada com base nas 
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características morfológicas com o auxílio de chaves dicotômicas (JAIRAJPURI E 

AHMAD 1992; MAI et al. 1996; SIDDIQI 2000; HUNT E HANDOO 2009; FERRAZ 

2016). A quantificação dos indivíduos de cada gênero foi realizada em câmara de 

Peters.  As suspensões de amostras onde foi identificado a presença de juvenis 

de Meloidogyne foram depositadas em solo autoclavado (1h a 121 °C), em vasos de 

2 L, contendo plantas de tomateiro (Solanum lycopersicum L.) da cultivar ‘Santa 

Clara’, de 45 dias, conhecidamente suscetível ao Meloidogyne. Cada amostra foi 

depositada em um vaso. As plantas foram mantidas em casa-de-vegetação (± 25 

°C), por 60 dias, para a obtenção de fêmeas sexualmente maduras.  

Os dados foram analisados para caracterizar as populações e determinar a 

densidade populacional média (DP), isto é, o número médio de indivíduos por 10 g-1 

de raiz, e por 100 cm³ no caso das amostras de solo. A frequência da ocorrência foi 

calculada através do número de amostras com a presença do gênero dividido pelo 

número total de amostras do município ou da região × 100.   

Identificação de espécies de Pratylenchus e Meloidogyne. Das 89 amostras, 

foram selecionadas 22 amostras (4 da mesorregião Noroeste, 4 da mesorregião 

Norte Central e 14 da mesorregião Norte Pioneiro) para a identificação de 

Pratylenchus a nível de espécie. O maior número de amostras concentrou-se na 

mesorregião do Norte Pioneiro devido ao fato de terem solos de predominância 

argilosa, dessa forma, complementa o levantamento realizado por Severino et al. 

(2010), onde foi feita a avaliação apenas em solos arenosos (mesorregião 

Noroeste).  A partir da suspensão obtida de cada amostra, indivíduos de 

Pratylenchus spp. foram recuperadas e lâminas semipermanentes foram preparadas 

(TIHOHOD, 1993). As espécies de Pratylenchus foram identificadas utilizando as 

seguintes características morfológicas: verificação da forma da espermateca e se 

está funcional, isto é, se tem espermatozoides, largura do corpo, número de anéis 

na região labial, forma dos nódulos e comprimento do estilete, posição da vulva e 

forma da cauda e V% que corresponde a distância entre a cabeça e a vulva 

expressa em números percentuais do comprimento do corpo (CASTILLO e VOVLAS 

2007).  

As plantas de tomateiro infestadas com solo e raízes restantes das amostras 

que continham juvenis de Meloidogyne foram colocadas em vasos com capacidade 

de 2L, totalizando 62 amostras (26 da mesorregião Noroeste e 36 da mesorregião 

Norte Central), e foram avaliadas quanto a presença de galhas. Quatro meses após 



 
 

19 
 

a infestação, as raízes que apresentaram sintomas de galhas foram separadas. As 

fêmeas foram extraídas diretamente da raiz das plantas de tomateiro e as espécies 

do gênero Meloidogyne identificadas pela morfologia do padrão de estrias perineais 

da fêmea. Dez cortes da região perineal por amostra foram dispostos em lâmina de 

microscopia com uma gota de glicerina, em seguida, foi realizada a comparação do 

padrão perineal das fêmeas aberrantes e classificação conforme características 

específicas de cada espécie (EISENBACK et al. 1980).  

Para confirmar a identificação morfológica das espécies de Meloidogyne, as 

amostras foram caracterizadas bioquimicamente por eletroforese através do padrão 

das isoenzimas esterase (Est) (ESBENSHADE e TRIANTAPHYLLOU 1985, 1990; 

CARNEIRO et al. 2000). Vinte fêmeas maduras de cada amostra foram extraídas 

diretamente da raiz e depositadas em microtubos de polipropileno com 20 μL de 

solução de extração (2 ml de glicerol, 0,2 g de Triton X-100, e 7,8 ml de água 

destilada) e mantidas em gelo. As fêmeas foram maceradas e aplicadas com o 

auxílio de uma seringa Hamilton de 10 μL em cavidades do gel de poliacrilamida 8% 

(ALFENAS 2006). Fêmeas de M. javanica oriundas de uma população pura foram 

utilizadas como padrão para comparação das bandas. O gel foi acomodado em cuba 

com solução tampão trudgill, conectada a uma fonte de 90 V e mantida em 

refrigerador (6 °C ± 2 °C). Duas cavidades receberam azul de bromofenol 0,1% a fim 

de tornar visível o processo de migração das amostras no gel. Quando o corante 

atingiu 6 cm a partir das cavidades (após aproximadamente três horas e meia) a 

fonte foi desligada (CARNEIRO et al. 2000). Posteriormente, o gel foi depositado em 

solução de tampão fosfato (50 mg de Fast Blue RR Salt e 1,5 ml de α-naftilacetato 

1%) para tornar as bandas visíveis permanentemente, sendo então levado à estufa a 

37 °C por 20 minutos. O gel foi fixado em solução contendo 10% de ácido acético e 

40% de álcool metílico, por 30 minutos. Após a fixação e secagem em estufa, o gel 

foi recortado fotografado e, em seguida, foi acondicionado entre duas camadas de 

celofane para armazenamento.  

 
3.3 RESULTADOS 

 
Identificação morfológica e quantificação de gêneros. A avaliação de 

nematoides nas regiões produtoras de cana-de-açúcar indicou a presença de 12 

(doze) gêneros de nematoides em associação com a cultura da cana-de-açúcar, em 
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um total de 89 amostras de solo e raízes. Em todas as amostras avaliadas havia a 

presença de mais do que um gênero de nematoide parasita de plantas. Nas raízes, 

as maiores densidades populacionais (média de nematoide em 10g de raízes) foram 

para os gêneros Pratylenchus (797,88 nematoides), Meloidogyne (15,02 

nematoides) e Helicotylenchus (27,5 nematoides), com frequência de ocorrência 

desses gêneros no Estado do Paraná de 98,8, 70 e 60%, respectivamente (Tabela 

1). Pratylenchus e Meloidogyne ocorreram concomitantemente em 62,3 % das 

amostras de raízes. Os gêneros Xiphinema (0,47 nematoides), Mesocriconema (0,5 

nematoides), Trichodorus (0,81 nematoides), e Aphelenchus (0,75 nematoides) 

também foram encontrados em menores proporções (Tabela 1). Os gêneros de 

nematoides com frequências próximas de zero são ectoparasitos e foram incluídas 

na categoria “Outros”, sendo eles Hoplolaimus, Tylenchus e Tylenchorhynchus 

(Tabela 1). 

TABELA 1 - DENSIDADE POPULACIONAL MÉDIA E FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DOS 
NEMATOIDES EM RAIZ DE CANA-DE-AÇÚCAR NO ESTADO DO PARANÁ. 

Mesorregiões/ 

Municípios  

Praty.1 Meloi.2 Helic.3 Xiphi.4 Mesoc.5 Trich.6 Aphe.7 Outros8 

DP.9 Fr.10 DP. Fr. DP. Fr. DP. Fr. DP. Fr. 
DP

. 
Fr. DP. Fr. DP Fr. 

Noroeste (25)11 
2273,

7 

100 17,6 75 7,5 44 - - 0,98 20 0,5 12 0,2 4 - - 

Paranavaí (12) 86,04 100 11,2 83 15,6 91 - - 0,41 16 - - 0.4 8,3 - - 

Itaúna do Sul 

(13) 

4293 100 16,7 38 - - - - 1,5 23 - - - - - - 

Norte Central 
(44) 

332,2

3 

97,7 14,3 59 8,23 54 - - 0,51 2,2 0,6

8 

2,2 1,5 4,5 1,8 9,0 

Lobato (28) 
369 100 6,33 57 13,2 85 - - 0.08 3,5 10,

9 

78 - - 2,9 14 

Santa Fé (07) 
209,2 100 52,1 71 10 10

0 

- - - - - - - - - - 

Flórida (01) 1595 100 10 100 - - - - - - - - - - - - 

Jandaia do Sul 

(08) 

158 87,5 9,68 50 24,3 37 - - 2,81 12 3,7

5 

12 2,81 12,5 - - 

Norte Pioneiro 
(20) 

39 100 17,7 80 19 95 2,1 20 0,12 5 6,9 44 3,1 30 3,5 11 

Jacarezinho 

(13) 

18,65 100 26 92 23 10

0 

2,6

5 

15 - - 0,7

6 

15 3,65 61,5 3,6 61,

5 

Nova América 

da Colina (03) 

34,16 100.

0 

- - 7,5 66 - - 0,83 33 - - 10,8 100 - - 

São Sebastião 

da Amoreira 

(04) 

108,7 100.

0 

3,75 100 14,3 10

0 

1,8

5 

50 - - 0,6

2 

25 7,5 75 7,5 25 

Paraná (89) 12 
797,8 98,8 15 70 27,5 60 0,4

7 

2,7 0,5 8,9 0,8

1 

7,8 0,75 7,8 1,1 17 

1Pratylenchus spp.; 2Meloidogyne spp; 3Helicotylenchus spp.; 4Xiphinema spp.; 5Mesocriconema spp.; 
6Trichodorus spp.; 7Aphelenchus pp.; 8Outros: Hoplolaimus spp.; Tylenchus spp. e Tylenchorhynchus 
spp.; 9DP: Densidade populacional média (indivíduos x 10 g-1 de raiz);10Fr.: Frequência da ocorrência 
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(%); 11Nº de amostras de raiz analisadas nas Mesorregião do Estado do Paraná;12Total de amostras 
de raiz analisadas no Estado do Paraná;  

 

Nas amostras de solo, as maiores densidades populacionais (média de 

nematoides em 100 cm3 de solo) foram Pratylenchus (131,4 nematoides), 

Helicotylenchus (62,1 nematoides), e Meloidogyne (7,5 nematoides) sendo a 

frequência de ocorrência desses gêneros no Estado do Paraná de 86,5, 32,5 e 

88,7%, respectivamente (Tabela 2).  Os gêneros Mesocriconema (9,47 nematoides), 

Xiphinema (5,27 nematoides), Trichodorus (8,28 nematoides) e Aphelenchus (0,36 

nematoides) também foram encontrados com menores frequências (Tabela 2). Os 

gêneros Hoplolaimus, Tylenchus, Tylenchorhynchus, Tylenchus e Paratrichodorus 

apresentaram frequências próximas de zero, e foram agrupados na categoria 

“Outros” (Tabela 2). Os gêneros Pratylenchus e Meloidogyne ocorreram 

concomitantemente em 32,5% das amostras de solo do Estado do Paraná. 

TABELA 2 - DENSIDADE POPULACIONAL MÉDIA E FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DOS 
NEMATOIDES EM SOLO DE CANA-DE-AÇÚCAR NO ESTADO DO PARANÁ. 

Mesorregião/ 

Municípios  

Praty.1 Meloi.2 Helic.3 Xiphi.4 Mesoc.5 Trich.6 Aphe.7 Outros.8 

DP.9 Fr.10 DP. Fr. DP. Fr. DP. Fr. DP. Fr. DP. Fr. 
DP

. 
Fr. DP Fr. 

