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Introdução

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-
açúcar (Saccharum spp.) seguido por Índia e Austrália 
[1], com 5.434.818 milhões de ha de área colhida, com 
produtividade de 75 t/ha em 2004. No Nordeste, foram 
produzidas 64.358.566 milhões de t em 1.125.804 
milhões de há [2]. Com a utilização da cana para outros 
fins aumentou a área de produção de 1,9 milhões de ha 
em 1975 para 7,04 milhões de ha em 2006, e por 
conseqüência aumentou a produção de 88,92 milhões 
de t em 1975 para 457,98 milhões de t em 2006 [3].

Uma cultura com séculos de cultivo tem sua 
importância na economia do Brasil, já que este é um 
país estruturado nas bases agrícolas e com a exportação 
destes produtos ganha força e respeito frente aos países 
do ainda primeiro mundo, a cana-de-açúcar 
(Saccharum spp.) serve para a produção de açúcar, 
álcool (hidratado, anidro e etanol), geração de energia a 
partir do bagaço, ou seja, a cana é uma cultura muito 
versátil para utilização comercial além de ser 
responsável por 1.000.000 de empregos diretos e 
indiretos em todo o Brasil [4]. 

Como outras culturas a cana-de-açúcar é suscetível 
ao desenvolvimento de fitonematóides, que podem 
provocar perdas de colheitas inteiras e grandes 
prejuízos econômicos. Em média, essas espécies 
causam perdas de produtividade entre 20 e 40% no 
primeiro corte de variedades susceptíveis, também 
reduzindo a produtividade e, consequentemente, a 
longevidade da cana soca [5].

Muitos estudos foram realizados a fim de avaliar a 
eficácia dos métodos de controle como nematicidas [5, 
6], [7, 8, 9] variáveis resistentes, [10]; [11] matéria 
orgânica, [12, 13] rotação de cultura. No entanto, 
nenhum estudo relata a distribuição espacial de 
nematóides em plantação de cana-de-açúcar. Estes 
estudos são indispensáveis para o desenvolvimento de 

planos de amostragem, visando sua aplicação em 
programas de manejo integrado [14, 15, 16].

Este estudo teve como objetivo avaliar diagramas de 
padrões de caminhamento para recomendações de 
coleta de amostras de solo para estimativas das 
densidades populacionais de Meloidogyne spp. em 
canaviais da Zona da Mata Norte do Estado de 
Pernambuco.

Material e métodos

Foram selecionadas duas áreas de tabuleiro, uma 
irrigada e outra não irrigada, cultivadas com cana-de-
açúcar, na Zona da Mata Norte do Estado de 
Pernambuco, Usina Cruangi II, Goiana, PE. A partir do 
histórico da usina em relação a problemas 
nematológicos, amostras de solo foram coletadas por 
ocasião da colheita. 

A. Coleta das amostras

Cada área selecionada foi delimitada 900m2 (30×30 
m), estabelecida malha de amostragem quadrangular de 
2×2, 20×20 e 200×200 m composta por 36 pontos, 
cada malha, georreferenciados com GPS. Amostras de 
1 kg de solo foram coletadas a 0-25 cm de 
profundidade, em pontos alternados na linha de cultivo 
da cana-de-açúcar.

Para seleção do diagrama para coleta da amostras 
foram simulados padrões de caminhamento em “X”, 
diamante, linhas paralelas, diagonais, “V”, zigue-zague, 
“W”, aleatório, degrau e “S” na malha de pontos onde 
foram coletadas as amostras (Figura 1). A densidade 
populacional (espécime/300cm3 de solo) de 
Meloidogyne spp., estimada em função do 
caminhamento, foi comparada pelo teste LSD (Fisher’s 
Protected Least Significant Difference) a 5% de 
probabilidade.

B. Processamento das Amostras

As amostras foram processadas no laboratório de 
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Pernambuco utilizando-se o método da flotação-
centrífuga segundo Jenkins [17]. As suspensões obtidas 
foram colocadas em frascos de vidro com tampas 
plásticas, e os nematóides contidos nessas suspensões 
foram mortos por meio do aquecimento dos recipientes 
em banho-maria a 55oC, com adição, em seguida, de 1 
mL de formaldeído a 37% (massa/volume).

C.Contagem dos Nematóides

A estimativa populacional foi obtida através da 
contagem em lâmina de Peters, com o auxílio de um 
microscópio óptico, em duas repetições, cada uma 
delas correspondendo à metade da área de contagem 
total da lâmina, o que equivale a aproximadamente 0,5 
mL cada. Os resultados foram computados em número 
de espécimes por 300 cm3 de solo.

Resultados e Discussão

Os dados referentes à densidade populacional de 
Meloidogyne spp. nas duas áreas de plantio estudadas 
encontram-se descritos na Tabela 1. Quando foram 
comparadas as densidades populacionais de 
Meloidogyne spp. em cada malha de amostragem não 
ocorreram diferenças significativas entre a área irrigada 
e não irrigada. Também não ocorreram diferenças 
significativas entre os tipos de caminhamento 
estudados dentro de cada malha de amostragem. No 
entanto, diferenças significativas ocorreram quando 
foram comparadas as malhas dentro de cada 
caminhamento. 

No caminhamento em “W” não ocorreram diferenças 
entre as malhas de 2×2 e 20×20m que diferiram da 
malha de 200×200m na área irrigada. Essas diferenças, 
contudo, não foram detectadas na área não irrigada. 
Situação semelhante ocorreu no caminhamento em zig-
zague na área irrigada. Na área não irrigada as 
densidades populacionais do nematóide variou 
significativamente com a malha de amostragem, 
apresentando diferenças significativas entre a malha de 
2×2 e 200×200m (Tabela 1). Nos demais tipos de 
caminhamento as densidades populacionais de 
Meloidogyne spp. não diferiu com a malha de 
amostragem utilizada em área irrigada e não irrigada.
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Tabela 1. Densidade populacional de Meloidogyne spp. em duas áreas de plantio de cana-de-açúcar em Goiana PE, amostradas com 
diferentes padrões de caminhamento na área e diferentes números de amostras por área.

Áreas/ Escala/População (juvenis/300cc de solo)
Área Irrigada Área não IrrigadaCaminhamento

2 x 2 20 x 20 200 x 200 2 x 2 20 x 20 200 x 200
Aleatório 61a 194a 167a 186a 255a 413a
Degrau 83a 198a 248a 106a 102a 153a
Diagonais 62a 144a 136a 165a 226a 301a
Diamante 116a 88a 283a 196a 182a 396a
Linhas Paralelas 139a 132a 261a 156a 243a 455a
“S” 82a 173a 202a 138a 226a 274a
“V” 64a 228a 135a 194a 147a 317a
“W” 101b 117b 253a 160a 218a 398a
“X” 128a 174a 309a 131a 276a 402a
Zigue – Zague 113b 151b 237a 174b 226ab 406a
Todos os pontos 94 151 224 165 213 339
CV % 46 69 32 23 25 46

 Figura 1. Padrões de caminhamento utilizados na amostragem da cana-de-açúcar: “X”, diamante, linhas 

  paralelas, diagonais, zigue-zague, “W”, “V”, aleatório, degrau, “S”.


