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• Correlação entre vazão de água e resistência ao raquitismo da soqueira em ca
-

na-de-açucar

RESUMO 

Ronei de Almeida Douglas 

Hasime Tokeshi 

O presente trabalho teve por objetivo básico detenninar a ocor 
A . . . ftl N # # 

rencia de correlaçao entre a vazao de agua nos colmos de cana-de-açucar e ::.o 

grau de suscetibilidade das cultivares ao raquitismo'da soqueira, pelo méto-
N _, ' N . , . 

do de vazao de agua, a pressao constante, atraves de colmos inoculados com 

a bactéria do raquitismo da soqueira (As) e sadios (trat.ados termicamente). 

Com �asa na observação de que a doença é de natureza vascular, 

mediram-se os diâmetros do l�e dos vasos de quatro cu1tivares de reação co

nhecida ao AS, para verificar se a anatomia vascular é -ou não um fator de 

resistência, ao raquitismo da soqueira. 
, "' , ' 

Atreves de contagem de bacterias em coltaos tratados tennica -

mente.e inoculados com caldo bruto (Rs), procurou-se v.erificar se existe uma 

relação direta entre o grau de suscetibilidade e o n�,ero de bactérias. O 

número de bactérias com colmos inoculados foi sempre •ai:or do que nos, do 

tratamento térmico, supost�ente sadios. 

Por ser este método de recente introdução., foi estudado o efe! 

to do armazenamento e umidade do solo_ sobre o mesmo·. 

Os resultados da medida de vazão evidencíL-sam que cultivares re 
-

sistente apresentam baixe. vazão de água entre colmos tratados termicamente e 

inoculados, ao passo que cultivares suscetíveis revelaram o contr�rio. 
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N , # 

A anatomia vascular nao e suficiente, por si so, para explicar 

as diferentes reações das cultivares ao AS. 
� 

O armazenamento ocasiona aceotuada queda de vazao, principal -

mente 24 horas após a colheita. O conteúdo de �gua no solo, também, interfe

re no método. 

Concluiu-se que essa técnica pode constituir-se, num futuro 

próximo, no método mais eficiente, seguro e rápido de separar cultivares re

sistentes de suscetíveis. 
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Correlation between water flow and resistance to sugarcane ratoon stunting 

disease 

SUMMARY 

Ronei de Almeida Douglas 

Hasime Tokeshi

This work has the objective of determining the correlation 

between the water flow on sugarcane cuttings and the susceptible degree to 

the ratoon stunting disease (RSD) of some cultivars by the method of water 

flow in a constant pressure with:healthy and diseased cuttings� 

The diameters of the xylem of four cultivars with known 

reactions to RSD were measured to verify whether the vascular anatomy is a 

factor of resistence to this disease. 

The bacteria in cuttings submitted to the long hot water 

treatment and inoculated with sugarcane juice (RSD) were counted to verify 

if there is a direct· relation between the degree of suscetibility and 

number of · bacteria. The numbre of baeteria on inoculated cuttings was always 

higher than on those treated with hot water (healthy). 

Because it is a new method of ASO evaluation, it was studied 

the storage and soil moisture effect over the method. 

A low water flow was observed in inoculated cuttings of 

resistant cultivars and the high water flow was presented in susceptible 

ones. 

The vascular anatomy alone is not sufficient to explain the 

differant reactions of cultivars to ASO. 



Storage causes a great water flow dscrease, mainly 24 hours 

after harvesting. The moisture content of the soil interfere in this method. 

It was concluded that this technic can be in fwture the more 

efficient method, secura and rapid for screening resistant from susceptible 

cultivars. 



1 ,. INTRODUÇÃO 

A cultura da cana-de-açúcar é uma das explorações agrícolas de 

mais ampla distribuição geográfica, revestindo-se de grande importância eco

nômica e social. As inÚmeras empresas e instituições que subsistem em função 
, .... #d , .. da cana-de-açucar na produçao e transformaçao do açucar, geram atraves dessa 

atividade riquezas de consider;vel expressão, tanto em divisas, como em em

pregos, beneficiando t assim, todos os paises onde é cultivada em grande es

cala (suoo, 1980). 

Apesar de o Brasil ser o maior produtor de açúcar de cana do 

mundo, a produtividade agricola brasileira de cana-de-açúcar está entre as 

me.is baixas se comparada aos demais paises competidores. 

Dos numerosos problemas que atingem a cana-de-açúcar, trazendo 
''> 

consider�vel queda em sua produção, o raquitismo da soqueira é uma das doen

ças que ocasiona maiores danos nas áreas canavieiras do pais. Apesar disso, 

não é uma doença temida pelos plantadores de cana, pelo fato de não manifes

tar nenhum sintoma externo visível, podendo, portanto, passar totalmente de� 

percebida, fato, ali�s, muito comum. Em consequência disso, as perdas vao-

se repetindo anualmente. 

O raquitismo da soqueira foi observado, pela primeira vez, em 

Queensland (Austr�lia), nos anos de 1944/45, incidindo sobre a cultivar Q 28 
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(HJGHES e STEINDL, 1955). A partir dessa data, a doença foi relatada em mui

tos paises, estando atualmente, segundo EGAN et alii (1977a), presente em 

quarenta e sete países produtores de cana-de-açúcar do mundo. 

No Brasil, sua presença foi constatada, inicialmente, por VEI

GA (1956), em Campos (AJ), e por DANTAS (1956), em Pernambuco, estando atual_ 

mente disseminada por todos os canaviais do Brasil (MATSUOKA, 1971). 

Os maiores problemas relativos ao estudo dessa moléstia refe -

rem-se ao seu agente causal, e dificuldades de identificação da doença pela 

falta de sintomas específicos, conseq6entemente gerando problemas quanto ao 

uso correto das medidas de controle. 

O desenvolvimento de cultivares resistentes ao raquitismo da 

soqueira não é �ácil, devido à ausência de um método rápido e eficiente de 

seleção. 
* ,. H 

O ��ica metodo atualmente existente de determinaçao de tele -

rância varietal ao raquitismo é a avaliação de perdas de produção, por meio 

de experimentação comum. Por tal método, é extremamente trabalhoso e mesmo 

impossivel, na pr�tica, fazer determinações em grande nÚmero de cultivares. 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de desenvol

ver uma técnica simples, segura, rápida, o bjetiva e econômica, que permita 

separar. em curto espaço, de tempo, clones resistentes de suscetíveis, sem 

necessidade de observar a queda de produção de cana soca e ressoca, como tam 

bém permitir a obtenção de resultados mais bem fundamentados, por se basear 
#> • 

; 

apenas em um disturbio fisiologico causado pela doença. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Agente causal 

O raquitismo da soqueira, até 1971, foi considerado moléstia 

causada por virus (HJGHES e STEINOL, 1955; SCHEXNAIDER, 1956; FORBES e LING, 

1960; STEINDL, 1961; GILLASPIE � ,ill!, 1966; GILLASPIE, 1970; GILLASPIE, 

1971) embora STEIB e TANTERA (1970) suspeitassem estar a doença associada 

a um micoplasma, e KHJRANA (1972), a um complexo de no minimo dois patÓge

nos, um virus e um micoplasma. 
,, 

Essas hipoteses foram alteradas quando PLAVSIC-BANJAC e MARA -

MOROSCH (1972), GILLASPIE � ,cll! (1973), MARAMOROSCH � � (1973), TEAKLE 

� � (1973), TEAKLE.(1974) encontraram evidências indicando estar a do-
. 

.. ,, 

ença associada a presença de uma bacteria do grupo corineforme ou organismo 

semelhante a rid<ttsia, no xilena de colmos maduros e enfermos, mas não em 

colmos sadios de cana-de-açúcar. 
,, 

Atualmente muitos autores consideram ser bacteria o agente do 

raquitismo da soqueira (LIU � �' 1974; TOKESHI � �' 1974; CHEN et 

alii, 1975; GILLASPIE � alii, 1975; WORLEY e GILLASPIE, 19?5; BAILEY, 19?6; 

DAMANN e DEARICK, 1976; GILLASPIE � !!!.ll,, 1976a; KAMIUNTEN e WAKIMOTO , 

1976; RICAUD et .cl-1!, 1976; LIU, 19?8; RISH e NATH, 1978), porém a natureza 
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exata do organismo, tamanho, presença ou ausência de mesossomo permanecem em 

controvérsia. 

Segundo WEAVER � .ê!ll(l977), a bactéria é do tipo Gram posi -

tivo e, de acordo com KAO e DAMANN (1978), formam microcolÔnias no xilema, 

as quais se fragmentam facilmente nas extrações a vácuo, dando origem aos 

talos bacterianos. 