Noroeste (25)11 286.9 84 7,28 36 8,5 68 0,91 16 7,2 40 - - - -   

Paranavaí (12) 70 66,6 0,83 33,3 11 75 - - 0,2 8,33 - - - - - - 

Itaúna do Sul 

(13) 

487,1 100 13,0 38,4 5,57 61,5 17,5 30,

7 

52,1 69,2 2,3 23 - -  - 

Norte Central 
(44) 

85,67 93 5,17 36,3 50,3 88,6 1,98 18 2,6 31,8 5,3 25 0,5 2,2 2,5 25 

Lobato (28) 
102 96 3,03 35,7 37,9 85,7 12,2 85,

7 

2,41 21,4 10,9 78,5 - - 3,6 35,

7 

Santa Fé (07) 
58,9 100 4,28 57 51,7 100 10 71,

4 

0,26 42,8 19,2 85,7 - - - - 

Flórida (01) 90 100 5 100 22,5 100 7,5 100 2,5 100 10 100 - - - - 

Jandaia do Sul 

(08) 

50,9 75 13,4 25 96,2 87,5 1,25 25 5,06 50 11,5 50 0,6 25 1,5 12,

5 

Norte Piorneiro 
(20) 

37,7 100 13,1 55 165 100 22,5 100 2,25 25 6,25 45 1,2 20 2,5 35 

Jacarezinho 

(13) 

24,03 100 18,8 61,5 196 100 31,9 100 0,19 7,69 9,6 69,2 - - 0,7 23 

Nova América 

da Colina (03) 

40 100 4,16 33,3 59,1 100 5 100 9,16 66,6 - - 1,6 33,3 3,3 50 

São Sebastião 

da Amoreira 

(04) 

80,6 100 1,25 50 146 100 5 20 3,75 50 11,8 50 5 75 7,5 50 

Paraná (89) 12 131,4 86,5 7,5 32 62,1 88 5,27 60 9,47 28 8,28 52 0,3 6,7 1,8 20 

1Pratylenchus spp.; 2Meloidogyne spp; 3Helicotylenchus spp.; 4Xiphinema spp.; 5Mesocriconema spp.; 

6Trichodorus spp.; 7Aphelenchus pp.; 8Outros: Hoplolaimus spp.; Tylenchus spp.; Tylenchorhynchus spp.; 

Ditylenchus spp. e Paratrichodorus spp.  9DP: Densidade populacional média (indivíduos x 100 cm3 de solo); 
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10Fr.: Frequência da ocorrência (%); 11Nº de amostras de solo analisadas nas Mesorregião do Estado do 

Paraná;12Total de amostras de solo analisadas no Estado do Paraná;  

 

Identificação de espécies de Pratylenchus e Meloidogyne. A partir das 22 

amostras selecionadas para identificação morfológica das espécies de Pratylenchus 

foram identificadas as espécies P. zeae e P. brachyurus. Nas raízes as frequências 

de ocorrência foram de 95,5 e 77,27%, e densidade média de 57,3 e 22,21 

indivíduos para P. zeae e P. brachyurus, respectivamente (Tabela 3). No solo, a 

frequência de ocorrência foi de 86,4 e 54,5% com densidade média de 30,9 e 12,1 

indivíduos para P. zeae e P. brachyurus, respectivamente. Apenas no município de 

Paranavaí não foram detectados nematoides da espécie P. brachyurus (Tabela 3). 

Os indivíduos da espécie P. zeae apresentavam nódulos basais achatados, região 

labial contínua com a linha do corpo, vulva localizada próxima da região central do 

corpo e cauda subaguda. Os indivíduos da espécie P. brachyurus apresentavam 

nódulos basais esféricos, estilete robusto, posição da vulva próxima ao final do 

corpo, cauda hemisférica com término liso e a região labial angulosa exibindo dois 

anéis e mais estreita que o diâmetro do corpo (CAFÉ FILHO e HUANG 1989; 

CASTILLO e VOVLAS 2007).  

TABELA 3 - DENSIDADE POPULACIONAL MÉDIA E FREQUÊNCIAS DAS ESPÉCIES DE 
PRATYLENCHUS ENCONTRADAS EM 22 AMOSTRAS DE SOLO E RAIZ DE CANA-DE-AÇÚCAR 
NO ESTADO DO PARANÁ 

Mesorregião/ 
Município  

Pratylenchus zeae Pratylenchus brachyurus 

Solo (100 cm³) Raiz (10 g) Solo (100 cm³) Raiz (10 g) 

DP.1 Fr.2 DP. Fr. DP. Fr. DP. Fr. 

Noroeste (04)3 3,75 50 108,7 100 - - 51,87 100 

Paranavaí (04) 3,75 50 108,7 100 - 51,87 100 3,75 

Norte Central (04) 21,6 75 59,38 100 17,5 25 31,25 50 

Jandaia do Sul (04) 21,6 75 59,38 100 17,5 25 31,25 50 

Norte Pioneiro (14) 36,7 100 40,76 92,8 11,6 78,6 9,77 78,5 

Jacarezinho (07) 14,6 100 15 86 10 71 5 57 

Nova América da 

Colina (03) 30,8 100 25,8 100 9,2 100 8,3 100 

São Sebastião da 

Amoreira (04) 80 100 90,62 100 16,7 75 15,62 100 

Paraná (22) 4 30,9 86,4 57,3 95,5 12,1 54,5 22,21 77,27 

1DP: Densidade populacional média.; 2Fr.: Frequência da ocorrência (%); 3Nº de amostras coletadas 
por Mesorregião do Estado do Paraná; 4Total de amostras analisadas no Estado do Paraná;  
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Das 62 amostras, que foram depositadas em vasos contendo plantas de 

tomate para identificação das espécies de Meloidogyne, apenas 12 amostras 

apresentaram galhas, sintoma típico que indica a presença de fêmeas adultas 

maduras sexualmente. As amostras eram provenientes da mesorregião Noroeste (9 

amostras do município de Paranavaí e 3 do município de Itaúna do Sul). Os cortes 

perineais das fêmeas das 12 amostras apresentavam uma linha marcante lateral 

dividindo a perineal com configuração das estrias típicas para a espécie M. javanica 

(EISENBACK et al. 1980). As 12 amostras identificadas morfologicamente como M. 

javanica, foram confirmadas por meio de eletroforese de isoenzimas no padrão do 

fenótipo J3, apresentando três bandas com Razão de migração (Rm) em: 1.00, 1.07 

e 1.17, típicas para a espécie M. javanica (CARNEIRO et al. 2000), indicando que 

não havia populações mistas de espécies de Meloidogyne.  

 
3.4 DISCUSSÃO 

 
A diversidade populacional de fitonematoides associados à cultura da cana-

de-açúcar foi evidenciada nesse estudo por meio da identificação de doze gêneros 

de fitonematoides, presentes no Estado do Paraná. Foram detectados os gêneros: 

Pratylenchus, Meloidogyne, Helicotylenchus, Xiphinema, Mesocriconema, 

Trichodorus, Aphelenchus, Hoplolaimus, Tylenchus, Tylenchorhynchus, Ditylenchus 

e Paratrichodorus. Os gêneros Pratylenchus e Meloidogyne, considerados os mais 

importantes para a cana-de-açúcar, foram encontrados em maiores densidades nas 

raízes. Dentre as espécies de Pratylenchus, foram encontradas as espécies P. zeae 

e P. brachyurus, sendo a primeira mais frequente. Dentre as espécies do gênero 

Meloidogyne, foram encontradas apenas a espécie M. javanica. Esses resultados 

são essenciais para auxiliar os programas de melhoramento genético a direcionarem 

suas pesquisas visando a obtenção de genótipos resistentes apenas aos 

nematoides de maior importância e frequência no Paraná. Além disso, podem 

também, direcionar os estudos de avaliação de eficácia de nematicidas químicos 

bem como os de agentes de controle biológico. 

O primeiro e, até então único levantamento ocorrido em cana-de-açúcar no 

Estado do Paraná, foi realizado em outubro de 2005 a abril 2006 e estava restrito a 

mesorregião Noroeste, onde foram encontrados Pratylenchus, Meloidogyne e 

Helicotylenchus nas frequências de ocorrência de 96,8, 85,3 e 82,9%, 
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respectivamente (SEVERINO et al. 2010). Com o propósito de complementar esses 

dados, nesse novo levantamento, foram avaliadas três mesorregiões do Estado do 

Paraná, incluindo além da região Noroeste, as regiões Norte Central e Norte 

Pioneiro.  Foi observado que a frequência de ocorrência do gênero Pratylenchus foi 

similar nos dois levantamentos. No entanto, Meloidogyne apresentou uma menor 

frequência de ocorrência em solo e raízes no levantamento realizado nesse estudo.  

A diferença entre as frequências de ocorrências pode estar associada a fatores 

ambientais, temperatura, teor de água no solo, cultivar da cana-de-açúcar e manejo 

adotado pelos produtores, uma vez que interferem na densidade e frequência dos 

gêneros associados a rizosfera da cana-de-açúcar (HUANG e PEREIRA 1994; 

NOVARETTI e NELLI 1980; MOURA et al. 1999; BOND et al. 2000; CARDOSO et 

al. 2015, 2016). Relatos indicam que a idade da soqueira também é diretamente 

proporcional à densidade populacional de nematoides, com tendência a aumentos 

populacionais em cultivos de soqueira de um a oito anos, comprometendo a 

longevidade do canavial (CADET e BOER 1990; SPAULL e CADET 1990; HALL e 

IREY 1990; BLAIR et al 2007; SEVERINO et al. 2008).   

Os resultados nesse estudo apontam para a ocorrência generalizada de 

Pratylenchus nas amostras coletadas de solo e raiz, sendo os municípios da 

Mesorregião Noroeste que apresentaram maiores densidades populacionais. Esses 

resultados observados na mesorregião Noroeste possivelmente estão associados 

aos solos arenosos (BHERING et al 2007) que são predominantes e que favorecem 

os nematoides do gênero Pratylenchus (FERRAZ E BROWN, 2016).  É importante 

destacar que os nematoides-das-lesões se encontram distribuídos em quase todas 

as regiões onde há cultivo da cana-de-açúcar, sendo o gênero mais importante 

associado à cultura (CADET e SPAULL 2005).  

No presente estudo foi identificado a presença de população mista de duas 

espécies de Pratylenchus, sendo a P. zeae em maior densidade média que P. 

brachyurus, corroborando com outros levantamentos de nematoides na cana-de-

açúcar no Brasil (DINARDO-MIRANDA et al. 2004; OLIVEIRA et al. 2008; CHAVES 

et al. 2009; SEVERINO et al. 2010; DINARDO-MIRANDA et al 2019). Em 

Pernambuco, P. zeae é a espécie predominante, frequente em 87% das amostras 

coletadas em 30 fazendas do estado (DE JESUS, et al 2020) 

Da mesma forma, levantamentos em lavouras de cana-de-açúcar ocorridos 

na Índia e África do Sul, P. zeae tem sido a espécie do gênero Pratylenchus mais 
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encontrada (SPAULL e CADET 2003; SPAULL e CADET 2005; BERRY et al, 2007). 

Porém, a ocorrência de P. brachyurus vem se tornando frequente e preocupante aos 

produtores e pesquisadores do setor. BARBOSA et al. (2013) revelaram que P. 

brachyurus foi mais agressiva que P. zeae, causando maiores danos no 

desenvolvimento das plantas de cana-de-açúcar.  

 Considerando o nível de dano econômico dos nematoides do gênero 

Pratylenchus na cana-de-açúcar, NOVARETTI (1997) indica que 50 a 80 indivíduos 

de Pratylenchus por grama de raízes têm sido considerados como média e alta 

densidade populacional que resultam em perdas (DINARDO-MIRANDA e FERRAZ 

1991; NOVARETTI 1995; DINARDO-MIRANDA et al. 1998; MOURA et al. 1999). A 

partir desse critério, os níveis populacionais de Pratylenchus nesse estudo podem 

estar causando perdas na produção de cana-de-açúcar do Estado do Paraná, pois a 

densidade populacional média de Pratylenchus no estado chegou a 79,7 por grama 

de raiz (Tabela 1). Nos municípios de Itaúna do Sul e Flórida a população se 

encontra muito acima do nível de dano, sendo a densidade média de 429,3 e 159,5 

nematoides por grama de raiz, respectivamente (Tabela 1).  Considerando que, 

densidades populacionais de 54 indivíduos de P. zeae por grama de raiz foram 

responsáveis pela redução de 35% da produção em cana-de-açúcar (DINARDO- 

MIRANDA and FERRAZ 1991), estratégias de manejo e controle devem ser 

aplicadas a fim de mitigar possíveis danos e perdas na produção. 

