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RESUMO

ALMEIDA, N. O. Ocorrência de nematoides na cultura da banana no estado de Goiás
e sua correlação com o mal-do-Panamá e com fatores edáficos. 2016. 57 f. Dissertação
(Mestrado em Agronomia: Fitossanidade)- Escola de Agronomia, Universidade Federal de
Goiás, 2016.1
Os problemas fitossanitários causados por nematoides e pela doença mal-doPanamá, na cultura da banana, são responsáveis por grandes perdas de produção ou são
fatores limitantes de seu cultivo. Em Goiás, são escassas as informações sobre os gêneros
de nematoides que afetam a bananicultura, bem como sua relação com a incidência do
fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc), agente causal do mal-do-Panamá. Assim,
esse trabalho teve por objetivo fazer levantamento da ocorrência de fitonematoides, da
incidência de Foc e dos atributos dos solos, e determinar se há correlação entre estes
fatores. Em janeiro de 2015, foram amostradas doze regiões produtoras de banana no
estado de Goiás, distribuídas em onze municípios: Anápolis, Caiapônia, Goiatuba,
Itaguaru, Itumbiara, Jataí, Morrinhos, Ouro Verde, Palestina, Taquaral e Uruana. Todas as
áreas amostradas, exceto a do município de Morrinhos, apresentaram-se contaminadas com
Foc, e todas apresentaram diversos gêneros de fitonematoides. Meloidogyne sp.,
Helicotylenchus sp. e Rotylenchus sp. foram os principais gêneros de fitonematoides
presentes nos bananais no estado de Goiás, sendo Meloidogyne sp. e Rotylenchus sp. os
gêneros mais dominantes e abundantes. Foi constatado que a presença de Pratylenchus sp.
aumenta o nível populacional de F. oxysporum e que Helicotylenchus sp. é afetado pelos
teores de P, Ca, Mn e pelo pH do solo.
Palavras-chave: Musa spp., Meloidogyne sp., Rotylenchus sp., Radopholus sp.,
Pratylenchus sp., Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

___________________
1
Orientadora: Prof.ª Dra. Mara Rúbia da Rocha. EA-UFG.

ABSTRACT

ALMEIDA, N. O. Nematode occurrence on banana crop in the state of Goiás and its
correlation with the Panama disease and edaphic factors. 2015. 57 f. Dissertation
(Master in Agronomy: Plant Health)-Escola de Agronomia, Universidade Federal de
Goiás, 2016.1
The problems caused by nematodes and by the Panama disease on banana
plantations are responsible for production losses and limiting to its cultivation. In the state
of Goiás there is few information about the nematode genus that affect this crop, and its
relationship with the incidence of the fungus Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc).
This research aimed to survey the occurrence of plant parasitic nematodes, the incidence of
Foc and soil attributes, and determine if there is a correlation among these factors. In
January 2015, twelve banana producing regions in the state of Goiás were sampled:
Anápolis, Caiapônia, Goiatuba, Itaguaru, Itumbiara (two areas), Jataí, Morrinhos, Ouro
Verde, Palestina, Taquaral and Uruana. All sampled areas, except Morrinhos, revealed
contamination with Foc, and all had different genus of nematodes. Meloidogyne sp.,
Helicotylenchus sp. and Rotylenchus sp. were the main genus of plant parasitic nematodes
present in the banana plantations, with Meloidogyne sp. and Rotylenchus sp. the most
dominant and abundant genus. We found that Pratylenchus sp. increases the population
levels of F. oxysporum and that Helicotylenchus sp. has been affected by the concentration
of P, Ca, Mn and the soil pH.
Key words: Musa spp., Meloidogyne sp., Rotylenchus sp., Radopholus sp., Pratylenchus
sp., Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

