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A Cultura da Cana-de-Açúcar
Saul Carvalho

14. Doenças
► Mais de 100 doenças da cana já foram descritas
► No Brasil existem hoje 35 identificadas
► Doenças são agrupadas considerando:
• localização dos sintomas na planta
folhas
bainha foliar
cartucho e/ou ápice do colmo
colmo
toletes
raízes
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14.1. Sintoma nas Folhas
a. Mosaico
► Agente causal: Vírus (SCMV)
► Sintomas:
• mosaico verde intenso / verde pálido nas folhas
- principalmente nas folhas novas, com diferentes
graus e proporções de manchas, dependendo da
variedade e da estirpe do vírus; manchas cloróticas
- desenvolvimento lento, entrenós curtos, colmos finos

14.1. Sintoma nas Folhas
a. Mosaico
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14.1. Sintoma nas Folhas
a. Mosaico
► Importância econômica: grande
► Transmissão: toletes e pulgões (picada de prova)
► Controle:
- variedades resistentes
- mudas sadias
- biofábrica (termoterapia / cultura de meristemas)
- “rouguing” em viveiros e talhões
- tratamento térmico 68-70 °C

14.1. Sintoma nas Folhas
b. Escaldadura das Folhas
Agente causal: Bactéria (Xanthomonas albilineans)
► Sintomas: Ocorrem em duas fases
• crônica: sintomas variando de estrias brancas, finas,
no limbo e bainha foliares, a diversos graus de clorose
foliar, havendo brotação lateral dos colmos
• aguda: sintomas de queima das folhas
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14.1. Sintoma nas Folhas
b. Escaldadura das Folhas

14.1. Sintoma nas Folhas
b. Escaldadura das Folhas
► Importância econômica: considerável, principalmente sob condições de baixa umidade no solo
► Transmissão: toletes e podões
► Controle:
variedades resistentes
mudas selecionadas
“rouguing”
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14.1. Sintoma nas Folhas
c. Estrias Vermelhas
Agente causal: Bactéria (Pseudomonas rubrilineans)
►Sintomas:
• estrias nas folhas: estrias finas, uniformes em largura
e de cor vermelha
• morte do topo: as folhas do cartucho morrem após
apodrecimento do meristema apical; o cartucho se
destaca facilmente e apresenta mau cheiro

14.1. Sintoma nas Folhas
c. Estrias Vermelhas
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14.1. Sintoma nas Folhas
c. Estrias Vermelhas
► Importância econômica: em áreas localizadas
► Transmissão: vento e chuva
Favorável: período quente e chuvoso
► Controle:
variedades resistentes
tratamento térmico

14.1. Sintoma nas Folhas
d. Mancha Anelar
Agente causal: Fungo (Leptosphaeria sacchari)
►Sintomas:
• lesões irregulares que frequentemente apresentam
centros cor de palha com margens avermelhadas.
Algumas lesões são completamente marromavermelhadas, sem o centro necrótico. Ocorre
principalmente em folhas velhas
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14.1. Sintoma nas Folhas
d. Mancha Anelar

14.1. Sintoma nas Folhas
d. Mancha Anelar
► Importância econômica: perdas moderadas em
variedades susceptíveis
► Transmissão: vento e chuva
► Controle:
variedades resistentes
tratamento térmico
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14.1. Sintoma nas Folhas
e. Mancha Ocular
Agente causal: Fungo (Helminthosporium sacchari)
► Sintomas:
• lesões apresentam centros marrom-avermelhado e
são comumente afinadas nas extremidades e
circundadas por halo amarelo

14.1. Sintoma nas Folhas
e. Mancha Ocular
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14.1. Sintoma nas Folhas
e. Mancha Ocular
► Importância econômica: grande importância
►Transmissão: vento
►Controle:
variedades resistentes
tratamento térmico

14.1. Sintoma nas Folhas
f. Mancha Parda
Agente causal: Fungo (Cercospora longipes)
►Sintomas:
• lesões marrom-avermelhadas na folha, com bordos
levemente arredondados e circundados por halo
amarelado
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14.1. Sintoma nas Folhas
f. Mancha Parda

14.1. Sintoma nas Folhas
f. Mancha Parda
► Importância econômica: moderada
► Transmissão: vento e chuva
► Controle:
variedades resistentes
tratamento térmico
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14.1. Sintoma nas Folhas
g. Ferrugem Marrom
Agente causal: Fungo (Puccinia melanocephala)
► Sintomas:
• formação de pústulas de cor marrom e halo amarelo,
principalmente na parte inferior da folha. Pústulas se
rompem, liberando esporos de cor ferruginosa
- Clorose amarelada – vermelho / marrom

14.1. Sintoma nas Folhas
g. Ferrugem Marrom
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14.1. Sintoma nas Folhas
g. Ferrugem Marrom
► Importância econômica: grande
► Transmissão: ventos e chuvas
Temperatura amena e alta umidade
ciclo curto - 7 dias / epidemias
► Controle:
variedades resistentes
Comet, Dynasty, Priori Xtra

14.1. Sintoma nas Folhas
h. Ferrugem Alaranjada
Agente causal: Fungo (Puccinia kuehnii)
► Sintomas:
• pequenas pontuações amareladas e alongadas que
evoluem gradativamente para pústulas (lesões)
salientes, com coloração alaranjada a castanhoalaranjada; lesão mais agrupada
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14.1. Sintoma nas Folhas
h. Ferrugem Alaranjada