Como nenhum trabalho foi realizado na sentido de comparar a 

bactéria caracterizada em outros países, com aquela ocorrente em nossos ca -
- I naviais, nao podemos afirmar, portanto, tratar-se do mesmo agente causal. 

Recentemente, DAVIS!!� (1980), conseguiram isolar "in vi

tro" a bactéria, confirmando, ser este microrganismo, o agente etiológico da 

doença. Segundo os autores as colônias formadas eram de 0,1 a 0,3mm de diâ -

metro, circulares, convexas, e não pigmentadas após 2 semanas de incubação 
,. o 

aerobica a 30 e.

2.2. Disseminação 

Toletes provenientes de colmos afetados pelo raquitismo da so

queira darão sempre origem a touceiras doentes. A disseminação de uma tou

ceira para outra se d� na quase totalidade dos casos por meios mecânicos, ª8!! 

do os instrumentos de corte, utilizados no plantio e colheita, os mais efi -

cientes (STEIMJL e HJGHES, 1953; HJGHES e STEINDL, 1955; TODO, 1960; STEINDL, 

1961; GALLI � ili!_, 1968; MATSUOKA, 1975). 

Outros meios de disseminação são citados, porém, sem provas 

concretas: ratos, WEHLBURG (1956), ADSUAR (1962); vetores, PEMBEATON e CHAR-

PENTIER (1959); solo, ADSUAR e LOPEZ-ROSA (1962); coelhos, SOURNE (1965); ra

tos, raposas e outros animais, GALLI !!i ill,! (1968). 

HJGHES e STEINDL (1955), WISMER (1965), FORSES e PERDruO (1966) 

admitem que o agente do raquitismo da soqueira não se transmita através de 

cariopses de cana-de-açúcar. 
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Como a descoloração na rngião nodal é o resultado da reação 

da planta à prasenç� às organismos estranhos e não� especifico para o agen 

te do raquitismo da soqueira, a perfeita identificação da doença tem-se con! 

titu:Íoo em \.Ili dos maiores entraves ao estudo da mesma em cana-de-açúcar (TO

KESHI, 1980). Diante dessa dificultiade, elguns autores procurar-am desenvol

ver técnicas que permitieoom um diagnóstico �guro. 

Usaram técnicaa de inoculações em plentas indicadoras: HJGH::S 

e STEINDL (1956), em Nicotiana glutinos� e beringela; STEIB e FORBES (1957), 

em milho e sorgo halepensa; MATSUOKA (1971), em capim elefante; BECHET 

(1976), em  bana grau (Pennisatum purpuraum x Pennisetum anu'!rlcarum). Ape -

sar de todos os seforços, na procura de ums planta que permitisse urna sin -

tooatologia especifica em curto espaço d e  tempo para uma diagnose segure, 

a melhor planta indicadora ainda é a proprla cana-de-açúcar, embora oom 

sint0t"'fl&15. especÍficos (VALARINI, 1978).

FARRAA (1957) e ANTOINE (1957) desenvolwram testas quimices. 

O pri�iro usou psrolddo de h1drogênio e ácido clortdrico hidratado para 

tratar secções longitudinais retiradas da periferia da nós maduros da part� 

basal do colmo de cana-de-açÚcar. Observou que canas sadias manifestavam c2, 

loração verde azulada no tecido parenquimatoso vizinho aos feixes vaooula -

res, enquanto cenas doentes não Manifestavam a coloração. O segundo uBOO 

2,3,5 - c.loreto de trifooil tetrazÓlio, que se reduz a um pigmento verne -

lho insolúvel, em p:rn�nçe de tecido vivo. Canas sadias mostraram altera -

çoos mai8 lentas na cor quando comparadas com canl!!lm d0iantes .. HJGI-ES (1958) 

testou os mêtooos acima citados, chegando a conclusão de que nenhum deles 

oferece raaultaooa ssguros. 

FIFES e STOKES (1959) realizaram estudos crcmatogrcificos e 

wrif'icaram qw e concentração da sminoáci®!I �ra maior em extratos de fo -

lhas da c�na-de-açÚcar afst�da$ pslo raquitiffl!O da soqueira quando compare.-
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das com canas sadias. Porém, os autores concluíram que haveria necessidade 

de novos estudos para avaliar a eficiência do método. 

Com a evidência da associação constante da uma bactéria com e 

doença PLAVSIC-BANJAC e MARAMOROSCH (1972), MARAMOROSCH � ili,! (1973), 

TEAKLE et alii (1973), CHEN et alii (1975), RICAUD et alii (1976), muitos 
-- -- --� 

pesquisadores têm utilizado técnicas microscópicas para diagnosticar a do -

ença. 

Segundo MARAMOROSCH st alii (1973), TEAKLE et alii 
-- �� (1973),

WORLEY e GILLASPIE (1975), KAMIUNTEN e WAKIMOTO (1976), o uso de microscÓ -

pio eletrônico para detectar a presença da bactéria constitui um método rá

pido pare diagnosticar a doença. Entretanto, essa técnica requer equipamen

tos caros e pessoal treinado (STEII\OL, 1976). A tecnologia envolv:tda limita 

severamente o número de amostras que podem ser examinadas (GILLASPIE, 1977). 

De acordo com GILLASPIE � � (1973), o raquitismo da se

queira da cana-de-açÚcar·pode ser diagnosticado pela detsctação da presença 

da bactéria por exames de exsudatos de xilema ou extratos de seiva, através 

da microscopia de contraste de fase ou campo escuro. 

Para BAILEY (1976), exames de preparações de difusão de t�i

dos através da microscopia de contraste de fase parecem ser um meio Útil e 

simples de diagnosticar o raquitismo da soqueira, particularmente em culti

vares que não apresentam sintomas nodais visíveis, e também confirmar a 

diagnose com base em sintomas nodais; , 

GILLASPIE � � (1976b) procuraram determinar se o numero 

de bactérias, para o diagnóstico, em caldo bruto de canas-de�açÚca:r susce -

tíveis infectadas com raquitismo, diferia do número presente em canas resi� 

tentes. Concluiram que o caldo de clones suscetíveis tinham mais bactérias 

do que o caldo de clones resistentes. 

Segundo BAILEY (1977), a diagnose através da microscopia de 

contraste ds fase tem sido um procedimento rotineiro na África do Sul. Por 

essa método, a bactéria tem sido observada em todas as partes da planta, 
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desde a rafz até a lâmina foliar. Compara�do preparações de difusão de te -

ciclos de todas as parte da planta, em ·três cultivares de reação conhecida 

ao raquitismo da soqueira, observou que existe uma relação direta entre o 

grau no qual as cultivares são afetadas e o número de bactérias. No entanto, 

concluiu que essa técnica apresenta limitações quando aplicada para colmos 

imaturos e tecidos da parte superior do caule, visto que as preparações des 

ses tecidos têm poucas bactérias e dificultam a diagnose da doença. Devido 

a isso, há necessidade do uso de secções da caules maduros para assegurar a 

perfeita diãgnose. 

2 .. 4. Controle 

Segundo STEif\OL e H.JGHES (1953) e WANG (1967), plantar mate -

rial sadio, prevenir a disseminação do patÓgeno e usar cultivares resisten

tes, seriam as principais medidas no controle do raquitismo da soqueira. O 
Jl> • f'" A 

"rouguingn , pratica agr1cola adotada com exito no controle de certas doen 

ças, á inexeqaível para o raquitismo, pela falta de sintomatologia externa 

(H.JGHES e STEINDL, 1955). 

Para obtenção de material vegetativo sadio, a técnica mais 

usual é a termoterapia dos toletes e gemas com água quente. A termoterapia 

de gemas foi desenvolvida na Estação Experimental da Copersucar por w. M. 

SILVA (comunicação pessoal). O método consiste em submeter toletes ou gemas 
' ,w- #1 " 

{ 
o 

a imersao em tanques contendo agua quente a temperatura cons�ante de 50,5 C 

durante duas horas. Embora o método seja bastante eficaz em condições ids -

ais, na pr�tica apresenta alguns inconvenientes. Temperatura mais elevada 

ou exposições prolongadas afetam o poder germinativo da muda; por outro la

do temperatura pouco inferior ou exposições menos prolongadas não inativam 

o agente. Fatores como diâmetro do tolste, circulação e âquecimento de água

e o estágio de mat!..,ração da cana também af'etam o processo (GALLI �. alii 1

1968; MATSUOKA, 1975). 
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Apesar de todos esses cuidados, baixa porcentagem de germina-
N � N � # 

ç:ao ainda pods:ra ocorrer se nao foram adotadas certas precauçoes pas-trata-

mento (MATSUOKA, 1975). 