___________________
1
Adviser: Prof.ª Dra. Mara Rúbia da Rocha. EA-UFG.

1 INTRODUÇÃO

A banana (Musa sp.) é o principal produto do comércio internacional de frutas
frescas do mundo. Os maiores produtores mundiais são Índia, China, Filipinas, Equador e
Brasil. É a segunda fruta fresca mais produzida no Brasil, perdendo apenas para a laranja
(Reetz et. al., 2015; IBGE, 2015). Ademais, seu cultivo é de grande importância social,
visto que, gera emprego no campo e na cidade, sendo a fonte de renda de muitas famílias,
e, consequentemente, colabora para o desenvolvimento econômico das regiões produtoras
(Castro et al., 2014; Costa & Rego, 2014).
Apesar de o Brasil ser um dos principais produtores mundiais de banana, vários
fatores limitam seu cultivo. Dentre os principais fatores, citam-se as práticas culturais ou
manejo inadequado, falta de tecnificação e problemas fitossanitários, tais como os
nematoides, insetos, fungos e bactérias (Lichtemberg & Lichtemberg, 2011).
Os nematoides são patógenos importantes, chegando a causar perdas de
produção de 10% a 50%, existindo relatos, no Brasil, de perdas de 100% (Costa &
Cordeiro, 2000). Diversas espécies têm sido identificadas associadas à bananicultura,
sendo que Radopholus similis (Coob - 1893) Thorne 1949, Helicotylenchus sp. Steiner
1945, Pratylenchus coffeae (Zimmerman 1898) Filipjev & Schuurmans Stekhoven 1941,
Meloidogyne sp. Goeldi 1892 e Rotylenchulus reniformis Linford & Oliveira 1940 são
tidos como os de maior importância (Kubo et al., 2013). Estes são considerados
importantes em países tropicais e subtropicais, não só pelos danos causados, mas,
principalmente, devido à grande variabilidade e à interação com diferentes cultivares de
bananeira e outras culturas (Ritzinger & Fancelli, 2006).
O comprometimento direto do sistema radicular das plantas quanto à absorção
e ao transporte de água e nutrientes são os principais problemas causados pelos
nematoides, além de comprometerem a sustentação das plantas e interagirem com outros
patógenos, aumentando a severidade de outras doenças da cultura. Em geral, os danos em
bananais são diretamente proporcionais às densidades populacionais dos nematoides,
ocorrendo redução do tamanho, massa e atraso na maturação dos cachos, pouco
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perfilhamento e morte das plantas. Além do mais, devido ao enfraquecimento do sistema
radicular é frequente o tombamento de plantas pela ação do vento ou pelo peso do próprio
cacho (Ribeiro et al., 2008).
O mal-do-Panamá, causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense
(E.F. Smith) W. C. Snyder & Hansen 1940, está entre os problemas fitossanitários mais
sérios para a bananicultura, afligindo mundialmente os produtores, estando distribuída por
todo o país. A doença pode ser agravada pela presença de nematoides que geram um
potencial patogênico maior, pois aumentam a incidência e a severidade da doença. Isto
porque os nematoides produzem ferimentos nas raízes que debilitam a planta, facilitando a
penetração do patógeno fúngico (Cordeiro & Matos, 2000; Sundararaju & Thangavelu,
2009; Dinesh et al., 2014).
As características do solo, tais como a textura, pH (potencial hidrogeniônico) e
nutrientes, podem também influenciar a predisposição das plantas ao ataque do patógeno,
bem como interferir diretamente no patógeno. Assim, estes podem também influenciar na
incidência e na severidade da doença causada pelo fungo ou pelos nematoides (Ritzinger &
Fancelli, 2006).
A premissa para qualquer programa de manejo visando à redução de
nematoides passa pelo levantamento populacional. Neste, se identifica as espécies e
determinam-se os níveis populacionais nas áreas de interesse. A partir destes dados obtidos
como levantamento, é possível fazer um estudo da interação entre espécies de nematoides,
visto que estes ocorrem em comunidades poliespecíficas e também da interação com outros
patógenos de habitantes do solo.
Diante o exposto, o objetivo do presente estudo foi a realização de
levantamento populacional de fitonematoides e da ocorrência de Fusarium oxysporum f.
sp. cubense em bananais no estado de Goiás, e, verificar se há correlação entre a ocorrência
dos fitonematoides com a incidência do mal-do-Panamá e com atributos químicos e físicos
do solo.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 A CULTURA DA BANANA