A espécie Meloidogyne javanica foi a única espécie de nematoide das galhas 

identificada neste levantamento. A presença dessa espécie foi observada com maior 

expressividade nas raízes. Esses resultados eram esperados de patógenos com 

hábito parasitário do tipo endoparasita sedentário, corroborando com estudos 

anteriores nos quais M. javanica corresponde à espécie predominante nas raízes de 

cana-de-açúcar (SEVERINO et al. 2008; SILVA et al 2012). Novas espécies de 

Meloidogyne, M. paranensis e M. ethiopica, parasitando raízes de cana-de-açúcar 

foram relatados pela primeira vez no Paraná (SEVERINO et al. 2010) e no Rio 

Grande do Sul (BELLÉ et al. 2017), respectivamente.  Esses relatos indicam alerta e 

podem representar um problema para o futuro da produção de cana-de-açúcar. 

Embora não foram encontradas M. paranaensis ou M. ethiopica nesse levantamento, 

O levantamento periódico em áreas de cultivo de cana-de-açúcar é uma prática 

imprescindível para monitorar o aparecimento de eventuais espécies.  
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A estimativa dos níveis de danos causados por Meloidogyne é complexa, 

portanto, pouco estudada em cana-de-açúcar, devido aos vários fatores abióticos 

que interferem na análise e podem ou não estar relacionados com o parasitismo 

(CHAVES et al. 2009). Porém, NOVARETTI (1997), apontou que oito indivíduos por 

grama de raízes indicam alta densidade populacional. Nesse estudo, a densidade de 

Meloidogyne não atingiu essa média.  

Os nematoides do gênero Helicotylenchus foram o terceiro gênero mais 

encontrado em raízes, com 60,6% de frequência e 27,5 nematoides de densidade 

populacional (Tabela 1). No solo, foi o segundo mais encontrado com 88,7% de 

frequência nas amostras e densidade populacional de 62,1 nematoides (Tabela 1). 

Helicotylenchus é um ectoparasita muito comum encontrado em levantamentos de 

canaviais no Brasil, principalmente na região nordeste (SEVERINO et al 2010; 

CHAVES et al 2003) e em locais de predominância de solos arenosos (RIMÉ et al 

2003; SHOKO e ZHOU 2009; WINARTO et al 2019). Foram relatas 35 espécies de 

Helicotylenchus em associação com cana-de-açúcar (CADET E SPAUL, 2005). No 

entanto, H. dihystera é a mais comum em canaviais e quando associada com outros 

ectoparasitas é relacionada com danos na cultura (RIMÉ et al 2003). RAO e 

SWARUP (1974) indicam que 2 indivíduos de Helicotylnchus dihystera por grama de 

solo em cana-de-açúcar é o mínimo para causar perdas em cana-de-açúcar. Nesse 

estudo, apenas o município de Jacarezinho estaria próximo desse nível de dano, 

com uma densidade populacional em média de 1,96 indivíduos por grama de solo 

(Tabela 2). 

Nematoides do gênero Xiphinema foram encontrados em 45,4% das amostras 

de solo. SEVERINO et al. (2010) encontraram o gênero em 54,7% das amostras no 

Paraná. Embora no Brasil esse gênero não seja considerado importante 

economicamente para a cana-de-açúcar, os nematoides do gênero Xiphinema são 

importantes vetores virais e, quando associados com outros ectoparasitas, podem 

reduzir a produtividade de cana-de-açúcar (SPAULL e CADET 1990). Os demais 

gêneros de nematoides, embora encontrados em menor frequência, e não sendo 

considerados patógenos importantes economicamente (MARANHÃO et al. 2018), 

Aphelenchus, Mesocriconema, Tylenchorhynchus, Trichodorus, Hoplolaimus, 

Tylenchus e Ditylenchus, quando em altos níveis populacionais, podem interferir de 

modo severo no desenvolvimento das plantas (SHOWLER et al. 1990; BOND et al. 

2000).  
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3.5 CONCLUSÕES 

 
- Foram identificados doze gêneros de nematoides associados à cana-de-

açúcar: Pratylenchus, Meloidogyne, Helicotylenchus, Xiphinema, Mesocriconema, 

Trichodorus, Aphelenchus, Hoplolaimus, Tylenchus, Tylenchorhynchus, Ditylenchus 

e Paratrichodorus. 

 - Os gêneros Pratylenchus e Meloidogyne foram encontrados com maiores 

frequências nas raízes.  

- P. zeae foi mais frequente que P. brachyurus dentre as espécies de 

Pratylenchus.   

- M. javanica foi a única espécie de Meloidogyne encontrada. 
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4 CAPITULO II: REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE CANA-DE-AÇÚCAR AO 
PARASITISMO DE MELOIDOGYNE JAVANICA E MELOIDOGYNE 
INCOGNITA 

 

RESUMO 
 
A produtividade da cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é afetada pelo 

parasitismo dos nematoides das galhas (Meloidogyne spp.). Quando presente em 
áreas de cultivo, podem causar redução de até 50% da produção. O controle 
genético é considerado uma importante alternativa no manejo dos fitonematoides. 
Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o comportamento de doze 
genótipos de cana de açúcar quando submetidos ao parasitismo de M. javanica e M. 
incognita em condições controladas em uma câmera de crescimento de plantas. 
Quatro experimentos (E1, E2, E3 e E4) foram conduzidos em blocos casualizados 
com 12 tratamentos e 4 repetições para M. javanica e 3 repetições para M. 
incognita. Os tratamentos foram os genótipos de cana de açúcar: RB966928 (padrão 
de suscetibilidade), RB026842, RB036168, RB036145, RB036065, RB966229, 
RB036066, RB036068, RB046209, RB036163, RB036153 e RB036059. Cada 
repetição consistiu em um vaso com capacidade de 2 L com substrato (1:1 de areia 
e solo) previamente autoclavado, sendo transplantada uma muda pré-brotada. A 
partir de populações puras de M. javanica e M. incognita, realizou-se a inoculação 
de cerca de 2000 ovos e eventuais J2 por vaso. Após 120 dias, foi realizada a 
contagem da população final da raiz e do solo com auxílio de microscópio óptico de 
luz e lâmina de Peters, e calculou-se o Fator de Reprodução (FR), sendo 
considerado plantas resistentes aquelas que apresentarem FR<1,00 e suscetíveis 
com valor de FR>1,00. Dos 12 genótipos avaliados, 66 % apresentaram 
comportamento suscetível quando submetido ao parasitismo de M. javanica. Os 
genótipos RB046209, RB036163, RB036153, RB036059 foram classificados como 
resistente ao parasitismo de M. javanica. Para a espécie M. incognita, os genótipos 
suscetíveis representaram 75% do total dos genótipos avaliados, sendo resistentes 
os genótipos RB036163, RB036153 e RB036059. Esses resultados são de suma 
importância para auxiliar no manejo da doença. 

 
Palavras-chaves: Saccharum spp., fitonematoide, nematoide das galhas, controle  

genético, suscetibilidade. 
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ABSTRACT 
 
The productivity of sugarcane (Saccharum spp.) is affected by parasitism of 

root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). When present in cultivated areas, they can 
cause a reduction of up to 50% in production. Genetic control is considered an 
important alternative in the management of nematodes. Therefore, the aim of this 
study was to evaluate the behavior of twelve sugarcane genotypes when subjected 
to parasitism of M. javanica and M. incognita under controlled conditions in a plant 
growth chamber. Four experiments (E1, E2, E3 and E4) were carried out in 
randomized blocks with 12 treatments and 4 replicates for M. javanica and 3 
replicates for M. incognita. The treatments were the sugarcane genotypes: 
RB966928 (susceptibility pattern), RB026842, RB036168, RB036145, RB036065, 
RB966229, RB036066, RB036068, RB046209, RB036163, RB0361505 and 90363. 
Each repetition consisted of a pot with a capacity of 2 L with substrate (1:1 of sand 
and soil) previously autoclaved, and a pre-sprouted seedling was transplanted. From 
pure populations of M. javanica and M. incognita, approximately 2000 eggs and 
eventual J2 were inoculated per pot. After 120 days, the final population of the root 
and soil was counted with the aid of an optical light microscope and Peters slide, and 
the Reproduction Factor (RF) was calculated being considered resistant plants those 
that present FR<1.00 and susceptible plants with FR>1.00. Of the 12 genotypes 
evaluated, 66% showed susceptible behavior when subjected to parasitism of M. 
javanica. The genotypes RB046209, RB036163, RB036153, RB036059 were 
classified as resistant to M. javanica parasitism. For the species M. incognita, the 
susceptible genotypes represented 75% of the total of the evaluated genotypes, 
being resistant the genotypes RB036163, RB036153 and RB036059. These results 
are of paramount importance to assist in the management of the disease. 

 
Keywords: Saccharum spp., nematode, root-knot nematode, control genetic, 

susceptibility. 
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4.1 INTRODUÇÃO 
 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp. L. híbrido) é uma monocultura do tipo 

semiperene, adaptada para climas tropicais e subtropicais (MORAIS et al, 2015). As 

plantas de cana-de-açúcar cultivadas comercialmente são, em sua maioria, híbridas 

oriundas do retrocruzamento de diversas espécies de Saccharum principalmente 

das espécies de S. officinarum e S. spontaneum (FIGUEIREDO, 2010). É uma 

cultura versátil, gera diversos produtos e subprodutos com destaque para o açúcar e 

etanol (MORAIS et al, 2015).  

Atualmente, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, seguido 

por Índia, China, Tailândia, Paquistão e México (FAO 2020). Com uma área plantada 

de 8.317,3 mil hectares, o Brasil produziu 585.179,4 milhões de toneladas na safra 

de 2021/2022.  Entretanto a produção da cultura pode ser afetada por intempéries 

ambientais, como seca e geada, plantas daninhas, pragas, doenças, entre outros 

(CONAB, 2022).  

As doenças na cultura da cana de açúcar causadas por nematoides possuem 

grande importância pois  podem causar uma redução de até 50% da produção em 

casos de cultivares altamente suscetíveis e altos níveis populacionais (DINARDO-

MIRANDA 2005). Dentre os nematoides que afetam a cultura no Brasil, destaca-se 

os nematoides-das-galhas, Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 1949 e M. 

incognita (Kofoide & White) Chitwood 1949.  As reduções médias na produtividade 

causadas por M. javanica e M. incognita são de 20 e 40%, respectivamente, em 

cultivares suscetíveis (DINARDO-MIRANDA 2005).   

O gênero Meloidogyne é considerado o de maior importância dentre os 

fitonematoides no mundo (JONES et al., 2013). O sintoma característico dos 

nematoides do gênero Meloidogyne são os engrossamentos radiculares 

denominados galhas. São formadas devido a hipertrofia e hiperplasia celular no 

cilindro vascular (JONES et al., 2013; FERRAZ, 2018). As galhas no sistema 

radicular de cana-de-açúcar, quando se formam, são raras e de tamanho reduzido. 

Encontram-se preponderantemente nas pontas das raízes portanto, difíceis de 

serem detectadas (DIAS-ARIEIRA et al, 2010; FERRAZ; BROWN, 2016). Outros 

sintomas que podem ser evidenciados nos canaviais, são as alterações nas 
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características agronômicas das cultivares, como comprimento dos internódios, 

altura do perfilhamento e espessura do colmo (FERRAZ; BROWN, 2016).   