HARDY (1973), estudando o efeito de vários fatores na eficiên 
N # tJI' � 

eia de germinaçao apos o tratamento termice com agua quente t mostrou que o 

uso de uréia pode ser benérico à germinação. Os materiais obtidos por essa 

técnica não são totalmente sadios (MATSUOKA, 1975). 

STEIB e CIFUENTEB (1976) relataram que o tratamento térmico, 

através de vapor Úmido, pode ser um método adicional para o controle do ra

quitismo da soqueira. Esse método permite tratar as mudas de cana-de-açúcar, 
N f 

o 

sem afetar a germinaçao, num per1odo de t empo de 4 horas, a 53 C. 

A prevenção contra a propagação da enfermidade nos lotes sa -

dios é um fator importante de controle. Todos os instrumentos de corte de -

vem ser·esterilizados antes de serem usados em canas sadias (STEINOL, 1961). 

O emprego de cultivares resistentes ao raquitismo da soqueira 

tem sido muito precário devido à ausência de programas de melhoramento es

pecÍ ficos dirigidos nesse sen�ido (MATSUOKA, 1975). Existe relato de que 

apenas a cult:!.var HS0-6909 parece apresentar imunidade (WISMER e 

1967). 

URATA, 

Co� a identificação de uma cultivar altamente resistente ou 

imune e com o estudo da :respectiva árvore genealógica, seria localizado o 

fator que deu a caráter de imunidade, sendo"'i)rovavelmente de valor adicio -

nal aos futuros trabalhos de melhoramento (MATSUOKA, 1975). 

2.5. 

O fluxo de �gua nas plantas é um processo complexo, feito por 

interligações de água, ent:re os vários tecidos, ao longo de todo o sistema 

vascular, por mudanças no conteúdo de solutos causados pelo metabolismo e 

por gradientes de temperatura por toda a planta (VAADIA � !!]d!, 1961). 



Quando o xilema de uma planta sofre alterações, ocorrem se-

ri.as 1.nt:erferencias com o fluxo ascendente do fluido vascular. MicroscÓpi -

camente à evidências abundantes deste fenômeno, porque um sintoma quase in

variável de murcha vascular é a descoloração dos elementos do xilema atra -

vês deposição neles de substâncias de coloração escura. Este sintoma é re -

ferido como escurecimento vascular e é precedido pela formação nas cavida -

des dos vasos de massas de substâncias de coloração mais clara (wooo, 1967). 

A associação do desenvolvimento de sintomas com distúrbios na 

economia de �ua, com relação a plantas i nfectadas e sadias, tem sido demon! 

trada em vá.rias doenças vasculares (LiflFOAD, 1931; Hl\RRIS, 1940; LUDWING, 

1952i SCHEFFER e WALKER, 1953; BECKMAN � ili!,, 1962) � 

Segundo HARRIS (1940) e BECKMAN (1964), a redução no supri -

mento de água, através de obstruções mecânicas dos tecidos condutores por 

gomas, resinas e tiloses, frequentemente induzidas por invasão de patÓgsnos, 

foram propostas pela primeira vez por Sta�art {1897) e por Smith (1899), b,!z; 

seados em evidências histolÓgicas, uma vez que secções da plantas de milho, 

algodão e melancia, infectada� com murcha, mostravam muitos dos seus vasos 

cheios de abundante crescimento do parasita. 

MELHUS � � (1924) confirmaram essas observações ao deter-

minarem a taxa de vazão 
, 

de agua em 100 secções de 15cm de comprimento de 
,. 

de maçãs sadias (E. arvores e atacadas por A�robacterium tumsfaciens F. Sm 

& Towns) Conn., obtendo uma redução de 3rY/4 �o transporte de água nas sec -

çÕes enfermas. O mas�o foi feito com 10 colmos de repolho, obtendo uma va -

zão de 16,02 e 1,86cc en colmos sadios e infectados com f�sari\:!,!!l. 9x�sp.2.,_� 

f. conqlutinans (Wr.) Sny. & Hans., respecti vemente.

HARRIS (1940), trabalhando com pepino afetado por Erwinia 

.ttacraiehil� (Smith) rblland e milho doce por Erwinia stewartii (E.F.Smith) 

Dye, também obteve uma redução da vazão de água em 82,13 e ?4,36i respecti

vamente, comparado com caules não infectados. 

LUDWING (1952) verificou que a taxa de vazão em plantas 
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menor em caules doentes do que em sadios, e que essa redução estava sempre 

associada à presença, nos vasos, de uma substância transparente semelhante 

à goma, a qual era rapidamente detectada em secções feitas a mão livre, qua� 

do estas eram montadas em �gua. 

Mais tarde, D!MON) e WAGGONER (1953), também trabalhando com 

plantas de tomate sadias e e.tacadas com �' confirmaram essa redução, 

baseados em três evidências: a taxa de movimento de radiofosfato foi redu -

zid� em 96 a 9ff'/o no xilema de caules doentes; folhas murchas de tomate re

cobravam a turgidez quando o tecido afetado era removido e as folhas colo

cadas em água; folhas turgidas em caules afetados transpiraram um terço me

nos do que folhas sadias, e seus estômatos permaneceram fscb.�dos, enquanto 

os de plantas sadias estavam completamente abertos. 

SCHEFFER e WALKER (1953) avaliaram o bloqueio dos vasos em 
.., 

secçoes de caules de tomate sadios e atacados por Fusarium, pelo movimento 

de um corante, em condições que favoreciam a transpiração. Quando secçoes 

de caules de plantas infectadas foram colocadas em solução de eosina ou fuc 

sina básica, muitos dos vasos ficaram descoloridos. Pecfolos de folhas rl'!Llr-

chas também permaneceram livres do corante. Quan�o folhas estavam murchas 

apenas de um lado, só o lado turgido ficava colorido. Os autores concluiram 

que os sintomas de murcha, em todas as plantas afetadas eram devidos à não

condução de égua, coom foi demonstrado pelo --corante, e o número de vasos não 
.. 

condutores era proporcional a severidade do sintoma da doença. 

SECKMAN et (1953) estuda:ram re�1postas do hospedeiro as-

saciado com o desenvolvimento de murcha. A taxa de movimenta de l:Íquidos 

nos vasos do xilema de árvores de pinheiro sadi.as e doentes foi determinado 

com soluções de :rubidio rEJ.dioàtivo. O rubidio moveu-se ascendentemente cer

ca de 33cm por minuto em árvores sadias e doentes, antes do desenvolvimento 

dos sintomas, embora o movtme:nto tenha sido reduzido abruptamente em 90 e 

99o/o na ocasião de incipiente e severo murchamento, :respectivamente. Com o 
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objetivo de descobrir a causa dessa redução na transpiração, os autores me

diram a vazão de �gua em estaca dos ramos com 10cm de comp:ri,mento e 8 - 10mm 

de diâmetro. Similar redução ocorreu nas estacas. Imediatamente após, as 

estacas foram cortadas a rnão livre e as 
-

secçaes submetidas a exames histo -

lÓgicos, os quais mostraram que tiloses estavam presentes em grande quanti

dade em materiais doentes, mas não em sadios� 

HJG!-€S e STEINDL (1955) notaram que o raquitismo tia soqueira 

C6L1sa sérios distúrbios na economia de agua da planta, ao observarern que ca 
,. 

{ 
" 

nas-·de-açucar enfermas eram sens veis ao decrescimo de umidade no solo e 

mostravam E!!ift,SJ t de água durante as horas mais quentes do dia, quando com

pai·adas com plantas sadias. Mais tarde, STEINDL (1961), fazendo exames his

tolÓgicos através de secções de feixes vasculares descoloridos de cana- de

açúcar afetadas pelo raquitismo da soqueira, observou que muitos dos vasos 

estavam obstruidos com substâncias gomosas. 

VALARINI (1978) observou notórias diferenças de vazão de água 

em toletes de colmos de cana-de-açúcar sadios e inoculadas com caldo bruto 

(RS) t em duas cultivares altamente suscetíveis, e que essa obstrução à pas

sagem de égua nos vasos condutores foi devida a alterações nos feixes ves·

culares da região nodal do colmo, pela presença fisica do patÓgeno ou rea -

ção da planta, através da emissão de tilosos ou liberação de substâncias 92 

mesas. 