Originária do continente asiático, a banana pertence à família Musaceae. Sua
fruta é mais consumida in natura e constitui importante fonte de alimento, sendo rica em
vitamina A, C e vitaminas do complexo B (B6), potássio, ferro, magnésio e fibras. Além de
possuir baixos teores calóricos e gordura. Além disso, a bananicultura é atividade agrícola
de grande importância pelo papel social que exerce na fixação do homem no campo e na
geração de emprego (Borges & Sousa, 2004; Ritzinger & Costa, 2004).
Segundo dados do IBGE (2015), a banana é a segunda frutífera mais cultivada
no Brasil, alcançando o quinto lugar no ranking mundial. O país conta com
aproximadamente 520 mil ha cultivados e 7 milhões de toneladas de frutas produzidas na
safra de 2014. Dentre os estados da região Centro-Oeste, Goiás é o maior produtor
ocupando o décimo lugar no cenário nacional, tendo produzido, na safra de 2014, 196 mil
toneladas, com rendimento médio de 16 mil kg ha-1.
A bananeira é uma planta monocotiledônea e herbácea, que apresenta rizoma
ou caule subterrâneo. O sistema radicular é fasciculado e predominantemente superficial,
pois em torno de 60% das raízes se concentram em profundidade de 0-30 cm (Borges &
Sousa, 2004). Esta característica do sistema radicular faz com que pragas e “patógenos de
solo” mereçam maior atenção. Isto porque o enfraquecimento das raízes pode levar ao
tombamento da planta, principalmente quando há formação do cacho. Neste sentido, tem
sido amplamente relatada a importância da doença do mal-do-Panamá, causada pelo fungo
F. oxysporum f. sp. cubense (Foc), capaz de sobreviver por longos períodos no solo na
forma de estruturas de resistência chamadas clamidósporos (Leslie & Summerell, 2006). Á
doença pode ser agravada pelo ataque de fitonematoides, uma vez que estes causam
ferimentos e lesões nas raízes, que servem como porta de entrada para o Foc, aumentando
a incidência e, ou severidade da doença (Dinesh et al., 2014).
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2.2 PRINCIPAIS NEMATOIDES NA BANANICULTURA

Em todo o mundo, cerca de 146 espécies de nematoides de mais de 43 gêneros
já foram encontrados em bananais, muito embora poucos sejam considerados patógenoschave para a bananicultura. Destacam-se o nematoide cavernícola (R. similis), o nematoide
das lesões radiculares (gênero Pratylenchus Filip’ev, 1936), o nematoide espiralado
(gênero Helicotylenchus), o nematoide formador das galhas radiculares (gênero
Meloidogyne) e o nematoide reniforme (R. reniformis) (Kubo et al., 2013).

2.2.1 O nematoide cavernícola (Radopholus similis)

O nematoide R. similis pertence à família Pratylenchidae e foi encontrado por
Cobb, em 1893, nas Ilhas Fiji no Pacífico, parasitando raízes de bananeira. No Brasil foi
relatado pela primeira vez por Carvalho (1959), no estado de São Paulo, parasitando a
bananeira ‘Nanica’ (Lordello, 1992; Tihohod, 1993).
A espécie R. similis apresenta-se com juvenis e adultos fusiformes. Todas as
formas ativas do nematoide, exceto os machos, são infectivos e a reprodução se dá por
anfimixia. As fêmeas depositam cerca de 50 a 70 ovos no córtex das raízes parasitadas ou
no solo. O ciclo de vida é completado de 20 a 25 dias, em temperatura ideal de 24-32° C,
sendo amplamente distribuído na região tropical e subtropical (Ferraz & Monteiro, 2011;
Kubo et al., 2013).
Considerado o nematoide mais importante para a cultura, destaca-se em função
do potencial patogênico, pelos danos causados e pela ampla distribuição nas principais
regiões produtoras do mundo que parasitam mais de 250 espécies de plantas. É conhecido
como o “nematoide cavernícola”, devido aos sintomas causados no córtex das raízes e nos
rizomas, em função do seu endoparasitísmo migratório (Dias-Arieira et al., 2008).
A destruição do sistema radicular afeta a absorção de água e nutrientes e
enfraquece a sustentação da planta. No Brasil, em áreas com presença de nematoides, são
relatados tombamentos de planta devido à ação do vento ou peso do cacho, gerando perdas
de produção em níveis de 80% até 100%. Além do mais, o patógeno interfere no
desenvolvimento da bananeira, prolongando o ciclo vegetativo e diminuindo o tamanho e
peso dos cachos (Gowen et al., 2005; Dias-Arieira et al., 2008).
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Estudos sobre este nematoide realizados no país, relataram R. similis nos
estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e no
Distrito Federal (Alves & Zem, 1982; Zem & Lordello, 1984; Zem et al., 1984; Souza et
al., 1999; Pereira, 2006; Ribeiro et al., 2009; Santos et al., 2009; Oliveira, 2013). Outros
estudos recentes identificaram esse nematoide em Alagoas e Minas Gerais (Neves et al.,
2009; Lima et al., 2013), demostrando o avanço da sua distribuição no País.

