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Introdução

No cultivo de fruteiras localizados na Serra de Baturité, al-
gumas doenças apresentaram ocorrência marcante. Dentre 
as enfermidades, pode-se destacar o Mal do Panamá, pre-
sente em plantas de bananeira (Musa spp.), nos municípios 
de Pacoti e Mulungu.

O Mal do Panamá é uma enfermidade endêmica em to-
das as áreas produtoras de bananeiras. A doença é oca-
sionada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
(INDEX FUNGORUM, 2019). O patógeno é habitante do 
solo e apresenta grande capacidade de sobrevivência sa-
profítica. Devido a esta característica, o manejo da doença 
nos bananais é dificultado. Atualmente uma das medidas 
de controle adotadas para manejo da enfermidade é a uti-
lização de variedades resistentes (Cordeiro et al., 2005). 
Entretanto, quando o Mal do Panamá, ocorre em varie-
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dades altamente suscetíveis como, por exemplo, a banana 
‘Maçã’, provoca perdas de até 100% na produção (Souza e 
Vieira Neto, 2003). 

Etiologia e hospedeiros

O agente causal da doença é o fungo Fusarium oxyspo-
rum f. sp. cubense, que pertence ao filo Ascomycota (IN-
DEX FUNGORUM, 2019). O patógeno produz estruturas 
de resistência que sobrevivem no solo, chamadas de cla-
midósporos.

O Mal do Panamá tem como hospedeiros a bananeira e a 
helicônia (Heliconia spp.).

Sintomas 

Os sintomas da doença são caracterizados pelo amare-
lecimento progressivo das folhas baixeiras para as mais 
novas, ruptura do pecíolo próximo ao pseudocaule, apre-
sentando o aspecto típico de “guarda-chuva fechado” e 
murcha das plantas. Ao realizar cortes transversais do 
pseudocaule e rizoma observa-se a presença de descolora-
ção vascular, em formato de anéis concêntricos (Figura 1) 
(Pereira et al., 2003; Cordeiro et al., 2005; Pereira et al., 
2005).
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Figura 1 - Sintomas do Mal do Panamá (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) 
em bananeiras. Fotos: Cristiano  Lima & Letícia  Mendes.

Epidemiologia e controle

A principal forma de disseminação da doença é a uti-
lização de material propagativo infectado. O fungo é dis-
perso na lavoura pela água de irrigação, assim como pelo 
homem, animais e implementos agrícolas (Cordeiro et al., 
2005; Teixeira e Bettiol Neto, 2011). 

Para o manejo do Mal do Panamá, existem dois produtos 
registrados no Ministério da Agricultura Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) (AGROFIT, 2019). Os princípios ativos 
registrados são à base de Benzimidazol e extrato de folhas, 
da planta Melaleuca altemifolia. Além disso, recomenda-se 
também a utilização de variedades resistentes, aliado ao cul-
tivo em áreas sem histórico da doença, mudas sadias e cer-
tificadas, correção do solo (elevar o pH) e plantar em solos 
férteis e com alto teor de matéria-orgânica. As pesquisas tem 
avançado, para a adoção dos agentes de controle biológico.
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