THOl\180N (1968) observou que o raqu:i.tismo da soqueira • quenào 

trosos sobre a canc1-de-a.çÚcar. Mas, quando as condições de crescimer1to sao 

boas, com irrigação adequ1:1da, os efeitos da doença são freqDenternente mas -

ROSSLER (1974) confi:rm�u essas observações ao descrever os 

efeitos do raquitis.110 da soqueira no rendimsnto da cana-de-açúcar submeticlc1 

a três :regimes diferentes de irri9ação. Os resultados da colhe:tta da cema 

planto e soca dcmcnst:ranun que a irrigação adequada pode mascarar a p:resen-
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ça da anfe:rmidaé�, mas que se pode esperar uma redução significativa no ren 

dimento, oo a cultura for submetida a um #fie�� ds água. 

LUDWING (1952) Jii explicé:lva esse fsnômano ao dizer que e. ocll-:, 

são de uma dada porç;o da oocção transversal da área da um vaso em um ponto 

do c�ule não re&,lta necassa..."'iamente em redução no fluxo de �gua para o si!;: 

temi� acima oosoo ponto. Nsn o bloqueio dos elementos vasculares em um ponto 

provoca necessarle.mente U.'1'1 dáficit da égua no tacid-::i distal a qual é nor -
-

malmente suprida através de ooua elemsntose 

De acordo cm TALBOYS (1968), duas são as razÕss para esoo 

foto: e.) e constante necsssidaoo de parte do eistema poda rewltar em eu -

mento da t�xa de fluxo atravsa de vaso5 intactos se alguns dos vasos est;o 

fora;oo ação; b) tecidos vasculares cem ramificações complexas sempre per -

mitem o movim�nto lateral e longitudinal da água, cm maneira que a água po

da mover-00 1 sem limites, d� uma região de plenitude para um1:3 região oo ds

ficit. 

A preeança do patÓgeno, metabÓlitos do patÓgeno, gel, gomas 

e tilO$íl'.H-S contribuí mas não é. a única causa do eumento da :resistência do 

fluxo em vasos infectados ( WAGGONEA e DDWl'O, 1954; OIMOMJ, 1955; CHAMBERS 

e COROEN, 1963). 

2 .6.. Resistência baseada na anatomia vascular 

baseada na anatoo,ia dos feixes vascular-e� tsm sido pssquiaada em di.wrsos 

trabalhos (PELTIER e SC�OEOER, 1932; �,AGOOtER e DIMOl'O t 1954; DIMOND, 1955; 

WAGGONER e DIMOND, 1955; SAALTING e DIMOl\1'[) 11 1964; ELGERSMA, 1970i CHJ 

!lli, 1973). 

Em cane-de-açÚcar, TEAKLE et alii (1975) aventaram e poasibi.-
- -

lidada de a a.natom:i.a vascular e�tar envolvida na resistência ao raquitismo 

da ooqt�ira, bBseadne na hipÓteoo da qua a. ra�istência no movimento de água 
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serie parafala à resistêncta ao movimento do agente do raquitismo. 

Para investigar a hipótese acima, os autores selecionarem di 

ferentes com reações conhecidas eo raquitismo, e tolete de 6cm de

comprimento compreendendo um nó e parte dos dois internÓdi.os adjacentes de 

cada caule forem testados através do método de sucção para ver sua resistên 

eia ao movimento de ágoa. Foi observada também, pelo mesmo método, a faci -

lida de da tirrta nanquim em passar através de toletes com dois nós, visto que 

as particulas da tinta são similares em tamanho às da bactérias associada à 

doença. Os resulta.das mostraram que, em clone imune, existe alta resistên 

eia ao movimento de água; em clones tolerantes, :resistência moderada; e nos 

suscetiveis resistência :relativamente inferior. Clones com baixa vazão apr!! 

sentaram pouq�:Í:ssimos feixes Va$Culares escurecidos ?®la tir,ta, em compare

ção com clones de vazão alta. 

Os autores ccmcluiram que a anatomia vascular, possivelmente 
� r � 

na forma de um pequeno numero de vasos cont1nuos, que passam atraves dos 

nós, possa ser um fator de resistência imunidade e tolerância de clones ao 

requitis�o da soqueira. 

VALARINI (1978), utilizando, com algumas modificações, o mé

todo descrito por TEAKLE � ,êlli, (1978), determinou a vazão em colmos de 

cana-de-açúcar sadios e inoculados com caldo bruto (RS), e estudou a influ

ência de diversos fatores que poderiam interferir com o método. 

Os resultados mostraram que, com exceção do di&metro do col

mo, os fatores armazenamento, pressão de v�cuo, sentldo do colmo, localiza

do colmo, distribuição da doença dentro datou 

res interferem na avaliação da vazão no colmo. Nas cultivares tolerantes a 

queda de vazão de �gua entre colmos sadios e inoculados foi pequena em re

lação às cultivares suscetíveis. A cultivar NAS&-79, que não apresenta sin-

tomas internos apreciáveis� mostrou-se bastante ºº :raquitismo da 

soqueira, por esss método, levsndo o autor a concluir que existe correlação 
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,,

entre e diferença de vazao de agua em colmos sadios e doentes de cana-de-

aç:�car e o grt:;u de suscetibilidade ao raquitismo; a vazão de água em colmos 
" ,. 

-1 • 
,. 

e diretamente proporcional ao numero da vasos func.,.onais; e, por esse meto-

do, é possivel e,veüiar o grau de susceti.bilidade de cultivares. 

TEAKLE � .9lJ.i (1978), fazendo investigações anatômicas atra 

vês da microscopia de varredura em cinco clones de cana-de-aç�car, observou 

que clones resistentes co� baixa vazão têm mais ramificações nos vasos do 

metaxilema em seus nós do que clones s1.:scet:!veis, e que a correlação de ra

mificações com a redução na taxa de vazão é facilmente compreensível, por -

que os vasos ramificados têm diâmetro e poros relativamente pequenos, abai

xo de s7cte diâmetro. Porém estes são muito maiores que a bactéria associ

ada ao raquitismo, levando os autores a concluir que diferenças anatômicas 
� r � 

sao insuficientes, por siso, para explicar a imunidade frequentemente ob -
r - "" 

servada no clone imune H:30--6909, sendo possivel que reaçoes fisiologicas da 

planta ao raquitismo possam ser importentes. Tilo::,es e gomes são comumente 

produzidas na doença, e ssss.s podem bloquear mais rapidamente os , pequenos 

poros dos clones resistentes do que os grandes poros dos clones suscetiveis. 

Assim, a resitência pode depender da anatomia do xilema e da formação de 

tiloses e gomas. 



3, MATERIAL E M�T0005 

As cultivares de cana-de-açúcar sadias (tratadas termicamen

te) e doentes (inoculadas com caldo bruto, RS), utilizades no presente tra

balho, com exceção das cultivares HS0--6909, H59-3775 e da usada no teste de 

armazenamento de colmos, foram fornecidas pelas Estações Experimentais da 

COPERSUCAR (Piracicaba - 8 .P.) e PLANALSUCAR ( Araras - S .P.). 

O método utilizado para medir a vazão de �gua, através de 

colmos de cana-de-açúcar, foi o de TEAKLE � al:ti (1978), modificado por 

VALARINI (1978). O fluxuôrnet:ro utilizedo para medir a va.zão foi o mesmo em

pregado por este Último autor. 

Foram cortados toletes de colmos de 8cm de comprimento, com

preendendo o quarto ou quinto nó basal e parte de inte:rnÓd:ios adjacentes. A 
� A ~ 

flexibilidade na escolha do no estava na dependencia da presença ou nao da 

broca da cana-de-açúcar. 

Em seguida, suas extremidades foram reavivadas com inst:rumen 

to de corte e luvas de borracha inseridas em ambas es extremidades, sendo 

que a luva da extremidade corT1:.H3pondente ao sentido nornal da subi.da da seiva 

bruta. no colmo foi encaixada diretamente no frasco de v�cuo, atrsvês de um 
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funil intermediário metálico. Na luva da outra extremidade colocou-se egua 

destilada. 
- .. 

Uma pressao de vacuo de 30mm de Hg f'oi aplicada ao equ:tpa 

menta por meio de uma bomba de v�cuo. 

A vazão de �gua, passando através dos colmos, foi determina

da medindo-se o volume de água coletado i::::m provetas de plástico graduadas, 

colocadfü, dentro dos frascos de vácuo, após urn periodo de 15 minutos. - Du-
f :rente esse periodo a luva da extremidade superior ficava constantemente 

cheia de �gua. 