2.2.2 O nematoide das lesões radiculares (Pratylenchus sp.)

O gênero Pratylenchus é polífago e comum na região tropical e subtropical.
Descrito pela primeira vez na Inglaterra por De Man, em 1880, sendo que o Pratylenchus
brachyurus (Godfrey, 1929) Filipjev & S. Stekhoven, 1941 foi a primeira espécie
encontrada no Brasil, por Lordello & Arruda (1957) na cultura da banana. Os nematoides
deste gênero pertencem à família Pratylenchidae e é considerado o segundo gênero de
maior importância mundial, superado apenas pelo gênero Meloidogyne (Gowen et al.,
2005; Duncan & Moens, 2006).
Pratylenchus sp. é um endoparasita migrador conhecido como o nematoide das
lesões radiculares. Os estágios juvenis (J1 a J4) e adultos são vermiformes, sendo
infectivos a partir da fase J2. A reprodução na maioria das vezes ocorre na ausência dos
machos, que são raros em algumas espécies, e, seu parasitismo se restringe ao parênquima
cortical. O ciclo de vida varia de três a seis semanas, em função da espécie, em
temperatura ideal de 25-30° C (Duncan & Moens, 2006). Ao destruir as células, durante
sua penetração e alimentação, abre-se porta de entrada para outros patógenos, como fungos
e bactérias (Tihohod, 1993; Gowen et al., 2005; Ferraz & Monteiro, 2011).
Segundo Ferraz & Monteiro (2011), mais de onze espécies já foram
identificados no Brasil. As mais importantes são P. brachyurus, P. coffeae e Pratylenchus
zeae Granham 1951. No entanto, na cultura da banana apenas P. coffeae e P. goodeyi Sher
& Allen, 1953, são considerados de importância econômica.
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2.2.3 O nematoide espiralado (Helicotylenchus sp.)

Os nematoides do gênero Helicotylenchus pertencem à família Hoplolaimidae
e são conhecidos como nematoides espiralados. A espécie Helicotylenchus multicinctus
(Cobb, 1893) Golden, 1956 foi relatada inicialmente na cultura da banana em Fiji, no
século dezenove, e citado no Brasil pela primeira vez, em 1950, no estado de São Paulo
(Lordello, 1992).
Tanto os juvenis como os adultos de Helicotylenchus sp. são vermiformes e
após a morte assumem formas que variam de retilíneas até em formato de “C”. A
reprodução se dá por anfimixia, e o número de ovos por fêmea pode ultrapassar a cem. O
ciclo de vida varia de 26-35 dias a uma temperatura média de 25º C (Costa, 2000).
Dentre os nematoides pertencentes ao gênero Helicotylenchus, a espécie H.
multicinctus é a principal de importância econômica para a bananeira. Possui
comportamento considerado ectoparasita migrador, em que, sob alta infecção, causa
destruição do córtex das raízes, gerando lesões necróticas visíveis a olho nu. Os sintomas
reflexos, na parte aérea, são semelhantes aos causados por Pratylenchus sp. e R. similis
(Dias-Arieira et al., 2008).
Em um levantamento de nematoides, na bananeira ‘Terra’ realizado no estado
do Acre, foram identificados sete espécies de fitonematoides com destaque para H.
multicinctus e H. dihystera (Coob, 1983) Sher, 1961. As densidades foram 245 e 88
nematoides por 100 g de raiz, respectivamente. Os demais encontrados associados à
bananeira foram: P. brachyurus, Aphelenchoides sp. Fischer, 1894, Ditylenchus sp.
Filip’ev 1936, Criconemella sp. De Grisse & Loof, 1965 e Meloidogyne sp. (Cavalcante et
al., 2002).

