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Primeiro relato de Sigatoka-negra no
Nordeste paraense
First report of black sigatoka disease in the
northern part of the brazilian State of Para,
Resumo: A Sigatoka-negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis,

é relatada em bananeiras no Nordeste paraense. A doenca havia sido
encontrada nos municipios paraenses de Almeirim, Porto de Moz,
Oriximind e Medicilandia. No Brasil, a doenca nao foi registrada oficial-

mente, apenas nos Estados de Goias, Rio de Janeiro, Espirito Santo,
Tocantins e nos Estados do Nordeste.
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Abstract: The black Sigatoka, caused by Mycosphaerella fijiensis, is
reported for the first time in banana trees in the Northern part of Para
State. The disease had already been found in the cities of Almeirim, Port
of Moz, Oriximina and Medicilandia, Western part of the sate. In Brazil,
nowadays, only Goias, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Tocantins and the
States Northeast region of Brazil have not been reported to have the disease

in banana tree.
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lha, na forma de pontos amarelados, que progridem
para estrias marrons e negras visiveis na superficie
adaxial da folha (Figura la). Quando em baixa den-

1 Introducao
A Sigatoka-negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis More let (forma imperfeita: Paracercospora fijiensis (More let) Deighton), é considerada praga quarentenaria A2 para o Brasil e pode
causar ate 100% de perda na producao de bananas

sidade as lesOes podem ser circundadas por halo
amarelado (Figura lb). Les Oes em estagio final apresentam centro deprimido de coloracao cinza. As le-

sOes tendem a coalescer, formando grandes areas
necrOticas negras (Figuras lc e 2). Em funcao da
reducao da area foliar fotossintetizante, ocorre a diminuicao da produtividade decorrente da reducao
do liftmen) de frutos por penca, do tamanho e nu
mero de pencas por cacho, e pela maturacao precoce dos frutos no campo.

(Musa spp.) em cultivares suscetiveis. Define-se
como praga quarentenaria A2 aquela de importancia econOmica potencial para a area posta em perigo

pela mesma e onde ainda nao se encontra amplamente disseminada e esti sendo oficialmente controlada.
No Brasil, a doenca foi constatada pela primei-

0 exame direto ao microscOpio Optic° permitiu
a visualizacao dos conidi6foros do fungo emergindo
dos estOmatos da planta. Os conidi6foros, septados,

ra vez em fevereiro de 1998, nos municipios de
Tabatinga e Benjamin Constant, no Amazonas (PEREIRA et al., 1998). Atualmente, encontra-se disseminada em quase todas as Unidades da Federacao, excetuando-se os Estados da regiao Nordeste,
Goias, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Tocantins,
onde ainda nao foi registrada oficialmente.

apresentavam-se isolados ou em grupos de dois a
oito. Os conidios apresentaram formato obclavado a

cilindrico, retos a ligeiramente curvos e
multiseptados, com cicatriz basal visivel. As estruturas do fungo observadas corresponderam as des-

No Para, foi detectada pela primeira vez em

critas por Ward law (1972) para P. fijiensis anamorfo
de M. fijiensis More let.

2000, nos municipios de Almeirim e Porto de Moz
(TRINDADE; POLTROMERI; MENEZES, 2002).

Em 2003, foi encontrada em Oriximina, em area
prOxima ao Amazonas e, em 2004, em Medicilandia,
no Sudoeste paraense (ocorrencias nao publicadas).

Com o objetivo de identificar a ocorrencia da
Sigatoka-negra na regiao Nordeste do Estado do Para,

foi realizado um levantamento nos pomares dos
municipios de Belem, Ananindeua e Sao Francisco
do Para.

2 Material e Metodos
Em julho de 2006, plantas de bananeira com
sintomas de Sigatoka-negra foram encontradas na
grande Belem e nos municipios de Ananindeua e
Sao Francisco do Para.
Amostras foram coletadas e enviadas ao LaboratOrio de Fitopatologia da Embrapa AmazOnia Ori-

ental, ocasiao em que foi confirmada a ocorrencia
da doenca. Para a deteccao da doenca, as lesOes
foram raspadas com bisturi e foram efetuados cortes do tecido das lesOes na parte abaxial do limbo.
Posteriormente foram examinados em microscOpio
Optico.