Dentre os métodos para o controle de fitonematoides em cana-de-açúcar, 

destacam-se os métodos cultural (BERRY et al, 2011; SANTANA-GOMES et al 

2019), biológico (CARDOZO; ARAÚJO, 2011; FERREIRA et al 2017; 

MAZZUCHELLI et al 2020), químico (DINARDO-MIRANDA et al 2008; DIAS-

ARIEIRA et al, 2010; CHAVES et al 2016) e genético (DINARDO-MIRANDA et al 

1995; DIAS-ARIEIRA et al. 2010; SILVA et al 2012; SILVA et al 2016; BELLÉ et al 

2017; DINARDO-MIRANDA; FRACASSO, 2019; THOMAZELLI et al., 2020). A 

aplicação de produtos biológicos e químicos tem apresentado baixa eficiência devido   

que, o período de ação do produto depois de aplicado, é muito curto frente ao rápido 

ciclo de vida dos nematoides (FERREIRA et al 2017), sendo que o número de 

nematoides tende a voltar a níveis elevados após 90 a 120 dias após o tratamento 

químico ou biológico (SILVA et al, 2016). Além disso, a característica semiperene 

onde a duração do canavial pode chegar a vários anos com pouca perturbação do 

solo, facilitam o aumento da população de nematoides em apenas 2-3 ciclos de 

cultivo, o que dificulta o manejo cultural e resulta no declínio da produtividade nas 

colheitas subsequentes (JAYAKUMAR; GANAPATHY, 2020).  

O uso de cultivares resistentes é uma medida de controle, eficiente, não 

poluente e econômico. No Brasil, foram testados genótipos quanto ao parasitismo do 

nematoide das galhas, nos estados de Pernambuco (SILVA et al 2012; SILVA et al 

2016), São Paulo (DINARDO-MIRANDA et al 1995; DINARDO-MIRANDA; 

FRACASSO, 2019; THOMAZELLI et al., 2020), Paraná (DIAS-ARIEIRA et al. 2010) 

e Rio Grande do Sul (BELLÉ et al 2017), demonstrando as diferenças quanto a 

resistência/suscetibilidade dos genótipos em relação ao nematoide das galhas.    

O Programa de Melhoramento Genético de Cana-de-açúcar da Rede 

Interuniversitária de Desenvolvimento Sucroalcooleiro (RIDESA) tem papel 

importante no desenvolvimento de genótipos de cana-de-açúcar visando aumento 

de produtividade, além da busca de genótipos resistentes as doenças (DAROS et al 

2016). Testar genótipos ainda em fase de melhoramento genético, quanto ao 

parasitismo de nematoides, é uma estratégia complementar e indispensável para o 

programa. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a reação de 12 
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genótipos de cana-de-açúcar da Ridesa em relação ao parasitismo de M.  javanica e 

M. incognita.  
 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi composto de quatro ensaios, sendo o primeiro e segundo 

ensaio (E1 e E2) realizado no período de setembro de 2020 a janeiro de 2021, e o 

terceiro e quarto ensaio (E3 e E4), de novembro de 2020 a março de 2021. Foram 

conduzidos na câmera de crescimento de plantas (Fitotron, Instalafrio®) em 

condições controladas (Temperatura de 28°C ± 2), no Departamento de Fitotecnia e 

Fitossanidade da Universidade Federal do Paraná. A RIDESA (Rede 

Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor sucroenergético), produziu as 

mudas pré-brotadas (MPB) de cana-de açúcar em Paranavaí, na estação 

experimental da RIDESA/UFPR.   

Os ensaios foram conduzidos em delineamento de blocos casualizados por 

questões operacionais, com 12 tratamentos constituídos dos seguintes genótipos de 

cana de açúcar: RB966928 RB026842, RB036168, RB036145, RB036065, 

RB966229, RB036066, RB036068, RB046209, RB036163, RB036153 e RB036059. 

Baseados nos resultados obtidos de Dias – Arieira et al (2010), Santos et al (2012) e 

Bellé et al (2017), o genótipo RB966928 foi determinado como padrão de 

suscetibilidade.  

Os ensaios E1 e E3 avaliaram a resistência das cultivares ao parasitismo de 

M.  javanica e tiveram 4 repetições. Já, os ensaios E2 e E4 foram submetidos ao 

parasitismo de M. incognita com 3 repetições. Cada repetição consistiu em vaso com 

capacidade de 2 L com solo previamente autoclavado a 120º C por 1 hora, em 

proporção 1:1 de areia e solo. 
Mudas pré brotadas com 80 dias de idade foram transplantadas para os 

vasos. Após sete dias do transplante, foram fertilizadas com a dose de 50-120-100 

Kg ha-1 (N-P-K), recomendada por Pauletti e Motta (2019) para médias 

produtividades esperadas de cana-planta, resultando assim em 0,11 g de ureia, 0,29 

g de super triplo e 0,17 g de KCl por vaso. Vinte dias após o transplantio, foram 

inoculados com cerca de 2000 ovos e eventuais J2 da população pura de M. javanica 
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e M.  incognita, as quais foram produzidos em plantas de tomate do cultivar Santa 

Clara mantidas em casa de vegetação por 60 dias. 

A suspensão de espécimes de M. javanica e M. incognita, foi obtida por meio 

da técnica de flotação centrífuga em solução de sacarose (COOLEN; D’HERDE, 

1972). A suspensão foi calibrada e aplicada por meio da deposição de 1 ml da 

suspenção, contendo os ovos e eventuais J2 de M. javanica e M. incognita em três 

orifícios equidistantes ao redor das plantas com profundidade de 4 cm feitos 

previamente com auxílio de tubo Falcon. Para testar a viabilidade do inóculo, foi 

inoculado a mesma quantidade em mudas de tomate suscetíveis a Meloidogyne do 

cultivar Santa Clara, de 25 dias de idade. Foram realizadas 4 repetições para cada 

espécie.  

Cento e vinte dias após a inoculação, as plantas foram retiradas dos vasos e 

as raízes foram coletadas, lavadas e dispostas sobre papel absorvente para retirar o 

excesso de água. Foram pesadas e cortadas em frações de 2 a 5 cm. Uma amostra 

de 5 g em pontos aleatórios de raízes limpas foi separada e destinadas à extração 

de nematoides. Os fragmentos de raízes foram processados em liquidificador e 

flotados em sacarose (COOLEN; D’HERDE, 1972).  No preparo do solo para realizar 

a extração, o conteúdo dos vasos foi despejado em bandeja, homogeneizado e teve 

50 cm³ retirado em pontos aleatórios, do volume total destinado ao procedimento de 

extração. A alíquota foi submetida à extração seguindo o método de Jenkins (1964). 

Com o auxílio da câmara de Peters, foi contabilizado a quantidade de ovos e 

J2 nas raízes e no solo, sob um microscópio óptico de luz com ampliação de 40x. 

Para obter a população final, os nematoides contabilizados na suspensão de 5g de 

raiz foram multiplicados pela massa total do sistema radicular e somados aos do 

solo. O fator de reprodução foi avaliado através da relação da população inicial e 

final (FR=população final/população inicial). As respostas dos genótipos de cana-de-

açúcar foram classificadas de acordo com o valor de FR, sendo considerado plantas 

resistentes aquelas que apresentarem FR menor do que um (FR<1) e suscetíveis 

com valor de FR maior do que um (FR>1) (OOSTENBRINK, 1966).  

Os dados dos experimentos foram submetidos a testes de normalidade e 

homogeneidade de variância, em esquema fatorial 12x2, sendo o primeiro fator os 

genótipos e o segundo fator tempo de instalação (repetição) dos experimentos para 

cada espécie avaliada. Para atingir a normalidade dos resíduos e homogeneidade 
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das variâncias, os dados foram transformados (BoxCox). Foi realizada a análise de 

variância (ANOVA) e posteriormente teste de Scott-Knott, em nível de 5% de 

probabilidade utilizando o software R® versão 4.0.4 (R Core Team, 2019).  

 

4.3 RESULTADOS 

 

Não houve interação significativa entre os fatores genótipos e repetição dos 

experimentos. Sendo assim, os dois experimentos para cada espécie de nematoide 

das galhas foram analisados conjuntamente. Os genótipos submetidos ao 

parasitismo de M. javanica e M. incognita apresentaram diferença estatística em 

relação a população final, sendo agrupado em dois grupos distintos (a e b), pelo 

teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (TABELA 4). O inóculo estava viável, 

apresentando um Fator de Reprodução médio, em tomate, de 3,62 (desvio padrão 

=1,4) para M. javanica e 6,61 (Dp=3,2) para M. incognita. 

Em relação ao parasitismo de M. javanica, os genótipos RB966928, 

RB026842, RB036168, RB036145, RB036065, RB966229, RB036066 e RB036068 

apresentaram susceptibilidade (RF>1). Por outro lado, os genótipos RB046209, 

RB036163, RB036153, RB036059 foram classificados como resistente (FR<1) 

(TABELA 4). O genótipo RB966928, utilizado como padrão de suscetibilidade, 
apresentou a maior fator de reprodução de M. javanica, com RF de 3,46 enquanto o 

genótipo RB046209 apresentou o menor fator de reprodução (0,49) (TABELA 4). 

Em relação ao parasitismo de M. incognita, os genótipos RB966928, 

RB026842, RB036168, RB036145, RB036065, RB036229, RB036066, RB036068 e 

RB046209 apresentaram comportamento suscetível (RF>1) e os genótipos 

RB036163, RB036153 e RB036059 apresentaram resistência ao parasitismo de M. 

incognita, com valores de RF < 1 (Tabela 1). O genótipo RB026842 apresentou 

maior RF, de 3,25 e o menor fator de reprodução foi observado no genótipo 

RB036059 (0,23) (TABELA 4). 

Apenas dois genótipos diferiram no comportamento de resistência em relação 

as duas espécies. O genótipo RB036163 apresentou suscetibilidade (RF>1) para M. 

javanica enquanto para M. incognita demonstrou comportamento de resistência 

(RF<1) e o genótipo RB046209 foi resistente (RF<1) para M. javanica e suscetível 

para M. incognita (RF>1) (TABELA 4).  
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Embora as médias da População Final (PF) a cultivar RB036066 e o genótipo 

RB036068 foram significativamente diferentes em relação aos outros genótipos 

classificados como suscetíveis pelo Teste Scott- Knott, estes também foram 

classificados como suscetíveis, já que o Fator de Reprodução apresentou um valor 

maior que um, sendo FR= 1,4 e 1,18 respectivamente (TABELA 4). 

TABELA 4 - POPULAÇÃO FINAL (PF) E FATOR DE REPRODUÇÃO (FR) DE Meloidogyne javanica 
E Meloidogyne incognita E REAÇÃO (R) DOS DIFERENTES GENÓTIPOS DE CANA-DE-AÇÚCAR 
AOS NEMATOIDES 

*  Media seguidas da mesma linha não diferem na coluna pelo teste Scott-Knott’s a 5%; 
** dados não transformados 
*** Média de 4 repetições 
**** Média de 3 repetições 
1PF= População Final 
 2FR= Fator de Reprodução= população final/ população inicial  (Pi=2000) 
 3R= reação; S= susceptibilidade (FR>1); R =Resistência (FR<1) 

 
4.4 DISCUSSÃO 

 

Por meio desse estudo, observou-se variação no comportamento de 12 

genótipos de cana-de-açúcar quando submetidos ao parasitismo de M. javanica e M. 

incognita.  

Esses resultados são essenciais para auxiliar no direcionamento da escolha 

do genótipo a ser utilizado no manejo de cana-de-açúcar em áreas infestadas pelo 

nematoides das galhas, sendo M. javanica é uma espécie que se encontra 

 Meloidogyne javanica          Meloidogyne incognita 

Genótipo        PF1 FR2 R3       PF FR R 

RB966928 6920,16*a 3,46*** S 3746,15**** a 1,87 S 

RB026842 5627,87** a 2,81 S 6511,57 a 3,25 S 

RB036168 4938,66 a 2,46 S 3027,38 a 1,51 S 

RB036145 4278,24 a 2,13 S 3453,07 a 1,72 S 

RB036065 3675,00 a 1,83 S 2154,33 a 1,07 S 

RB036229 3649,57 a 1,82 S 3782,55 a 1,89 S 

RB036066 2808,27 b 1,40 S 2379,31 a 1,18 S 

RB036068 2377,95 b 1,18 S 2058,09 a 1,02 S 

RB046209   996,64 b 0,49 R 2432,44 a 1,21 S 

RB036163 1873,35 b 0,93 R 1913,44 a 0,95 R 

RB036153 1905,58 b 0,95 R 1506,14 b 0,75 R 

RB036059 1252,75 b 0,62 R 472,72 b 0,23 R 

CV 69,96%  93,84%    
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amplamente difundidas nas áreas de cultivo. No noroeste do Paraná, M. javanica é a 

espécie com predominância no campo, apresentando uma incidência de 46% nas 

áreas amostradas por Severino et al. (2010). Já, em levantamento nas três 

Mesorregiões do estado do Paraná, em 2020, Meloidogyne spp. foi frequente em 

70% das amostras de raiz (Capítulo 1). Além disso Novaretti (1995), apontou que 8 

indivíduos por grama de raízes indicam alta densidade populacional e podem causar 

danos à cultura.  