ApÓs as determinações, os toletss foram cortados longitudi -

nalrnente e examinados internamente para verificar se aqueles com sintomas 

tipicos de raquitismo e de outras doenças vasclilares estavam correlaciona -

dos CG'íl, a variação de vazão de água. 

3 .2. Contagem dB bactÓ:rias 

O método de BAILEY (1977) foi o empregado para a contagem do 

número da bactérias, 

Foram cortados de cada cult:i.v□r 30 toletes sadios e 30 doen

tes, da parte basal dos colmos 1 compreendendo um nó e intr�rnÓ dlos adjacen -

tes, os quais foram submetidos ao método descrito em 3.1. 

A �gua coletada de cada tolete foi colocada em tubos epro 

priados e cl'o:ntrifugada a 14.000 gravidade, durante 30 minutos, em uma cen 
f tn fuga Sorw:!l SS-4. 

Após a centr::i..fugação, o sobrensdante foi descartado, e os 

prectpitados colocados em v:i.dros de penicilina esterilizados, cujas tampas 

foram herrnet:!.cnmente ff:chadas, e
-

º 

armazené:1dos a -b C • 

Por c.1casião da contagem, cada prscipi ta.do foi ressuspendido 

em O, 2ml de água estér:U, 
~ 

Uma 9ota da susp�msao de cada vidro de penicilina foi exami-
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, cem aumento da 1.000 vezas. 

A m',;;,+1 ... º'- ,..! " ' b t
,,. 

· 1 ""' ,,, " foi , e:;""",:: uo numero oo ac E;.,r:1as por campo m e .. oscop,1co de-

de um número de 5 campos por lâmina. 

3 .3. Medidas dos cliâmetros do lume dos vasos do x:Uema 

Para. medir os diâmetros do dos vasos do xih:ma. 1 o método 

usado foi o de VALAFl!NI (1978). 

As cultivares de cana-de-açúcar utilizadas foram CB4l-76, 

C847-355, 

10 , com 

entre os nós 4 e 5 1 foram feitos cortes ds tecidos tn,nsversais no colmo de 

10 a 15 micrÔnios espessura, através de micrótomo manual de Nachet. Apôs, 

executou-se a medida do diâmetro de 10 vesas por colmo da cana-de-açúcar 

ao micr-oscÓpio binocular, com aumsnto de 125 vezes, f.1tiaptado com lente mi 

crométrica. 

3.4. Efeito do armazenamento e da chuva na vazão de colmos 

O presente ensaio f'oi realiza.do no período de 12 a 18 de no -

vembro da 1979. O rmftodo utilizado para medir a vazão foi o mesmo descri.to 
� � # 

em 3.1. A vazao de agua. atreves dos colmos sadios e doentes da cultivar 

C845-3 foi medida a O; 24 e 48 horas "' apc.1s s colheita. Devido a grande quarr 

tidade de material, a ser avaliado, a colheita foi realizada em dias dife -

rentes, sendo, a primeira dia 12 e a segunda dia 16. Como dti:rante esse in -

tervalo, no dia 14 i ocorreu precipitação de 12,5m.�, foi veriYicado, também, 

a influência da chuva no método. 

biente. 



4, RESUL T AOOS 

A sequ�ncie da apresentaç;o dos resultados� a seguinte: a) 

resultados de aplicação do m�todo de vazão de �gua, em colmos, pera avalia

ção elo grau de suscetibilidade das cul ti veres de cane-de-0ç�cE-,r ao raqui 

tismo da soqueira; b) resultados da releç�o entre a frequ&ncie de bact�ries 

em cultivares de cana-de-açÚc3r sadios e doentes; e) resultsdos de medidas 

dos diâmetros do lume dos vasos do xilema; d) resultados do efeito do a.r -

mazenamento da chuva 
~

de na V8Zf:l0 agur:,.

4.1. Aplicação do método de vazão, em colmos, pera avaliar o grau de sus 

cstibilidede das cultivares de cana-de-açúcar ao raquitismo da so

queira 

- - p" .,, 

4 .1.1. /\valiaçao da vazao de egua em colmos de cana-de-açucar, no 

2Q corte, tratados termicarnente e inoculados com AS 

As T abalas l 1 2 e 3 mostram a vazão média de água, em colmos 

tratados termicamente e inoculados com RS. Os experimentos cujos dados es -

tão representados nas Taba.las 2 e 3 foram analisados no esqüema de parcelas 

subdi.vididas 1 tomHndo-se os tratamentos corno subprirceles e as cultivaras co 

mo parcelas, 
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T abala 1. Avaliação da vazão média E.ml colmos de cana-de-açúcar, 2Q corte, 

tratados te:rmicamente e inoculados com raquitismo da soqueira 

Vazão 
" 

colmos/repetição para cada tratamento, media de 20 em 

ml, 
' 

de vácuo de 30mm de Hg a 

Repetições Cultivares 

C84l-76 IAC52/150 NA56-79 

Sadia Dosnte Sadia Doente Sadia Doente 

l 6,26 4,42 5,01 3,26 6,13 3,84 

2 5,49 4,95 3,85 4,00 ?,25 3,21 

3 6,47 4,17 5,23 4,65 5,85 3,41 

4 5,50 4,19 4,67 4,64 4,92 4,04 

5 6,46 4,94 4,90 5,35 6,Zl 3,84 

6 6,30 3,55 3,97 4,05 4,79 '3,84 

Média 6,08a 4,37b 4,60a 4,32a 5,86a 3,69b 

c.v. (o/c>) = 12 ,27 

- Dentro de cada cultivar, as médias com letras iguais não diferem estatis

ticamente entre si.

A análise de variância dos dados apresentados na Tabela l 

acusou diferença significativas, so nível de 1i, pelo teste F, entre ostra 

tamsntos para as cultivares CB41-?6 e NA56-79, enquanto o mes110 

:reu para a cultivar IAC52/150. Apêndice Tabelas I e II. 

nao ocor -
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Tabela 2. Avaliação da vazão média em colmos de cana-de-açúcar, 2º corte, 

tratados tarmicamente e inoculados com raquitismo da soqueira 

Vazão media de um m{nimo de 16 e um ma-
ximo de 24 colmos/repetição para cada

tratamento, em ml, à pressão de vacuo 

Cultivares Tratamentos de 30mm da H;! Média 

Repetições 

l 2 3 4 

CB4l-76 Sadia 4,71 4,72 9,03 9,42 6,97a 

Doente 1,09 4,02 4,00 9,10 4,55b 

C847-355 Sadia 3,27 7,88 3,70 4,60 4,86a 

Doente 1,29 5,30 5,83 3,79 4,05a 

IAC50/l3.1 Sadia 0,71 4,39 4,46 2,84 3,lOa 

Doente 0,38 1,17 1,35 0,66 0,89b 

NA56-79 Sadia 2,46 6,12 3,98 6,46 4,75a 

Doente 0,20 4,48 2,13 3,32 2,53b 

- Dentro de cada cultivar, médias com letras iguais 
-

diferem estatis-as nao 

ticaments entre si.

e .V o (e/,) R 51,99 
parcela 

C .. V .. ('�) b l ,.. 30,66
su paros a 
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Tabela 3. Avaliação da vazão média em colmos de cana-de-açúcar, 22 corte, 

tratados te:rmicamente e inoculados com raquitismo da soqueira 

Cultivares 

CB45-3 

C845-155 

CB49-62 

CB53-98 

Co775 

- Dentro de

ticamente 

é.V. 

Tratamentos 

Sadia 
Doente 

Sadia 
Doente 

Sadia 
Doente 

Sadia 
Doente 

Sadia 
Doente 

cada cultivar, 

entre si. 