3 Resultados e Discussao
Figura 1. Fo lhas de bananeira corn sintomas de Sigatoka-

Os sintomas da doenca foram observados nas
folhas e, inicialmente, na superficie inferior da fo-

negra. a: estrias marrons; b: inicio do coalescimento das
lesOes; c: necrose da folha. Foto: Ruth L. Benchimol.
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Ate entao, a Sigatoka-negra ainda nao havia sido

Mesmo sendo considerada uma doenca altamente prejudicial a cultura da bananeira, e possivel conviver corn a Sigatoka-negra se medidas integradas

encontrada no Nordeste paraense, ficando restrita
as regiOes anteriormente citadas. Considera-se que
ainda nao esta disseminada por todo o Estado devido, principalmente, a restricao de transit° de bananas provenientes de areas onde a doenca ja existe.

de controle genetic°, cultural e quimico forem
adotadas.
0 controle genetic°, utilizando cultivares resistentes, 6 a opcao mais econOmica e eficaz. A Embrapa

Mandioca e Fruticultura Tropical, em Cruz das Almas, BA, e a Embrapa AmazOnia Ocidental, em
Manaus, AM, recomendam, dentre outras, as cultivares Caipira, BRS Prata Caprichosa, BRS Prata
Garantida, Preciosa e Thap Maeo. Estas cultivares
podem substituir, gradativamente, nas regiOes de
ocorrencia da Sigatoka-negra, as cultivares que tem
se mostrado suscetiveis a doenca. Ensaios regionais
estao sendo realizados para selecionar as variedades que melhor se adaptam as condicOes de solo e
clima do Para. Embora sejam chamadas de resistentes, essas cultivares manifestam sintomas macroscOpicos da doenca (mesmo que considerados de baixa intensidade), o que nao impede que a planta complete o seu ciclo produtivo. Hoje, ainda nao se dispOe de cultivares imunes, ou seja, sem manifestacao de sintomas da doenca.
Para a utilizacao do controle quimico, embora
seja estrategia eficaz, devem ser ponderados a rela-

Figura 2 - Bananeiras corn sintomas caracteristicos de
Sigatoka-negra Foto: Ruth L. Benchimol.

A doenca e propagada pela dispersao dos esporos

do fungo (da fase assexuada - conidios, e da fase
sexuada - ascOsporos). Temperaturas acima de 21
°C, corn ()limo de 28 °C, umidade relativa do ar alta
ou periodo chuvoso prolongado, corn agua livre sobre a folha, sao altamente favoraveis para o fungo.

cao custo/beneficio e, principalmente, o impacto
ambiental que pode advir da utilizacao desses produtos Atualmente, piraclostrobin, tetraconazole,

Os esporos germinam em menos de duas horas se

.

flutriafol, epoxiconazole, tebuconazole, mancozeb,
difenoconazole, propiconazol e trifloxistrobin sat) os
fungicidas registrados pelo Ministerio da Agricultu-

houver agua livre sobre a folha e os primeiros sintomas podem aparecer de 10 a 17 dias.

A disseminacao ocorre, principalmente, pelo
vento e pela chuva, podendo atingir um raio de ate

ra, Pecuaria e Abastecimento para controle da
Sigatoka-negra (AGROFIT, 2007). A construcao de
carreadores para a movimentacao nos bananais facilita tambem a pulverizacao das plantas por pulverizadores acoplados a tratores (CORDEIRO et al.,
2005).
As medidas de controle cultural, de carater preventivo, para o Estado sac): eliminar as bananeiras
sem tratamento ou abandonadas; manter o solo bem
drenado; nutrir a planta adequadamente a partir das

60 km da area de foco (HANADA; GASPAROTTO;

PEREIRA, 2002). Alem disso, resultados de pesquisa demonstraram que os esporos podem sobreviver nas folhas de bananeira, na superficie dos frutos de banana (por ate 18 dias), em materiais diversos como tecidos de algodao (ate 60 dias), madeira,
papelao, plastic° e pneus (ate 30 dias) e ferro (ate
10 dias) (HANADA; GASPAROTTO; PEREIRA,
2002). Assim, a disseminacao do patOgeno de uma
regiao para outra pode ocorrer pela contaminacao
do material utilizado para embalar e transportar os
frutos de areas de ocorrencia da doenca para areas

analises de solo e foliar da cultura; combater as plantas
invasoras ; cortar e eliminar as fothas atacadas (desfotha
sanitaria) e evitar o adensamento do plantio.

As medidas de controle cultural, de carater preventivo, visam eliminar as bananeiras sem tratamento ou abandonadas, de acordo corn medida obrigatOria conforme IN 17, de 31 de maio de 2005 (BRASIL, 2005). Alem disso, manter o solo bem drenado; nutrir a planta adequadamente a partir das ana-

livres da mesma. Os esporos podem ser levados ade-

ridos as roupas dos operarios ou pessoas que transitam pelo bananal doente, as caixas de madeira,
papelao ou de plastic° utilizadas para embalar os
frutos provenientes de areas infestadas e aos veiculos que trafegam prOximos ou dentro dos bananais
infectados.

lises de solo e foliar para a cultura; combater as
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plantas invasoras; cortar e eliminar as folhas atacadas (desfolha sanitaria); evitar o adensamento do
plantio (CORDEIRO et al., 2005).
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