Estudo conduzido no Paraná, em que testou o comportamento de genótipos 

de cana da sigla RB e CTC ao parasitismo de M. javanica e M. incognita, Dias-

Arieira et al (2010) observaram que as variedades avaliadas apresentaram reação 

de suscetibilidade a ambas as espécies. Assim como nesse estudo, a espécie M. 

javanica apresentou maiores valores de FR. Barbosa et al (2009) constatou que M. 

javanica é mais agressivo que M. incognita na variedade SP91-1049 de cana, 

embora a FR tenha sido menor, esta causou maiores danos a cultura. 

Os genótipos RB046209, RB036163, RB036153 e RB036059 observados 

nesse estudo comportaram-se como promissores na resistência ao M. javanica. No 

entanto, é importante ressaltar que esse comportamento é variável no campo. Um 

exemplo disso foi em experimentos realizados em diferentes regiões com variação 

de temperatura e umidade e tipo de solo, Dinardo-Miranda et al (2019) verificaram 

que a reprodução e desenvolvimento dos nematoides são diretamente afetados pela 

temperatura, umidade do solo, que também interfere na dormência, diapausa e ciclo 

de vida do nematoide. 

Outro experimento de Dinardo-Miranda et al (1995), testaram dezoito 

variedades em áreas naturalmente infestadas por M. javanica e observaram que 

todas proporcionaram a reprodução do nematoide, no entanto, 12 variedades foram 

consideradas suscetíveis. Diferentes taxas de reprodução podem, em parte, estar 

associadas ao fator genético do hospedeiro, conferindo resistência ou 

suscetibilidade, bem como à própria característica genética das populações dos 

nematoides. Nematoides que se reproduzem por partenogênese mitótica, como o 

caso de Meloidogyne javanica podem se adaptar rapidamente e suplantar a 

resistência do hospedeiro (CASTAGNONE-SERENO, 2006). Isso pode ser 

observado em trabalhos desenvolvidos por Bellé et al (2017), avaliando a reação de 

genótipos do grupo RB a M. javanica constataram que todos os materiais genéticos 
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testados foram suscetíveis ao nematoide-das-galhas. Assim como nesse estudo, o 

genótipo RB966928 tem sido apontado em diversos estudos como um bom 

hospedeiro para M. javanica (BELLÉ et al 2017; DIAS-ARIEIRA et al., 2010; 

DINARDO-MIRANDA et al 2019). 

Em relação a espécie M. incognita, os genótipos RB036163, RB036153 e 

RB036059 apresentaram comportamento resistente. No Brasil, além desses 

genótipos, o genótipo CTC-17 e a RB041443 já foram relatadas como resistente a 

M. incognita (DIAS-ARIEIRA et al 2010). No entanto, Silva et al 2016 ao testaram 23 

genótipos, constaram que todos foram suscetíveis a M. incognita.  

Pesquisas realizadas em outros países têm comprovado a suscetibilidade das 

variedades de cana-de-açúcar aos nematoides-das-galhas. Na Nigéria, Salawu 

(1992) avaliou a reação de 12 variedades ao M. incognita e observou que todos os 

materiais se comportaram como altamente suscetíveis, mesmo aqueles cujas 

massas de parte aérea e raízes foram elevadas. Por outro lado, na Índia Jayakumar 

e Ganapathy (2020) testaram 27 clones e constaram dois clones resistentes a M. 

incognita e 19 moderadamente resistente. 

Dias-Arieira et al. (2010) ressalta que apesar do método de avaliação pelo 

fator de reprodução apresentar algumas limitações, é o mais viável para o uso em 

cana-de-açúcar, visto que neste hospedeiro nem sempre ocorre a formação de 

galhas visíveis, o que dificulta o uso de escalas baseadas no número de galhas ou 

massas de ovos. Jayakumar e Ganapathy (2020) evidenciou que a classificação 

visual foi altamente correlacionada com o Fator de Reprodução (FR) e ovos por 

grama de raízes. No entanto, Bhuiyan e Garlick (2021) demonstraram que, a 

avaliação visual das galhas tem correlações inconsistentes (positivas ou negativas) 

com parte aérea e raiz biomassa. O parâmetro mais adequado para selecionar 

genótipo resistentes a M. javanica é a quantidade de ovos por planta.  

Os dados obtidos no presente trabalho evidenciaram que genótipos 

demonstraram comportamento resistentes a M. javanica e M. incognita. Os 

genótipos com comportamento suscetível podem ser utilizados preferencialmente 

em áreas sem a presença do nematoide.  
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4.5 CONCLUSÃO 

 
Dos 12 genótipos avaliados, 66% apresentaram comportamento suscetível 

quando submetido ao parasitismo de M. javanica enquanto, para a espécie M. 

incognita, os genótipos suscetíveis representaram 75% do total,  

Os genótipos RB036163, RB036153 e RB036059 apresentaram 

comportamento resistente para ambas as espécies, enquanto o genótipo RB046209 

foi resistente ao parasitismo de M. javanica. 

Esses resultados são essenciais para auxiliar, tanto os programas de 

melhoramento genético no desenvolvimento de genótipos, como direcionar o uso 

destes genótipos, em áreas infestadas com os nematoides das galhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 REFERÊNCIAS 
 
BARBOSA, B. F. F.; SANTOS, J. M. dos; SOARES, P. L. M.; BARBOSA, J. C. 
Avaliação Comparativa da Agressividade de Meloidogyne javanica e M. incognita à 
Variedade SP 911049 de Cana-de-açúcar. Nematologia Brasileira. v. 33, n. 3, p. 
243 – 247, 2009. 
 
BELLÉ, C.; KULCZYNSKI, S. M.; KUHN, P. R.; DONINI, L. P.; GOMES, C. B. 
Reaction of sugarcane genotypes to parasitism of Meloidogyne javanica and 
Pratylenchus zeae. Revista Caatinga, v. 30, n.2 530-535, 2017. Disponível em:  
<http://dx.doi.org/10.1590/1983-21252017> Acesso em:  28 Out., 2021. 
 
BERRY, S. D.; RHODES, R.; FOSTER, J.; RISEDE, J-M.; ANTWERPRN, R. V. The 
effect of cover crops on plant parasitic nematodes of sugarcane. International 
Journal of Pest Management. v. 57, n. 4. 363-375. 2011 Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1080/09670874.2011.621984> Acesso em: 27 Out., 2021. 

 

BHUIYAN, S. A.; GARLICK, K.; PIPERIDIS, G. Sccharum spontaneaum, a novel 
source of Resistance to root-Lesion and Root-Knot nematodes in sugarcane. Plant 
Disease, v. 103, n. 9. 2019. Disponível em:  <https://doi.org/10.1094/PDIS-02-19-
0385-RE> Acesso em: 29 Out., 2021. 
 
CARDOZO, R. B.; ARAÚJO, F. F. DE. Multiplicação de Bacillus subtilis em vinhaça e 
viabilidade no controle da meloidoginose, em cana-de-açúcar. Revista Brasileira de 
Engenharia Agrícola e Ambiental. v.15, n.12, p.1283–1288, 2011 
 
CASTAGNONE-SERENO, P. Genetic variability and adaptive evolution in 
parthenogenetic root-knot nematodes. Heredity, v. 96, n. 4, p. 282-9, 2006. 
 
CHAVES, A.; PEDROSA, E. M. R.; WILLADINOC, L.; CARDOSO, M. S. de O. 
Activation of resistance to Meloidogyne incognita in sugarcane treated with 
pyraclostrobin. Nematoda, v. 3. 2016. Disponível em:  < 
http://dx.doi.org/10.4322/nematoda.00516> Acesso em: 29 Out., 2021. 
 
COOLEN, W. A., D’HERDE, C. J., A method for the quantitative extraction of 
nematodes from plant tissue. State Nematology and Entomology Research 
Station, Ghent, p.77, 1972. 
 
CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da Safra 
brasileira. Cana-de-açúcar, Safra 2021/22. Quarto levantamento, v. 8, n. 4.  Abril de 
2022 Disponível em:     <http://www.conab.gov.br>. Acesso em: 01 abril, 2022 
 
DAROS, E.; ZAMBON, J. L. C.; OLIVEIRA, R. A. DE. Programa de Melhoramento 
Genético da Cana-de-Açúcar da UFPR: 25 anos de pesquisa. 1 ed. Curitiba. 
2016. 
 
DIAS-ARIEIRA, C. R.; SANTANA, S. DE M.; ARIEIRA, J. DE O.; RIBEIRO, R. C. F.; 
VOLK, L. B. S. Efeito do Carbofurano na População de Nematoides e no 



 

46 
 

Rendimento da Cana-de-açúcar em Solos Arenosos do Paraná. Nematologia 
Brasileira. v 34, n.2, p. 118-122, 2010 
 
DIAS-ARIEIRA, C.R., D.A. SANTOS, E.R. SOUTO, F. BIELA, F.M. CHIAMOLERA, 
T.P.L. CUNHA, S.M. SANTANA & H.H. PUERARI. Reação de variedades de cana-
de-açúcar aos nematoides-das-galhas. Nematologia brasileira, v. 34, n. 4, 2010. 
 
DINARDO- MIRANDA, L. L.; NOVAETTI, W. R. T.; MOELLI, J. L.; NELLI, E. J. 
Comportamento de variedade de cana-de-açúcar em relação a Meloidogyne 
javanica em condições de campo. Nematologia brasileira, 19: 60-66, 1995. 
 
DINARDO-MIRANDA, L.L.; PIVETTA, J. P.; FRACASSO, J. V. Influência da época 
de aplicação de nematicidas em soqueiras sobre as populações de nematoides e a 
produtividade da cana-de-açúcar. Bragantia, v.67, n.1, p.179-190, 2008 
 
DINARDO-MIRANDA, L.L. Manejo de fitonematoides em cana-de-açúcar. Jornal 
Cana, v.5, p.64-67, 2005. Disponível em: <http://www.agencia. cnptia.embrapa.br/ 
Repositorio /5Ctecnologiaagricola_000fxg3tc4b02wyiv80soht9h8ex6by1.pdf>. 
Acesso em: 25 Out., 2021. 
 
DINARDO-MIRANDA, L. L.; FRACASSO, J V. Spatial and temporal variability of 
plant-parasitic nematodes population in sugarcane. Bragantia, 69: 39-52. 2010. 
 
DINARDO-MIRANDA, L.L., J.V. FRACASSO & V.P. COSTA. Influência da época de 
aplicação de nematicidas em soqueiras colhidas em início de safra sobre as 
populações de nematoides e a produtividade da cana-de-açúcar. Nematologia 
Brasileira, 33: 106-117. 2010 
 
DINARDO-MIRANDA, L. l. Nematoides. In: DINARDO-MIRANDA, L. L.; 
VASCONCELOS, A. C. M. DE; LANDELL, M. G. DE A (EDS). Cana-de-açúcar. 
Campinas: Instituto Agronômico, p.405-435. 2010.   
 
DINARDO-MIRANDA, L.L. Nematoides e pragas da cana-de-açúcar. Campinas: 
Instituto Agronômico. 400p. 2014 
 
DINARDO-MIRANDA, L.L.; FRACASSO, J.V.; MIRANDA, I.D. Damage caused by 
Meloidogyne javanica and Pratylenchus zeae to sugarcane cultivars. Summa 
Phytopathologica, v. 45, n. 2, 146-156, 2019. Disponível em:   
<https://doi.org/10.1590/0100-5405/187782> Acesso: 28 Out., 2021. 
 