Vazão méciia de um rninirno de 16 e um má
ximo de 24 colmos/repetição para cada 
tratamento, em ml, à pressão de vácuo 

de 30mm de 1-tJ 

Repetições 

l 2 3 4 

5,75 6,91 8,75 7,86 
4,23 5,70 5,65 4,58 

4,06 11, 20 7,51 8,74 
3,40 2,56 2,52 2,50 

11,50 14
J
10 12,70 12,0 O 

15,60 9 ,.59 13,50 8,05 

6,35 12,20 9,35 7,45 
4,52 3,38 2,97 3,21 

'9,68 10,00 11,90 12,50 
12,00 2,56 13,90 5,66 

as médias com letras iguais não diferem 

Medi.a 

7,31a 
5,04a 

7,87a 
2,74b 

12,50a 
11,60a 

8,83a 
3,52b 

11,00a 
8,53a 

estatis-

(�) = 30,87 
parcela 

c.v. (o/o) .., 32,?4 
subparcela 

d.m.s. (Tukey S3f,) = 3,91

,, I' Pelos dados da Tabela 2, observa-se que, a analise estat1s -

tice acusou, pelo teste de Tukey, diferenças significativas, ao nivel de 

S'/o, entre os tratamentos para as cultivares C841-76, IAC50/134 s NA56-79r 

Apêndice Tabelas III e IV. Por outra lado, pela Tabela 3, as diferenças fo 

ram significativas, também ao nível de 5f}l entre os tratamentos, sómente P,ê. 

rasas cultivares C845-155 e C853--98. Apêndice Tabeles V e VI. 
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4.1.2. Avaliação da vazão de água em colmos de cana-de-açÚcar t no 3º 

corte, tratados te:rmicama�te e inoculados e�� RS 

Tabela 4. Avaliação da vazão média em colmos de cana-de-açúcar, 32 corte, 

tratados tennicamente e inoculados com raquitismo da soqueira 

Vazão 
;,, 

media de 20 colmos/repetição para cada tratamento, em 

ml, � pressão de vácuo de 30mm de Hg 

Repetições Cultivares 

C841-76 IAC52/150 NA56-?9 

Sadia Doente Sadia Doente Sadia Doente 

1 17,5 14,8 13,5 13,l 14,9 13,8 

2 10,5 13,6 12,8 10,6 12,4 11,2 

3 13,6 12,9 13,? 10,3 11,9 12,7 

4 10,4 11,3' 12,7 10,2 10,9 13,9 

5 17,7 11,0 9,20 10,6 16,3 16,6 

6 12,0 10,2 12,6 11,8 13,6 14,9 

Média 13,6 12,3 12,4 11,l 13,3 13,8 

c.v. (o/o) = 14,73

Pelos dados da Tabela 4, observa-se que a an�lise estatisti

ca pelo teste F não acusou nenhuma diferença significativa. Apêndice Tabela 

VII.
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temicsments e inoculados can 

RS 

8 A 8 

l l?,l 9,93 13,5 10�2 8,75 6,25 7,09 5,83 

2 12 11 8 8109 9,59 l3 p9 7,84 7,65 6,71 7,03 

3 16 13,4 14,l l3 p4 4,50 9,09 8,28 4,6S 
��� ..$'1�.;'5� -. 

M�dia 15 10,4b ,4a 12, 7,03a 7,67a ?,37a 5,Ma 
�� ,:;;�'f>,,�� 

c.v. c�ntºJ 32,13 24,19 38,70 36,74 
IR@'llll��- !:/l s ���� 

ticamente entre 

d.m.s. 3,02 (H59-rns 
,, 

A) ... no 

da.file,$� (Tukey r:::;nf) 
2,19 (H:59-3775 ,,

B} 01'f:J = no 

d em a1 s * (Tukey ç:,,f)
2,06 (HS0-6909 

" 

A) ._JJG .. no 

d.m.s. (Tukey r:s•J) 
1;,s ( K"'::::i0-6909 

"

B) 'f?-;g "' no '1,,.,-l 
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A Tabela 5 mostre as resultados correspondentes às determina -

duas 

cultivares ds canos tratadas tormicamer.te e inocul1::idas com RS. 

Verifica-se pala mesma, que a análise da variância dos 

aprst-Jerrtou diferenças signH'icativas ao nível de 5�t, através do teste Tukey, 

dentro da posição A t sómar.t� para a cultivar H59-3775, sendo as demais 

significativas. Apêndice Tab8la VIII • 

.. 

açucar, tratado3 termicamente e inoculados com RS 

Na Tabela 6, 

na.o

bm::.ter:l.a!3 i em três cultivarns de cane-�?-açÚcer, tratados termicamente e 

inoculados co11 raqui,ti61llo da soqueira. 

tratados termicamente e inoculados com raquitismo da soqueira 

--.=·-r---=�------

Repetições 

C841-76 

S,,.dia Dci;::mte 
lffl;t � � 1ll 'l' ::- ;:, -;:; � $lT 7 ; !'llaiiaUil��'ON 

l 25 33 

2 34 37 

3 33 32 

-

Wt1dia 31 34 
. -=is-=;, 

NÚmero 
(10 colmos 

de bactérias 
por repetição) 

Cultivares 

IAC52/1E:-O 

Sadia Doente Sadia 

25 38 32 

24 45 17 

18 22 04 

22 35 18 

Doente 

56 

59 

77 

64 



Pelos dados da T ab�?la 6, verifica-se que a quantidade de 

bactérias foi semp:re maior nas cultivares inoculadas, Ê,2,ndo que e maior di

ferença foi verificada na cultivar NA55-?9, e a menor na CB41-76. Os dados 
,. 

não foram analisados estatisticarnents devido ao pequeno numero de repeti 

çÕes. O número médio de bactéries encontrado Gf,tá detalhsdo no Apêndice Ta-

bela IX. 

4 .3� Medidas dos diâmetros do lume dos vasos do x:Hema em colmos de cana-

A Tabela 7 mostra as médias estimadas dos diâmetros do lume 

de 100 vasos do xilema por cultivar, através do Intervale, de Confiança epr� 

sentado para quatro cultivares de csna-de-aç�car. 

Tabela 7. Diâmetro do lume do xihima de cultivares de c5na-de-aç�car 

Média do diêmetra do lume dos vasos do 
Cultivares xilema e Intervalo de Conf'iança das me-

dias 

C841-76 9º,ºr + 2,03

CB47-355 89,4? + 3,03

HS0-6909 

71,1r 
+ 1,93

IAC52/150 81 + 2,39

Pela Tabela 7, observa-se que ,Js médias dos diâmetros do lu

me dos vasos do xilema f'o:ram bem variÓvsis. Por outro lado, verifica-se que 

a maior amplitude do Intervalo de Confiança foi na cultivar C84?-355, e a 

menor na HG0--6909. Os diê,net:ros médios encontram-se detalhados no Apêndice 

Tabela X. 
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colmos 

Tabele 8. Efeito do 

1 

Antes 
2 

da 3 

Chuva 
4 

Média Parcie.l

5 
Depois 

6 

� 
7 

Chuva 8 

Média Parcial 

Média Geral 

c�v. 

Ct,'\ffi 

Vazão 

Sadia Doente, Sadie 

11,7 11,8 1,65 

9,35 9,27 1,25 

?,32 7,47 0,82 

?,60 8 1 -32 4,15 

2,02 

1,6? 

0,137 

3,32 

pera cada tra
da 3Ct1,m de r,g 

Sadia Doonte 

0,77 3,90 

0,30 2,80 

0,19 0,48 

0,30 1,14 

4.lOa

...... -���� · -- 11: u -�; 

S,99 9,21 l,96 1,97 o, 2�08 
�-�1=::s. i:; 3 

13,8 8,40 9,75 5 1 tl9 8,42 3,74 

14,0 11,2 5,15 6/70 5,15 2,49 

11,2 13,8 6,?3 5 r 66 6,35 4,05 

11,9 9,92 8 1' 0? 5,20 5,58 3,17 

12,? 10,8 5 i 65 6,37 3,36 

10,Sa 10,0a 4 3r81a 3,38a 2,72a

10 4,26b 3,05b 
--

(%) ... 
r · parcela 

42,27 

d.m .s. (Tukey 5'1,) "" 1,71

c.v. (�,) E.;ubparcsla "' 
23,54

(dentro de tratamentos)

7,71b 

d.m.s. (Tukey 1�) ... 1,55 ( c.k,n,t:ro de épocas de date:rminaçõas)

d.m.s. (Tukey l?b) ... 2,53 (antes e após a chuva}

iguais entre si. 



A Tabela 3 apresenta os resultados d� vazão média de agua, 

atrav�$ de c!iitsrminaçÕae logo apôs a colheita, 24 e 48 horas de armeu:ena 

m�nto, e a influência cia ch1..1va na v�zi'i�, da cul ti vsr CB45-3, submetid.."3 e 

trat@msnto térmico e inacul!'l.da com caldo bruto (RS}. Os dados forem anali -

!:l.�tif,j,S s;ngundo o &!lqtlama d[ft p�r-celas subdivididas. 