2.2.4 O nematoide formador das galhas radiculares (Meloidogyne sp.)

O gênero Meloidogyne pertence à família Meloidogynidae e são conhecidos
como os nematoides de galhas (Ferraz & Monteiro, 2011). Dentre as espécies descritas
para a bananicultura, M. incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 e M. javanica
(Treub, 1885) Chitwood, 1949 são as de maior ocorrência e importância (Waele & Davide,
1998; Costa 2000).
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As espécies deste gênero possuem acentuado dimorfismo sexual. As fêmeas
são endoparasitas sedentárias, apresentam forma globosa, brancacenta e são providas de
“pescoço” anterior. Depositam os ovos em substância gelatinosa, originando um
aglomerado ou massa (Costa, 2000). O ciclo de vida destes nematoides varia de 3-4
semanas, com temperaturas variando de 25-30° C. Possuem elevada distribuição
geográfica e são altamente polifagos, parasitando além de bananeira diversas culturas de
importância econômica (Lordello, 1992).
O principal sintoma causado por Meloidogyne sp. na bananeira é a formação de
galhas radiculares. Esta consiste no engrossamento das raízes, devido à hipertrofia e
hiperplasia celular do cilindro vascular. Outros sintomas são a rachadura, paralisação do
crescimento da ponta da raiz, necrose e redução do sistema radicular, e sintomas reflexos
na parte aérea. Os danos causados na bananeira são diretamente proporcionais à densidade
das populações. Em bananeiras do subgrupo Cavendish (Nanica, Nanicão e Grande Naine),
alta infestação de M. incognita causa redução de perfilhamentos, diminuição do tamanho e
do peso dos frutos, além de atrasar a maturação dos cachos (Costa, 2000).

2.2.5 O nematoide reniforme (Rotylenchulus reniformis)

A espécie R reniformisfoi descrita inicialmente em caupi (Vignasinensis L.), no
Havai, por Linford e Oliveira. No Brasil, sua ocorrência foi notada em plantas de soja por
J. C. Carvalho, em 1957, no estado de São Paulo (Lordello, 1992).
A espécie R. reniformis é polífaga e está presente em várias regiões do país.
As fêmeas são ectoparasitas sedentárias, enquanto que os machos não são fitoparasitas.
Reproduzem-se por anfiximia ou, raramente, por partenogênese, depositando cerca de 120
ovos em uma substância gelatinosa. O ciclo de vida varia de 24-29 dias a temperaturas de
28-31º C (Gowen et al., 2005).
O parasitismo se dá pela fêmea imatura vermiforme. Esta penetra na planta, se
instalando no floema e deixando o resto do corpo exposto fora da raiz. Neste processo de
parasitismo, as fêmeas introduzem substâncias que induzem a formação de células
nutridoras, estabelecendo o sítio de alimentação. Com o passar dos dias, o corpo
progressivamente cresce e adquire a forma característica de rim, que inspirou a
denominação popular da espécie (Tihohod, 1993; Gowen et al., 2005).
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Os sintomas, em geral, ocorrem pela destruição das células da epiderme da
raiz, por meio do endoparasitismo da fêmea imatura, e pela injúria do floema, de onde
estas obtêm seu alimento. Em bananeiras, o nematoide reniforme usualmente se alimenta
das raízes secundarias e terciárias, causando, em altos níveis populacionais, severas lesões
necróticas e destruição das raízes. E, consequentemente, pouco desenvolvimento da planta,
culminando no declínio da produção (Costa, 2000).