FAO-Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2020. Base de dados 
Faostat Agriculture. Disponível em 
<http://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_commodity>.   
Acesso: 16 Out., 2021. 
 
FERRAZ, L.C.C.B.; BROWN, D.J.F. Nematologia de plantas: fundamentos e 
importância. L.C.C.B. FERRAZ E D.J.F. BROWN (Orgs.). Manaus: Norma Editora, 
2016. 
 



 

47 
 

FERRAZ, L. C. C. B. NEMATOIDES. In: Amorin, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIN 
FILHO, A. Manual de Fitopatologia- Princípios e Conceitos. Agronomica Ceres, v.1. 
ed.5. 2018.Cáp. 13, p.195-211. 
 
 FERREIRA, R. J., P. L. M. SOARES, R. B. CARVALHO, J. M. SANTOS, E. S. P. 
BATISTA, AND J. C. BARBOSA. Bacillus species for controlling root-knot nematodes 
in development in sugar cane. Nematropica, v. 47, p.106-113, 2017. 
 
FIGUEIREDO, P. Breve história da Cana-de-açúcar e do papel do Instituto 
Agronômico no seu estabelecimento no Brasil. In: DINARDO-MIRANDA, L. L.; 
VASCONCELOS, A. C. M. DE.; LANDELL, M. G. DE A. (eds). Cana-de-açúcar. 1 ed. 
Campinas: Instituto Agronômico, p. 31-45, 2010. 
 
JAYAKUMAR, J and GANAPATHY, S. Resistance of sugarcane clones against root 
knot nematode, Meloidogyne incognita and lesion nematode, Pratylenchus zeae. 
Journal of Entomology and Zoology Studies v. 8, n.4, 45-48. 2020. 
 
JAYAKUMAR, J.; GANAPATHY, S.; CHANDRASEKARAN, M.; RAVICHANDRAN, V. 
Assessment of infectivity against root knot nematode, Meloidogyne incognita and 
lesion nematode, Pratylenchus zeae in sugarcane genotypes. International Journal 
of Chemical Studies. n. 8, v. 6, p. 2610-2614, 2020. Disponível em: < 
https://doi.org/10.22271/chemi.2020.v8.i6ak.11178> Acesso em: 29 Out., 2021. 
 
JENKINS, W. R. A. Rapid Centrifugal – Flotation technique for separating nematodes 
from soil. Plant Disease Reporter, v.48, n. 9, p. 692, 1964. 
 
JONES, J.T., HAEGEMAN, A., DANCHIN, E.G.J., GAUR, H.S., HELDER, J., 
JONES, M.G.K., KIKUCHI, T., MANZANILLA-L´OPEZ, R., PALOMARES-RIUS, J.E., 
WESEMAEL, W.M.L., PERRY, R.N., Top 10 plant-parasitic nematodes in molecular 
plant pathology. Molecular Plant Pathology v.14, p. 946–961. 2013.  
 
MARTINHA, D. D., SILVA M. C. C., MACEDA, A., HAHN, M. H., CALEGARIO, R. F., 
RUARO, L., OLIVEIRA, R. A. de., DUARTE, H. da S. S.  Survey of nematodes 
associated with sugarcane in the State of Paraná. Arquivos do Instituto Biológico. 
[No prelo]. 2022. 
 
MAZZUCHELLI, R. DE C. L.; MAZZUCHELLI, E. H. L.; ARAUJO, F. F. de. Efficiency 
of Bacillus subtilis for root-knot and lesion nematodes management in sugarcane. 
Biological Control, n.143, 2020. Disponível em: < 
https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2020.104185> Acesso em: 29 Out., 2021 
 
MORAIS, L., K., de. et al. Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar. Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, 2015. 38 p. Disponível em: 
<https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br>. Acesso em: 18 Out., 2021 
 
NOVARETTI, W.R.T. Pathogenicity and control of sugarcane nematodes in Brazil. 
Nematropica, v. 25, p. 92-99. 1995. 
 



 

48 
 

OLIVEIRA, R. A. de., BARBOSA, G. B. de., DAROS, E. (Orgs). 50 anos de 
variedades RB de cana-de-açúcar: 30 anos de RIDESA. Curitiba: UFPR. RIDESA, 
199 p, 2021.  
 
OOSTENBRINK, R. Major characteristics of the relation between nematodes and 
plants. Mededeelingen der Landbouw-Hoogeschool, Wageningen, v. 66, n. 4, p. 
1-46, 1966. 
 
PAULETTI, V. (Org.); MOTTA, ANTÔNIO CARLOS VARGAS (Org.). Manual de 
adubação e calagem para o estado do Paraná. 2. ed. Curitiba: Editora Cubo, v. 1. 
289p, 2019.  
 
SANTANA-GOMES, S. M., C. R. DIAS-ARIEIRA, F. BIELA, M. RAGAZZI, S. S. 
BALDISERA, AND R. P. SCHWENGBER. Planting different crops in succession to 
manage Pratylenchus zeae in sugarcane. Nematropica n. 49, p. 63-70. 2019. 
 
SALAWU, E. O. Efect of Meloidogyne incognita and Heterodera sacharia singly and 
combined on the growth of sugarcane. Nematology mediterranea. V. 20 p. 187-
188. 1992 
 
SEVERINO, J. J., DIAS-ARIEIRA, C. R., TESSMANN, D. J. Nematodes associated 
with sugarcane in sandy soils in Paraná, Brazil. Nematropica,v. 40, p. 111-119. 
2010. 
 
SILVA, A. P. DA.; PEDROSA, E. M. R.; CHAVES, A.; MARANHÃO, S. R. V. L.; 
GUIMARÃES, L. M. P.; ROLIM, M. M. Reação de variedades de cana-de-açúcar ao 
parasitismo de Meloidogyne incognita e M. enterolobii. Revista Brasileira de 
Ciências Agrárias. v.7, p.814-819, 2012. Disponível em: 
<https://doi.org/10.5039/agraria.v11i2a5368> Acesso em: 29 out., 2021. 
 
SILVA, M., S.; BANDEIRA, A. A.; MARANHÃO, S. R. V. L.; CARVALHO, R. M.; 
PEDROSA, E. M. R. Comportamento de genótipos RB de cana-de-açúcar ao 
parasitismo dos nematoides das galhas. Agrária - Revista Brasileira de Ciências 
Agrárias. v. 11, n. 2., p. 73-79, 2016. Disponível em: < 
https://doi.org/10.5039/agraria.v11i2a5368> Acesso em: 29 out., 2021. 
 
THOMAZELLI, G. S.; VIDAL, R. L.; VIZENTINI, L. R.; NASCIMENTO, D. D. DO.; 
SOARES, R. S.; MAMMANA, A. F.; FERREIRA, R. J.; SOARES, P. L. M. Immunity of 
sugarcane cultivars to Meloidogyne enterolobii. Bioscience Journal. Uberlândia, v. 
36, n. 6, p. 1984-1989, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.14393/BJ-
v36n6a2020-47972> Acesso em: 29 out., 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

5 CÁPITULO III - COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS DE CANA-DE-AÇÚCAR 
(SACCHARUM SPP.) AO PARASITISMO DE PRATYLENCHUS ZEAE 

 
RESUMO 

 
O Pratylenchus zeae, comumente denominado de nematoide das lesões 

radiculares, é uma das espécies de fitonematoides mais danosa à cultura da cana-
de-açúcar. Tal impacto varia de acordo com a suscetibilidade do genótipo de cana-
de-açúcar ao fitonematoide, razão pela qual o conhecimento da reação de novos 
genótipos ao parasitismo do fitopatógeno é primordial. Desta forma o objetivo do 
presente estudo foi avaliar a reação de novos, e já consolidados, genótipos de cana-
de-açúcar ao parasitismo de P. zeae em condições de casa-de-vegetação. Dois 
ensaios foram conduzidos em delineamento de blocos casualizados, com 12 
tratamentos, correspondendo aos genótipos de cana-de-açúcar RB966928, 
RB867515 (padrão de suscetibilidade), RB036168, RB036145, RB036065, 
RB966229, RB036066, RB036068, RB046209, RB036163, RB036153 e RB036059, 
com 3 repetições por tratamento totalizando assim 36 parcelas experimentais em 
cada ensaio. A partir de uma população pura de P. zeae foi inoculada em cada 
parcela 1000 individuo de P. zeae, sendo esta inoculada em cada parcela. Foram 
contabilizados os nematoides da raiz e do solo, contagem da População Final (PF) e 
calculado o Fator de Reprodução (FR) de cada parcela. Dos doze genótipos de 
cana-de-açúcar avaliados, 25% demonstraram comportamento suscetível enquanto 
75% foram resistentes (FR<1) quando submetidas ao parasitismo de P. zeae em 
casa de vegetação.  As cultivares RB867515 e RB966928 e os genótipos 
RB036168, RB036059, RB036066, RB966229, RB036145, RB046209 e RB036153, 
se mostram genótipos promissores ao cultivo em canaviais infestados de P. zeae. 
Este estudo é de grande importância para conhecer o comportamento de resistência 
dos genótipos de cana-de-açúcar a P. zeae, e desse modo, auxiliar estudos 
posteriores visando o controle do patógeno.  

 
Palavras-chave: Saccharum spp., nematoide das lesões radiculares, manejo  

integrado, controle genético. 
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ABSTRACT 
 
Pratylenchus zeae, commonly called root lesion nematode, is one of the 

most harmful phytonematode species to the sugarcane crop. Such impact varies 
according to the susceptibility of the sugarcane genotype to the phytonematode, 
which is why the knowledge of the reaction of new genotypes to the parasitism of the 
phytopathogen is essential. Thus, the objective of the present study was to evaluate 
the reaction of new, and already consolidated, sugarcane genotypes to P. zeae 
parasitism under greenhouse conditions. Two trials were conducted in a randomized 
block design, with 12 treatments, corresponding to the sugarcane genotypes 
RB966928, RB867515 (susceptibility pattern), RB036168, RB036145, RB036065, 
RB966229, RB036066, RB036068, RB036068, RB046209, RB046301, RB53, and 
361 RB036059, with 3 replications per treatment, thus totaling 36 experimental plots 
in each trial. From a pure population of P. zeae, 1000 individuals of P. zeae were 
inoculated in each plot, which was inoculated in each plot. Root and soil nematodes 
were counted, Final Population (FP) was counted and the Reproduction Factor (FR) 
was calculated for each plot. Of the twelve sugarcane genotypes evaluated, 25% 
showed susceptible behavior while 75% were resistant (FR<1) when submitted to P. 
zeae parasitism in a greenhouse. The cultivars RB867515 and RB966928 and the 
genotypes RB036168, RB036059, RB036066, RB966229, RB036145, RB046209 
and RB036153, are promising genotypes for cultivation in sugarcane fields infested 
with P. zeae. This study is of great importance to know the behavior of resistance of 
the sugarcane genotypes to P. zeae, and in this way, to help further studies aimed at 
controlling the pathogen. 

 
Keywords: Saccharum spp., root lesion nematode, management, integrated, genetic 

control. 
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5.1 INTRODUÇÃO  

 
A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma cultura amplamente cultivada em 

regiões tropicais e subtropicais (SANTOS et al., 2012). Utilizada como matéria-prima 

para produção de açúcar, fibras, biocombustíveis, bebidas alcoólicas e alimentos 

para animais, é uma das culturas mais importantes do ponto de vista 

socioeconômico no Brasil e no mundo (SANTOS et al., 2012; BELLÉ et al., 2017).  

O país conta com uma produção de 585.179,4mil t de cana-de-açúcar, 

resultado de uma produtividade média de 70.357kg ha-1 em 8.317, mil ha de cultivo 

na safra 2021/22 (CONAB, 2022). Nesse cenário, o estado do Paraná se enquadra 

como o 5º maior produtor nacional com 31.961,6 mil t de produção (CONAB, 2022).  