Pela mesma Tabela, vari?ica-sa qus a� vazÕes médias entre os 

tratamentos', dnntro das épocas de daterminaçÕas, não epresantsm diferànças 

significativas. Porém, e an�lise estat!�tica awsoo diferenças significati

vaot ao nível d� 1� da probabilidade, pelo teste de Tukey, entre horas de 

armazenamento. O me�o oeo:rreu entre antes e após e chuva. Ap�,ndice T ebelas 

dias 

ante!! da colheite foi suficir.mte para levar a umidad® de solo a ,C6paéidade 

de cempoº Detalhes das pr�cipitaçÕea di�rias encontram-se na T8bela XIII do 
A ... -� 

PGi'iCb.ce.



s. 01scuss:�o

ao RS 

De acordo com os resultados, Vfilrifica.-se que as ccmperaço�s 

de vazÕss foram sempre efetuad1:.Hl entra colmos tratedo� tsmicament;e e ino -

culados com RS, derrtro da me@,;'i!e cultivar de cana-�açÚcar. 

éolmos 

do tratamento térmico foi sempre mt:;ior qu� e cios colmos do caldo brute,, pa

ra cada cultivar,. Algumas cult:i.vares mostraram marcerite5 diferenças entre 0s 

tratamentos, enquanto em wtras não houve diferenças, o cp..1e indica terem es 

tas menor griüJ da suscsitibilidade à doença. 

C845-3, 

C84?-355 e NA56-?9 fort:1m obtidoa por VAL,ARINI (1978) 1 poréff1 não ocr1irrendo o 

rmgS110 com a C841-?6, considerada suscetível t!iO RS no presente trabalho e 

confirmad� pela sintomatologia interna visivsl. 

O f"atü de VALARINI (19'"78) não t�r encontrado diferençea sign!, 

fica.tivas entrllt o� tratementos para a meS!la é devido a interfersncia do er

mazanamento como foi sugerido por �ste autor. 

A muioria di.JS dados com referência �s cultivar9s das Tabelas 
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2 e 3 eetão de scordo com oa d.3 MATSUOKA ( 1979) • ooibora a metodologia apli

cada nas determinações fosS8 difernnta. 

Com relação� Tabela 4, a an�liM astat!5tica não acusou di-

CB41-76, 

IAC52/150 e NA56-79, não conf�rmando os ra�ltaoos obtidos anteriormantm no 
,. - � 

estagio d� 29 cortB, uma vez qua a v�zao de agua nas c�nas inoculadas foi 

a m8$ffla das. não inoculadas. O exama da sintCftletologia interna revalou eu-

�ncia completa de sintomas, embora, segundo Tll<ESHI (1980), e1 auooticie de 

sint001�s internos não indique sanidade do mat�rtal, pois muita� cultivare5 

suecet{veis �ente eidJ,� sintamas em condições especiaie muito favor�veis 

ê dO�Çe!i

... ,. 
O fato da vaz:ao oo agua ter-se igualado nas parcelas sadias a 

doontsa do atio seguinte sugere qus fenômsnos desconhecido& atUêi!!".am oobre o 

Não há tnforme.çÕSe �,obre quais c.1s motivo� qW'll pod�rii:Jm d�ttlr

min� � boixe -nif��t�ç;o relativ� da doança. 

O estw:i� das caµsa� desse fenômeno constitui-se Sffl novo e in

terassant� campo asar pesquisado, uma vez qu� tanto podem ser fatores ma

oo1Ógico5, principalmente umidsoo do solo, presença d� organismos antagôni

cos ou cont&minação das parcelas sadiae que se igualariam com a� doente� na 

quantidaó� da doença. 

Resultados sem�lh&ntes forem obtidos por SANGUINJ {coounica -

ção pessoal) usando a pesagem de colmos oos parcelas, ��di�s e doant�s, do 

... ,. 
Ccmperando-se a vazao dentro do m�$T!O no, entre o� tratemen -

tos os resultados �videnoiadoe na Tabela 5 indicam que a cultivar H:59-37?5 

polis ser considerade tolerante ao RS, apesar da tsr apresentado diferenças 

significativas com releçêo ao quarto nó. 

A maior w menor diferença de vazeo, entre as diferentes po -

dçÕas no colmo, deve provavelmer'lte estar na dependt3ncia d6 culti.var, idade 



depandent0111enta do nó considsrado (TA���OTO, 1964). � prov�v@l que e dis-

trit�ição irregular da doença d�ntro d� colmo, eeja a respone�vsl pelos ra

sultsdo6 obtit;os p na H':0-3?75, qu®) se mostrou resistente nos nós 8 e 9 e 

ooooet!vel nos nó� 4 e 5. 

"" 

Z00!3 �ntra e.s dual!! cultivarris, independantsmente d.e tratam1a1ntot:1, obst11rva-se 

que a cultivar l-60-6909 Bpresantcu vazão bem menor qus a cultivar 859-3775. 

Esaa baixa vazeo ds égua encontrada n� cultivar Hó0-6909 est� 

� �coroo com as ob!'.ervaçÕes da TEA!(Lf: � !!!!1 (1975) e TEAKLE .!!: ill,1 (197� 

oa qu�is associem baixa vazão de água a elevada resistência ao RS. Conviim, 

aqui, l'ii.ilS�lt!:i?' que no� tr·abalhils de TEAKLE !! !!lli, (19?5) e TEAKLE !;! �]..!!_ 

(1978) as comperaçÕes foram feitas ent� cultivaros e oo prosent� trabalho 

dentro d� cultivures. 

Comparendo-se a rasist;ncia obtida, nas cultivaras da Tabelas 

1, 2e 3 � 5, através do método de vazão com a rnei$têneia relatada através 

oo método d� p��ag� � c�n€'1$ oo zi;i carte MATSUí)KA ( comunicação pessoal) • 

Quadro a seguir. 
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5.2. Frequência dí:i bacttirias em colmos tratados ten1icamente a inocula -



temicamente conforme �ra asparado. 

IÍI" IJ> I; 
p, PeloB dados, pode-se t8111bER notar que o numero m bacterias, 

independentmnente da trate.mantos, foi maior nei.1!"11 eul ti vt;1ras suacstf veis, 

CB41-?6 s NAS6-79, do que na IAC:3'2/150, cultivar toll'ltlf"!'llrltB ao AS. Essa di 

ferença quanto � quant:ldads d� bactérias mi taJltiva�s tru.erentas e fflAsce 

t!veie está de acordo CC\M a1:;; verif'ice.das pt:u� GILLASPIE � !,!!,! (1976b). 

Ainda c�m referência à Tabela 6 v�o� que existe urna relação 

direta entro o rrrau no qual as cultivaM'iil!§ são afetadas e o nÚmG1ro de bacté

riae. Resultado� eamelhantes foram obtidos por BAILEY (1975 e 1977). 

O fGto O<ll outras bactérias estarem presantes no xi.lema c:!'8 co! 

moa de cant':rde-açÚcar ( V ALDEBENITO, 19'79; BETTI � �, 1980; SUDO, 1980) , 

e fSereffi facilmente confundida&, através da microscopia da contraste da fasa, 

c��o comprovado pelo autor de�te trabalho, com a do raquitia�o da moqueira, 

h;iva a duvidar da val1d9z do método de BAILEY (1976 s 1977). 

Os resultados da T�bele? mostr�m haver diferenças entra os 

diâmetros do lume dos vases da$ quatro cultivara�. A cultivar HS0-6909 foi 

a que aproast1tou a menor média do diâmetro, eo paeso que a média da culti -

var C847-355, tolerante, não diferiu da de C841-76, suscetível. 

TEAKLE et alii (19?5) aventarem a possibilidade da e anatomia 
---

trn lado TEAKLE � � (1978) concluirem que diferençes anatômicas sozi -

nhas são insuficientes para explic�r a :resist�ncia, podendo esta dspenderda 
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5.4. EfBito �� annazenemanto e de chuva na vazao de agua em colmos 

Pelos resultados verificados ria Tabela B, observe-se que a 

análi�e estat!stica não acusou diferenças significativas entre os tratamen

tos dentro da época de dotsrminação de vazão, conforme era esperado. A cul

tivar, em quegtão, CB45-3 mostrou &"Ir mais uma vez tolerante ao AS nas con

dições do experimento. 

�terminações Cii:9 vazão, vs:r1 fiea-afs que o ernazenamento de colmos cond>,;z a 

uma quede brus.ca na vazão d� água, pí•incipelmente 24 horas apÓe a colhei te� 

Esse� resultados concordl!'llfll com os encontrados por VALA.9Il\1I (19?8). 

Segundo EGAN � � ( lS'nb) , a deterioração do� colmos, logo 

apÓs � colheita, é função de diversos -fatorea 1 tai.s ccmo: tipo els infecção 

microbiana, tempo oo emazenamento, condições climáticas a cultivar utili -

zada. Isso explica, em pnrte, a queda bn.isca oo vazão pois outros 

fis1olÓg1cos ligados a tran�piração estão também influenciando as rs�Jlte -

dol§ do experimentoe Portc:i.nto torna-�e necessário fazer as d'Sterminaçêies da 

vazão logo após a colheita t para evitar o efeito do amezena'llsnto no� re 

sultadoe de avaliação das cultivaras ao raquitismo da ooquaira, confirrnsnoo 

os n�wltaooa obtidos por VALARil\'I (19?8). 