14.1. Sintoma nas Folhas
h. Ferrugem Alaranjada
► Importância econômica: grande
► Transmissão: ventos e chuvas
Favorável: Elevada temperatura e umidade
► Controle:
variedades resistentes
Aproach Prima, Priori Xtra
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14.2. Sintoma na Bainha
a. Mancha vermelha da bainha
Podridão da bainha
Agente causal: Fungo (Cercospora vaginae) / Fungo
(Cytospora sacchari)
► Sintomas:
• MV: manchas redondas de coloração vermelho-viva nas bainhas
foliares, podendo se tornar irregulares
• PB: corpos de frutificação do fungo são duros e pontiagudos,
deixando a bainha áspera ao tato

14.2. Sintoma na Bainha
a. Mancha vermelha da bainha
Podridão da bainha
Importância econômica: menor
► Transmissão: vento e chuva / chuva
► Controle:
desnecessário
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14.3. Sintoma no Cartucho
a. Carvão
Agente causal: Fungo (Sporisorium scitamineum)
► Sintomas:
• Parasita meristemático
- apêndice semelhante a chicote produzido no ápice
dos colmos ou de brotações laterais, do qual é liberado
um pó preto constituído de esporos do fungo. Colmos
afetados geralmente são mais finos e touceira ficam
com aparência de capim

14.3. Sintoma no Cartucho
a. Carvão
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14.3. Sintoma no Cartucho
a. Carvão
► Importância econômica: grande
►Transmissão: toletes, vento, chuva, equipamento
►Controle:
variedades resistentes
“rouguing” (ensacar o chicote)
tratamento em água quente a 52°C por 30 min
- associado a fungicidas sistêmico no viveiro
- Bayfidan EC

14.4. Sintoma no Colmo
a. Raquitismo da Soqueira
► Agente causal: Bactéria (Leifsonia xyli)
► Sintomas:
• não apresenta sintomas externos, o que dificulta sua
visualização. Nos colmos, os feixes vasculares ficam de
cor laranja a vermelha, ocorrendo obstrução dos vasos
do xilema, com menor translocação, reduzindo
produtividade e longevidade (menor número de cortes
econômicos)
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14.4. Sintoma no Colmo
a. Raquitismo da Soqueira

14.4. Sintoma no Colmo
a. Raquitismo da Soqueira
► Importância econômica: grande
►Transmissão: toletes, podões
►Controle:
tratamento térmico (50,5°C por 2 horas)
desinfecção de podões
mudas de biofábrica
- termoterapia e cultura de meristemas
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14.4. Sintoma no Colmo
b. Podridão de Fusarium
► Agente causal: Fungo (Gibberella moliniformis)
► Sintomas:
• internódios apodrecidos pelo fungo são uniformemente avermelhados a marrom, e usualmente
associados a danos por broca. Feixes vasculares
afetados são marrom escuro e se estendem por vários
internódios

14.4. Sintoma no Colmo
b. Podridão de Fusarium
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14.4. Sintoma no Colmo
b. Podridão de Fusarium
► Importância econômica: danos moderados a severos
► Transmissão: vento e chuva
► Controle:
variedades resistentes

14.4. Sintoma no Colmo
c. Podridão Vermelha
► Agente causal: Fungo (Colletotrichum falcatum /
Fusarium moniliformis)
► Sintomas:
• associado ao ataque da broca, encontramos colmos
avermelhados, manchados com ilhas brancas
(Colletotrichum) ou totalmente avermelhados
(Fusarium). Nas folhas a nervura principal fica de cor
vermelha intensa com manchas alongadas
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14.4. Sintoma no Colmo
c. Podridão Vermelha

14.4. Sintoma no Colmo
c. Podridão Vermelha
► Importância econômica:
grande (inversão da sacarose)
► Transmissão: toletes, vento, chuva,
orvalho e irrigação
► Controle:
tratamento térmico
controle da broca
adubação potássica bem equilibrada
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14.5. Controle de Doenças
A escolha de mudas sadias tem influência durante todo
o ciclo da cana-de-açúcar (talhões são renovados após
cinco ou mais anos)
► Assim, após definir a cultivar mais adaptada a
determinada área, é preciso atentar para a utilização de
mudas sadias, livres de pragas e doenças
► Programas de melhoramento genético brasileiros
têm conseguido lançar materiais resistentes ou
bastante tolerantes às principais doenças. Mesmo
assim, recomenda-se que as mudas do viveiro passem
por tratamento térmico antes do plantio

14.5. Controle de Doenças
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14.6. Tratamento Térmico
TRATAMENTO TÉRMICO:
- Entre setembro e março (brotação)
- Mudas com idade próxima de 10 meses
- Rouguing criterioso / facões
- Toletes 1 – 3 gemas
- tanque 250 L, 30 min, 52°C ± 0,1°C
- ou 50,5°C ± 0,5°C, por 2 horas
- aproximadamente R$ 60,00 / ton

14.6. Tratamento Térmico
- Materiais a serem usados
• toletes: menos trabalhoso e eficiente, maior escape
de bactérias (usa maior volume de água, dificuldade
manter temperatura)
• mini-toletes: intermediário
• gemas: mais eficiente (pouco volume de água), mais
trabalhoso
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14.6. Tratamento Térmico

14.6. Tratamento Térmico
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14.6. Tratamento Térmico
Máquina secciona e racha a cana (Coopersucar)

14.6. Tratamento Térmico
Extração propriamente dita...
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14.6. Tratamento Térmico

14.6. Tratamento Térmico
- Tratamento fungicida
• uma vez esfriadas, gemas são colocadas em imersão
com fungicida durante 10-15 min, na proporção de 150
ml por 100 litros de água
O tratamento térmico não controla eficientemente
todas as doenças da cana-de-açúcar, nem mesmo evita
que elas sejam adquiridas novamente
► Portanto, a vigilância constante nos viveiros é
necessária para evitar que essas doenças possam
comprometer a produção de mudas
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