Contudo, entre os principais fatores que limitam a obtenção de altos 

rendimentos da cana-de-açúcar estão os fitonematoides (OLIVEIRA et al., 2019). As 

espécies de nematoides mais importantes comumente encontradas causando danos 

na cultura são Meloidogyne javanica, M. incognita e Pratylenchus zeae (FREITAS et 

al., 2001). Em média, M. javanica e P. zeae suprimem o rendimento em até 20 e 

30% respectivamente na primeira colheita em variedades susceptíveis (FONTANA et 

al., 2015). Contudo, a espécie P. zeae Graham tem sido amplamente citada como o 

nematoide mais importante para a cultura (SUNDARARAJ; MEHTA, 1993; SPAULL; 

CADET, 2003).  

As plantas infectadas por P. zeae apresentam sintomas visíveis de extensas 

necroses e lesões vermelhas conspícuas no córtex radicular (VALLE-LAMBOY; 

AYALA, 1979; KATHIRESAN; MEHTA, 2002), assim como sintomas reflexos de 

amarelecimento das folhas, crescimento atrofiado e caules menores (FERRAZ, 

2018). A situação se agrava pela circunstância de cultivo da cana-de-açúcar, que é 

manejada em monocultura contínua em um longo ciclo de exploração do mesmo 

genótipo, que não permite a interrupção do ciclo do nematoide, havendo assim 

declínio do canavial ao longo dos ciclos de cana-soca (JAYAKUMAR; GANAPATHY, 

2020). 

Entre os métodos disponíveis para o manejo integrado do nematoide, a 

utilização de nematicidas (DINARDO-MIRANDA et al 2008; CHAVES et al 2016), 

rotação de culturas (OLIVEIRA et al, 2008; BERRY et al, 2011; SANTANA-GOMES 

et al, 2019), incorporação da matéria orgânica ao solo (CARDOZO; ARAÚJO, 2011) 
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e controle biológico (MAZZUCHELLI et al 2020), e ainda, o uso de genótipos 

resistentes(DINARDO-MIRANDA et al 1995; DIAS-ARIEIRA et al. 2010; SANTOS et 

al 2012; BELLÉ et al 2017; DINARDO-MIRANDA et al 2019), são as estratégias mais 

comuns adotadas. Esta última consiste na mais desejável alternativa de controle 

pois é economicamente viável, acessível aos produtores e não possui qualquer risco 

para a saúde humana ou ao ambiente (BELLÉ et al., 2017). Contudo, genótipos de 

cana-de-açúcar resistentes para as principais espécies de fitonematoide, como P. 

zeae, são escassos (DINARDO-MIRANDA, 2005). 

No entanto, o programa de Melhoramento Ridesa tem desenvolvido novos 

genótipos a serem lançadas, e testar estes genótipos quando submetidas ao 

parasitismo de P. zeae, é uma ferramenta complementar e indispensável para o 

estudo. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar 12 genótipos de cana-de-

açúcar da Ridesa (de sigla RB) submetidas ao parasitismo de P. zeae. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi composto de dois ensaios, sendo o primeiro ensaio (E1) 

realizado no período de novembro de 2020 a março de 2021, e o segundo (E2), de 

março de 2021 a julho de 2021. Foram conduzidos na câmera de crescimento de 

plantas (Fitotron, Instalafrio®) em condições controladas (Temperatura de 28°C ± 2), 

no Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade da Universidade Federal do Paraná.  

As mudas pré-brotadas de cana-de açúcar (MPB) foram produzidas na estação de 

experimentação da Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor 

Sucroenergético (RIDESA) no município de Paranavaí. 

Os experimentos foram conduzidos em Delineamento de Blocos 

Casualizados (DBC), por questões operacionais, cada um com doze tratamentos 

composto pelos seguintes genótipos de cana-de-açúcar: RB036066, RB036068, 

RB036163, RB036168, RB036059, RB036066, RB966229, RB036145, RB046209, 

RB867515, RB036153 e RB966928. Cada tratamento teve três repetições, 

totalizando assim 36 parcelas. Cada parcela consistiu em uma planta por vaso com 

capacidade de 2 L com solo previamente autoclavado em proporção 1:1 de areia e 

solo. Baseado nos resultados obtidos por Santos et al (2012) o genótipo RB867515 

foi determinado como padrão de suscetibilidade.  
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A população do nematoide P.  zeae foi obtida via coletas de solo e raízes de 

cana-de-açúcar em canaviais do noroeste do estado do Paraná. Foi então realizada 

a purificação da população e posterior multiplicação dos nematoides em vasos com 

milho, por 120 dias, mantidos em casa-de-vegetação, com controle de umidade e 

temperatura. Destes foi obtida uma suspensão de inóculo do fitonematoide através 

do método de Coolen e D’Herde (1972). 

As mudas pré-brotadas foram transplantadas para os vasos a 100 dias de 

idade em E1 e 282 dias em E2. Estas então foram fertilizadas com a dose de 50-

120-100 Kg ha-1 (N-P-K), recomendada por Pauletti e Motta (2019) para médias 

produtividades esperadas de cana-planta, resultando assim em 0,11 g de ureia, 0,29 

g de super triplo e 0,17 g de KCl por vaso.  

Após 18 dias do transplantio em E1 e 9 dias do transplantio em E2, 

ocorreram as inoculações da suspensão de 1000 μL calibrada com cerca de 1000 

indivíduos de P. zeae, contendo ovos, juvenis e adultos do nematoide. A partir de 

três orifícios equidistantes ao redor das plantas com profundidade de 4 cm feitos 

previamente com auxílio de tubo Falcon. As parcelas de ambos os ensaios 

permaneceram então em Câmara Climatizada para Crescimento de Plantas, com 

controle de fotoperíodo de 12 horas e temperatura de 28ºC, e irrigação diária até a 

coleta e avaliação. O mesmo ocorreu com mudas de Sorgo Sacarino BRS 506 de 30 

dias de idade. Foram realizadas 3 repetições.  

Após completar 171 dias após a inoculação (DAI) no E1 e 116 DAI no E2 as 

plantas e solo de cada parcela foram separadas. As raízes foram lavadas, 

segmentadas em frações de 2 a 5 cm de comprimento. Foi então destacado, de 

forma homogênea e aleatória do restante das raízes, uma amostra de 5 g de 

fragmentos de raízes destinados a extração de nematoides. Estes foram 

processados durante 10 segundos em liquidificador e submetidos a extração pelo 

método de Coolen e D’Herde (1972).  

E quanto ao solo, durante a separação das plantas, foi coletado uma 

amostra de solo do vaso de cada parcela de 50 cm³, composta de frações de 

diferentes posições deste quando despejado em bandeja. Tal alíquota foi designada 

a extração de nematoides pelo método flotação centrífuga em solução de sacarose 

(JENKINS, 1964). 
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A população de P.  zeae de cada parcela foi quantificada a partir das 

suspensões. Para isso foi pipetado um volume de 1 mL da suspensão extraída em 

Câmara de Peters e contado o número de indivíduos do fitonematoide sob um 

microscópio óptico de luz na ampliação de 40 x. Posteriormente a população em 5 g 

de raíz e 50 cm2 do solo foram extrapolados para a massa seca de raiz e volume 

total de solo no vaso e somados, contabilizando-se a População Final (PF) de 

nematoides.  

Em seguida foi obtido o Fator de Reprodução (FR) de cada parcelas através 

da divisão da população final (PF) contabilizada, pela população inicial (PI), ou 

inoculada (FR = PF/ PI), seguindo o modelo proposto por Oostenbrink (1966). Os 

genótipos de cana de açúcar que apresentaram FR<1 foram considerados 

resistentes ao parasitismo de P. zeae, enquanto os que apresentaram FR>1 foram 

considerados suscetíveis ao fitonematoide. Para a determinação da viabilidade do 

inóculo, concomitantemente ao experimento, foi realizado o processo análogo para 

obtenção do PF e o FR em Sorgo sacarino (Sorghum bicolor) variedade BRS 506, 

suscetível a P. zeae. 

Os dados dos parâmetros PF foram submetidos aos testes estatísticos de 

homogeneidade das variâncias Bartlett e normalidade dos resíduos Shapiro-Wilk, a 

fim de se analisar a normalidade da distribuição dos dados. Quando estes não 

atingiam a homocedacidade, foi procedida a transformação de Box-Cox. Atendidas 

às pressuposições do teste de normalidade, os dados do ensaio e repetição foram 

analisados em Duplo Fatorial, sendo um fator os genótipos de cana de açúcar e 

outro fator o ensaio (E1) e a repetição (E2), sendo aplicado a Análise de Variâncias 

(ANOVA). Foi realizado o teste de agrupamento de médias Scott-Knott, em nível de 

5% de significância (valor-p ≤ 0,05) para a variável. Foi utilizado o software R® 

versão 4.0.4 (R Core Team, 2019) junto dos pacotes ExpDes.pt, MASS e Agricolae. 

 

5.3  RESULTADOS 

 

Uma vez que não houve interação significativa entre os fatores, cultivares e 

os experimentos (E1 e E2), os dois experimentos foram analisados conjuntamente. 

Os genótipos submetidos ao parasitismo de P. zeae apresentaram diferença 

estatística em relação a População final (PF), sendo agrupado em dois grupos 
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distintos (a e b), pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade (TABELA 5). O 

inóculo de P. zeae estava viável, apresentando Fator de reprodução (FR) em Sorgo 

sacarino variedade BRS 506 de 2,26 (dp=1,8). 

Resultados obtidos dos ensaios mostram que dos doze genótipos de cana-

de-açúcar testados, os genótipos RB036168, RB036059, RB036066, RB966229, 

RB036145, RB046209, RB867515, RB036153 e RB966928 se apresentaram 

resistentes ao parasitismo de P.  zeae, representando 75% do total dos genótipos 

avaliados. Por outro lado, 25% dos genótipos, sendo eles RB036065, RB036068 e 

RB036163, são suscetíveis ao fitonematoide, quando utilizado o método de 

classificação baseado no FR (OOSTENBRINK, 1966) (TABELA 5). As médias dos 

FRs de P. zeae nos genótipos permaneceram entre 0,25 e 1,43. 

Os genótipos se diferenciaram estatisticamente (p valor ≤ 0,05) quanto aos 

seus respectivos valores de FR e PF como apresentando na TABELA 5. Os FRs 

estatisticamente superiores dos genótipos RB036065, RB036068, RB036163, 

RB036168 e RB036059, indicam estes como suscetíveis a P. zeae, dentre os 

testados, ao contrário dos genótipos RB036066, RB966229, RB036145, RB046209, 

RB867515, RB036153 e RB966928 apresentam estatisticamente menores valores 

de FR (TABELA 5).  

Dentre os genótipos que mostraram maior resistência a P. zeae, se 

destacam, RB966928 e RB036153, em ambiente controlado.  Ambos os genótipos 

apresentaram os menores FR médio dentre os genótipos testados, de 0,25.  Embora 

o genótipo RB867515, era o padrão de susceptibilidade, nesse ensaio apresentou o 

FR de 0,54 quando submetido a P. zeae em ambiente controlado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

TABELA 5 - POPULAÇÃO FINAL (PF), FATOR DE REPRODUÇÃO (FR) E REAÇÃO (R) DE 
Pratylenchus zeae NOS DIFERENTES GENÓTIPOS DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 
  Pratylenchus zeae 

Genótipo PF1 FR2 R3 

RB036065 1432.89* a 1,43*** S 

RB036068 1273.80** a  1,27 S 

RB036163 1011.15 a 1,01 S 

RB036168 953.97 a 0,95 R 

RB036059 861.74 a 0,86 R 

RB036066 738.07 b 0,73 R 

RB966229 720.56 b 0,72 R 

RB036145 689.27 b 0,68 R 

RB046209 612.80 b 0,61 R 

RB867515 574.16 b 0,54 R 

RB036153 277.35 b 0,25 R 

RB966928 253.67 b 0,25 R 

CV 70,91%   
*  Media seguidas da mesma linha não diferem na coluna pelo teste Scott-Knott’s a 5%. 
** dados não transformados 
*** Média de 3 repetições 
1PF= População Final 
 2FR= Fator de Reprodução= população final/ população inicial  (Pi=2000) 
 3R= reação; S= susceptibilidade (FR>1); R =Resistência (FR<1) 

 

  

5.4 DISCUSSÃO 

 
Verificou-se que 75% dos genótipos avaliados demostraram comportamento 

resistente (RF<1), quando submetidos ao parasitismo de P. zeae em condições 

controladas. Esses resultados são essenciais para auxiliar no direcionamento de 

manejo de cana-de-açúcar em áreas que contém a presença de populações de P. 

zeae. Além disso, pode auxiliar os programas de melhoramento genético no 

desenvolvimento de genótipos visando o controle deste patógeno.  