VALARINI {1978) sugeriu que o regime pluviométrtco poderia i!!, 

t�rf erir no método oo vazão de agua. Observando-se os dadcn� da Tabelti 8, 

inoopendentsm€nta de tratamentos e época� de determinação de vazão, verifi-

� 
.. � - tP t,,,,. e ,!  ca-�.a que 11ouva urn au.11isnto brusco na vazao 0,3 egue rc:tpos a C,tl.!Va. omlikd>.i!r1:1!!

do-ee que uma Única cultivar foi avaliada e qi;e o a�erimento não �oi con -

duzido para assa finalidade, rugere-sa que nows testes de vazão, com ou 

traa cultivares de :rsaç3es diferentes ao RS, sejam a�atuadas para confirmar 

essss resultado!!. 



6. 

Do 

a) positiva entre a 

e) A contagem de bactérias, no :d.lema de culti�ares su5cet{

é um bom critério da avalieçâo; 

a) O

do de 

f) o



g) o
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da vazao de ag .. ,a, c0111paredo com outros 

, aeguro p ba-
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I. 

Total 

T 

T �ntro 

T d�tYtl�tJ 

Cl .. 

ti� 

d� 

d� 

(e) 

(r) 

Cl 

C2 

C3 

5 

2 

l 

2 

35 

l 

l 

l 

,3195 

38 l'Ol31 

8,7723 

o 

1,74845 

l? 

2 

8,?723 

0,2352 

14,1484 

na Tabela 

** 

** 
6,33 

F 

� 
40,38 

1. 

; C2 & Cultivar IAC 52/150 C3@ Cultivar NA56-79. 



Te.bela III. AriÚli�e de vartnncia tios rs5ultadoa epr-a!)sntados na Tebela 2. 

Causas da 
variação 

Blocos 

Cultivaros (e) 

ReeÍciuo (a) 

Parct�l as 

Trate:mantos 

C Xi 

Resiruo (b) 

Total 

CS<-11-?5 

C84?-2.55 

IAC50/1�1 

GL 

3 

3 

9 

15 

l 

3 

12 

31 

SQ 

53,7400 

59,6254 

38,2349 

151,6003 

201,9746 

e.V. (a)� 51,�

c.y. (b): 30,5�

Sadia 

l?,9133 

19,8751 

4,248-3 

29,3378 

1,1034 

l,4772 

F 

** 

19,86 

0,75 

Doente 
�-�m-�-,-�..,se....,,,_..._,_ _ _.. __ =•""""'-ó»!.ll'I<_, ----

6,97 

4,86 

3,10 

6 (Tukey S�) � 1,67 

4,55 

4,05 
n.s.

* 

0,89 
* 

2,53 
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Tab91a V. l\."1álisa d8 VE!rlBncia cios resultados apresentados na Tabela 3. DtJ 

linsemonta e.11 blocoa eo acaso, com parceles subidividideB 

C11ut3s;S da 
var-:tf;c:;�o 

Blocos 

Cultivar@;:, (C) 

Resíctm (a) 

GL 

3 

4 

l.2 

SQ 

14,2904 

275�0064 

?l,9459 

,4,7635 

68,7516 

5,9955 

F 

** 

11,47 

___,,....,. ____ .....,, ______________________ �---

19 351,2427 
""""'---�:,r=,;���"��--------------------------..a. z 

Trate.r:.0mtce ( T) 1 

ex r 

Reafo'uo (b) 

4 

15 

105,0732 

29 9 8774 

10l p l469 

c.v. (a) D 30,87

C.V. (b) m 32,74

-i,;+, 

105,0732 15,58 

1,11 

Tabela VI º C!:'1,-npare.ção ciaa w.&dias ( ct..11 ti vare a ,t traternsntos) 

CultivcrBs Sadia Doente 
-------�ao'""•--�---·=--------.....,--_,,""""' _________ _,, ___ _ 

C845-l55 

CB49-52 

C853-9fJ 

Co 7J5 

7,32 

? 90 
f 

12,60 

8,65 

11,00 

5,0.-1."•s•

* 

2,?4 

11,10"·ª·

* 

3 p 52 
n.s.

8,53 
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Tflbela VII. Análie-e d,s variêncie dos resultedna apressntodos na Tabela 4. 

Oelineemento fatorial� em blocos ao acaso 

CsJises da 
variação 

Blocos 

Cultivs.rBs 

Trata.'l'lantos 

Interação e

Total 

(T) 

X T 

GL 

5 

2 

1 

2 

35 

SQ 

38,4381 

20,8089 

4
t
4803

6, 7222 

158,€8i54 

10,40445 

4,46030 

3,36110 

F 

2,94 

1,27 
n.s.
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2 

3 

4 

A "" 

" 

rii.,rn�ro 

11 
·i ... 

ó 2 

D. 3

/l 4 

no colmo 

8 

4 cu 5; 

�) 

( 
\. 5c,i) rº 

i" 
\, 

15 f 55 10 

12 12�54 
nes. 

?,03 7,67 
n.s.

ne�9 
''.'J 
, f 5,84 

B "" NÓ 8 ou 9 

"" :3�02 

l"$J 2t 

::,� 2 

"" 1,75 
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Média 
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M�dia 
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�--i;,w;,=.,.=� ���..1'�!,<:.7.l\;Ylli=l�:'111,.;;:V� �:..�=/;--�"<'.'112:l�� 

[}�@ntr.;1 

c,,,�,z���="'"'-��-wr.<-.�=\Sõf."--m:•r���io���=� 

o o a 4 3 

6 3 o 5 3 6 

5 11 6 3 3 l 

9 5 3 o 3 11 

2 2 o o 8 o 

o l 3 o o 12 

o 3 ? 5 14 

o 4 o o 1 o 

2 2 6 5 4 o 

2 �""' 3 3 2,5 ::; {3 3 2 6 

o 4 7 o 6 3 

4 4 Q. 5 o 11

o o l 12 o 7

6 o 5 o 5 8 

o 3 2 l o o 

e 4 2 l? l 9

1 o 2 4 o 4

13 12 4 l o 7

1 t· o l 2 o 5

j 3,7 l,'7 5,9 
�,;.,;_,.;:����m;!'�����.w,a_z.a;;: 4't.,::.;3->l,,1\tUàl.Fr'lô'il@l!lo•�1l!All�'>lN.!!fflNill1'.'lS�.l!•l�!•;,;1:�,�::· 

6 o 

2 o o 

l 5 l 

e o o 

4 o 3 

o 8 o 

6 o 4 

1 5 4 

3 2 4 

l 

3 

4 

o 

1 

3 

4 

2 

2 

o o 

o 16

o 7

o l.7

o 13

o ,.o

o 8

4 3

o 3

l;'l 6,4 
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2 

3 

4 8790 

5 

6 8'7 

7 CY"J E' 
"'. p�• 

8 i5 

9 

10 

?2 t0 

84,0 

93 

96,0 

,5 

87 

,o 

85t5 

75,0 

81,0 

85,5 

87,0 

78,0 

85,5 

81,0 

79,5 

55 



Caul!l\Ss da 
\l!;irlação 

Bloocul.\ 

Tret&wntos (T) 

Residuo (a) 

T x V 

Re:s:Cduo (b) 

Total 

Tabela XII. 

Causal! da 
variação 

Antes x 

? 

l 

7 

15 

2 

2 

3 

3 

, 

SQ 

179 

7,5446 

43, 

CeV• (a) s 

C .,V. (b) .,, 

SQ 

17 

3r5194 

43 

7 

6 i 2S43 

e 

l 

5 

1,1731 

F 

1,21 

·li-*
129,65 

o 

F 

** 
25,03 

0,96 

0,19 

8 .. 
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Tabelél XIII� Precipitação pluvi°'nâtrica correspondente ao mês dG n,Jvembro 

da 1979 

Dia 

l 

2 

3 

a 

9 

10 

11 

14 

23 

24 

25 

Total 

Altura 
(IT.m) 

0,4 

11,2 

ª·º 

9,3 

2,3 

26�0 

3,6 

12,5 

3 i0 

l?,8 

a;, 

102,8 

Dureç;io 

0,50 

3,40 

0,55 

3,25 

2,50 

10,20 

0,55 

2,30 

l,30 

3,15 

4,40 
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