No entanto, estudos conduzidos em ambientes controlados apresentam 

resultados distintos. Ao testar o comportamento de 10 genótipos de cana-de -açúcar 

ao parasitismo de P. zeae em casa-de-vegetação, Bellé et al. (2017) descreve todas 

as cultivares como suscetíveis ao parasitismo do fitopatógeno, inclusive a 
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RB966928, que apresentou o menor FR dentre as testadas. Nesse estudo, o mesmo 

genótipo também apresentou o menor FR dentre os testados. 

Em condições de campo, os genótipos também se apresentam suscetíveis 

Santos et al, (2012), que ao avaliarem em condições naturais 30 genótipos de cana-

de-açúcar ao parasitismo de P. zeae e P. brachyurus, obtiveram a resposta de 

suscetibilidade de todos os genótipos, inclusive da RB966928, que mesmo 

suscetível, também apresentou o FR de 1,6, menor dentre os demais testados.  

Oliveira et al., (2008) observaram um aumento da população de 

Pratylenchus spp. em área experimental em Goiás bastante significativa, passando 

de 75 para 378 exemplares por 10 g de raiz no genótipo RB867515, expressando 

assim a suscetibilidade do genótipo. O mesmo comportamento de suscetibilidade da 

cultivar RB867515 a P. zeae é apontado por Macedo et al., (2011). 

Contudo, em experimento a campo com testagem do nematicida carbofuran 

Dinardo-Miranda et al (2019), constataram o comportamento de tolerância dos 

genótipos RB867515 e RB966928 ao apresentarem danos insignificantes ao 

parasitismo de P. zeae e Meloidogyne javanica. O comportamento resistente do 

genótipo RB867515, nesse estudo, pode estar relacionado com a disponibilidade de 

raízes. De acordo com Jayakumar e Ganapathy (2020) e Bhuiyan e Garlick (2021), o 

P. zeae é um parasita obrigatório, logo o número de nematoides por raiz é 

relacionado com a disponibilidade do sistema radicular e não necessariamente com 

a resistência do genótipo. Se os genótipos com massa de raiz semelhante têm 

números diferentes de nematoides, então a diferença é provavelmente devido à 

resistência (BHUIYAN e GARLICK 2021). 

Nesse estudo, a maioria dos genótipos avaliados foram resistentes a P. 

zeae. O primeiro estudo relatando resistência de linhagens de cana-de-açúcar a P. 

zeae identificou novas fontes de resistência em acessos de parentes de Saccharum 

spontaneum selvagens (BHUIYAN, GARLICK e PIPERIDIS, 2019). Eles 

evidenciaram que as hibridizações interespecíficas entre S. officinarum e S. 

spontaneum proporcionaram alto rendimento e as características de resistência a 

nematoides em S. spontaneum, foram mais fáceis de transferir e reter em 

comparação com outras espécies selvagens (BHUIYAN, GARLICK e PIPERIDIS, 

2019). 
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Mesmo descrevendo todos os genótipos como suscetíveis, incluindo a 

RB966928, Santos et al (2012) e Bellé et al. (2017), divergem quanto ao valor de FR 

Bellé et al., (2017) avaliou o ensaio a 120 dias após a a inoculação, e Santos et al., 

(2012), em 60 dias. No entanto, Bellé et al (2017) descreve um FR 3 e 10 vezes 

inferiores aos observados por segundo Santos et al., (2012)isto se deve ao menor 

tempo entre a inoculação e avaliação, interferindo dessa maneira, no número de 

gerações do nematoide, e, consecutivamente, na reprodução do patógeno nas 

plantas de cana-de-açúcar.  

Sabe-se que solo arenosos e franco-arenosos tendem a ser mais favoráveis à 

migração do nematoide. Bellé et al. (2017) conduz o ensaio com vermiculita e solo 

esterilizado em proporção 1:3, fornecendo maior granulometria do que o utilizado no 

substrato do presente ensaio, com a proporção 1:1 de areia e solo, dificultando em 

maior grau a locomoção do fitonematoide. 

Mesmo havendo divergência entre o comportamento das cultivares ao 

parasitismo de P. zeae observado neste estudo e o descrito, há uma tendência, 

conforme relatado, de menores FR de P. zeae em cultivares RB966928 (SANTOS et 

al., 2012; DINARDO-MIRANDA; FRACASSO; MIRANDA, 2019; BELLÉ et al., 2017) 

e RB867515 (OLIVEIRA et al., 2008; DINARDO-MIRANDA; FRACASSO; MIRANDA, 

2019) dentre as restantes testadas nos respectivos estudos.  

Tais similaridades observadas, inclusive no presente estudo, representam a 

complexidade na relação fitonematoide, planta e ambiente. Como apontado por 

Dias-Arieira et al., (2010), o método de FR  deOostenbrink (1966) apresenta 

limitações. Para Bhuiyan e Garlick (2021), o parâmetro de resistência baseado em 

nematoides/planta ou raízes g pode ser usado para selecionar de forma mais 

confiável os genótipos resistentes. 

Desta forma os genótipos RB036168, RB036059, RB036066, RB966229, 

RB036145, RB046209, RB867515, RB036153 e RB966928 mostraram potencial 

para serem usados em canaviais com a presença de P. zeae.  
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5.5 CONCLUSÃO 

 

Dos doze genótipos de cana-de-açúcar avaliados, 25% demonstraram 

comportamento suscetível (RF>1) enquanto 75% foram resistentes (FR<1) quando 

submetidas ao parasitismo de P. zeae em ambiente controlado, incluindo os 

genótipos mais plantados no Brasil, RB867515 e RB966928 e os genótipos 

RB036168, RB036059, RB036066, RB966229, RB036145, RB046209 e RB036153. 

Esses resultados são importantes, pois podem auxiliar no direcionamento do uso 

destes genótipos, em áreas em que os nematoides das lesões radiculares estejam 

presentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse trabalho foi de grande importância para caracterizar a população de 

fitonematoides associados a rizosfera da cana-de-açúcar no estado do Paraná, bem 

como averiguar o comportamento de genótipos comerciais de cana-de-açúcar e os 

que estão ainda em fase de melhoramento genético, frente ao parasitismo das 

espécies de fitonematoides mais frequentes no estado, em ambiente controlado. 

Dos doze gêneros de nematoides identificados em associação à cana-de-

açúcar: Pratylenchus, Meloidogyne, Helicotylenchus, Xiphinema, Mesocriconema, 

Trichodorus, Aphelenchus, Hoplolaimus, Tylenchus, Tylenchorhynchus, Ditylenchus 

e Paratrichodorus, os gêneros Pratylenchus e Meloidogyne foram encontrados com 

maiores frequências nas raízes. Enquanto a espécie P. zeae foi mais frequente que 

P. brachyurus e M. javanica foi a única espécie do gênero Meloidogyne encontrada. 

Ao submeter 12 genótipos de cana-de-açúcar ao parasitismo de M. javanica, 

M. incognita e P. zeae, foi observado comportamento susceptível em 66%, 75% e 

25% dos genótipos avaliados, respectivamente. Os genótipos, RB036153 e 

RB036059 apresentaram comportamento resistente para três as espécies avaliadas, 

enquanto o genótipo RB036163 foi resistente para M. incógnita e M. javanica. Por 

outro lado, o genótipo RB046209 foi resistente ao parasitismo de M. javanica e P. 

zeae. E apenas para a espécie P. zeae, os genótipos RB036168, RB036066, 

RB966229, RB036145, RB046209, RB867515 e RB966928 apresentaram 

comportamento de resistência. 

Esses resultados contribuem para um entendimento preciso sobre a 

população de nematoides associadas a rizosfera no Paraná. Além disso, auxilia 

tanto os programas de melhoramento genético no desenvolvimento de genótipos, 

como direciona o uso destes genótipos, em áreas infestadas com os nematoides de 

importância no estado do Paraná.  
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 ANEXOS 

FIGURA 2 - IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE DE Meloidogyne; A) FASE INFECTIVA JUVENIL (J2) DE 
Meloidogyne; B) FÊMEA ADULTA MADURA SEXUALMENTE; C) CORTE PERINEAL DA FÊMEA 
ADULTA, PADRÃO COMUM DE Meloidogyne javanica; D) ELETROFORESE DE ISOENZIMAS  

 

FONTE: O Autor (2020) 
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FIGURA 3 - FITONEMATOIDES ASSOCIADOS A RIZOSFERA DA CANA-DE-AÇÚCAR; A) 
Pratylenchus zeae COM DESTAQUE NAS CARACTERÍSCAS DO APARELHO BOCAL, DISTANCIA 
DA VULVA A CALDA E DETALHES DA CALDA; B) Pratylenchus brachyurus COM DESTAQUE 
PARA O APARELHO BOCAL MAIS ROBUSTO, MENOR DISTÂNCIA DA VULVA A CALDA E CALDA 
ARRENDODADA; C) DETALHES DO APARELHO BOCAL DE  Pratylenchus zeae  COM TRÊS 
ÂNULOS LABIAIS; D) ESPÉCIME DO GÊNERO Xiphinema; E) ESPÉCIME DO GÊNERO 
Helicotylenchus; F) ESPÉCIME DO GÊNERO Mesocriconema.  

 

FONTE: O Autor (2020) 
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TABELA 6 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA O FATOR POPULAÇÃO FINAL DE Meloidogyne 
javanica.  

  GL SQ QM Fc Pr>Fc 
Bloco        3 114.63 38.210 4 0,01147 
Tratamento 11 601.38 54.671 5 5,6711 0 
Experimento 1 e 2 1 0 0 0 1 
trat*exp.   11 0 0 0 1 
Residuo      69 665.17 9.640   
Total                     95 1381.18   
CV = 17.98 %      
*Interação não significativa 
valor-p:  0.26716 
Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) 
De acordo com o teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância, os resíduos podem ser considerados normais. 

 

TABELA 7 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA O FATOR POPULAÇÃO FINAL DE Meloidogyne 
incognita  

  GL SQ QM Fc Pr>Fc 
Bloco        2 969.7 242.413 6 0,000507 
Tratamento 11 1218.5 110.777 2,811 0,007303 
Experimento 1 e 2 1 237.5 237.497 6,0266 0,18115 
* trat*exp.   11 715.0 65.003 1,6495 0,11845 
Residuo      44 1734.0 39.408   
Total                     71         4874.7   
CV = 26.51 %         

 

*Interação não significativa 
valor-p:  0.8051769 
Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) 
De acordo com o teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância, os resíduos podem ser considerados normais. 

 

TABELA 8 - ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA O FATOR POPULAÇÃO FINAL DE Pratylenchus zeae 

População Final  
  GL SQ QM Fc Pr>Fc 

Experimento 1 e 2        1 2342716 3 6,4844 0,11544 
Bloco 2 2233470 2 3,091 0,05805 
Trat 11 8156384 6 2,0524 0,05258 
bloco*trat.   22 5950787 4 0,7487 0,76016 
Resíduo      35S 12644974 5   
Total                     71 31328331 1   
CV = 79,85%     
*Interação não significativa 
valor-p:  0.1285279  
Teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) 
De acordo com o teste de Shapiro-Wilk a 5% de significância, os resíduos podem ser considerados normais. 
 

 