2.3 OCORRÊNCIA DE NEMATOIDES NO CAMPO

A maioria das pesquisas realizadas com fitonematoides envolve determinado
gênero em uma cultura específica. Todavia, estes parasitos não ocorrem em comunidades
monoespecífcas, estando sempre em constante interação, não apenas com as plantas e o
ambiente, mas também com outros organismos (Eisenback, 1985). A ocorrência de
determinada espécie em um ambiente está relacionada à sua disseminação, ao tipo de
hospedeiro, ao clima, ao tipo de solo, adequabilidade, capacidade reprodutiva, persistência
e interações com outros organismos, incluindo outras espécies de nematoides (Neher,
2010).
De acordo com Putten et al. (2006), a interação entre nematoides e seus efeitos
uns sobres os outros são relacionadas com a natureza do parasitismo. Estas interações
podem ser favoráveis ou interferir com a estabilidade de uma ou ambas as espécies, e, pode
não apresentar efeito algum. Conforme o princípio de exclusão competitiva, duas espécies
não pode sobreviver no mesmo nicho ecológico, havendo interações entre estas espécies
até uma predominar. Contudo, qualquer vantagem que uma espécie de nematoide possa ter
em determinada situação, é quase sempre provisória, podendo variar conforme a alteração
da cultura e com as modificações edafoclimáticas (Zamberlan & Silva, 2012).
Estudos de levantamento populacional de fitonematoides têm identificado
alguns gêneros de importância econômica ocorrendo em comunidades poliespecíficas nas
raízes e no solo da rizosfera de bananeiras. Os principais gêneros são: R. similis,
Helicotylenchus, Meloidogyne, Pratylenchus e R. reniformis, sendo que a ocorrência de
populações mistas destes gêneros é bastante comum (Wang & Hooks, 2009; Srinivasan et
al., 2011; Lima et al., 2013; Kamira et al., 2013; Chitamba et al., 2013; Daneel et al.,
2015).
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No Equador, foi evidenciada a presença de quatro gêneros de fitonematoides
prejudiciais à bananicultura. Com base nas frequências e densidades populacionais de
nematoides nas amostras, o R. similis foi o mais importante, com 10.000 espécimes/100 g
de raiz, seguido por Helicotylenchus sp., Pratylenchus sp. e Meloidogyne sp.. As elevadas
densidades populacionais e frequências de R. similis sustentam-se na permanência do
monocultivo de banana por mais de dez anos (Chavéz & Araya, 2010). No entanto, em
Alagoas (Brasil) e em alguns estados da África do Sul, estudos recentes mostraram que os
gêneros Helicotylenchus e o Meloidogyne foram os mais frequentes e abundantes, sendo
que R. similis e Pratylenchus sp. foram considerados como de menor importância devido a
baixa densidade populacional e baixa frequência de ocorrência (Lima et al., 2013; Daneel
et al., 2015).
Vários relatos confirmam a importância de fitonematoides presentes nos
cultivos de banana no mundo, e no Brasil essa realidade não é diferente. Em estudos
realizados por diversos pesquisadores R. similis, H. multicinctus, M. incognita, M.
javanica, P. coffeae e R. reniformis já foram detectados associados aos bananais
brasileiros, com distintos índices de frequência, sendo considerados os mais prejudiciais à
bananicultura nacional (Cavalcante et al., 2002; Cavalcante et al., 2005; Dias-Arieira et al.,
2008; Ribeiro et al., 2009; Dias-Arieira et al., 2010; Oliveira, 2013; Lima et al., 2013).

2.4 O MAL-DO-PANAMÁ E OS NEMATOIDES

O agente causal do mal-do-Panamá é um fungo mitospórico, patógeno
específico da bananeira e helicônia (Heliconia sp.). A doença teve sua primeira ocorrência
no Brasil na cidade de Piracicaba no estado de São Paulo, em 1930, onde dizimou em 3-4
anos cerca de um milhão de pés de banana ‘Maçã’ (Cordeiro et al., 2005; Santos et al.,
2011). Atualmente, a principal forma de controle é o uso de plantas resistentes, com a
substituição da bananeira ‘Maçã’, de grande aceitação popular, por cultivares resistentes do
subgrupo Canvedish: Nanica, Nanicão, Grande Naine, Burron, Valery, Poyo, Robusta,
Lacatan e Williams Hybrid (Silva, 2000; Cunha, 2014).
O Foc sobrevive por vários anos no solo, mesmo na ausência de planta
hospedeira, devido à formação de estruturas de resistência denominada clamidósporos,
além de colonizar facilmente a matéria orgânica morta. Sua principal forma de
disseminação é pelo dos macro e microconídios com o sistema radicular e por meio de
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material propagativo contaminado. Outros meios de disseminação são: água de irrigação,
homem, trânsito de animais e equipamentos agrícolas (Cordeiro & Matos, 2000; Castro et
al., 2008).
As plantas infectadas pelo patógeno exibem sintomas de amarelecimento das
folhas mais velhas para as mais novas, progredindo para o murchamento das folhas. Estas
secam e quebram junto ao pseudocaule, ficando pendentes com aparência de guarda chuva
fechado. Internamente, por meio de corte do pseudocaule ou rizoma, se observa a
coloração parda avermelhada que é provocada pela presença do patógeno nos vasos
condutores (Cordeiro & Matos, 2000).
São conhecidas quatro raças de Foc, entretanto, apenas as raças 1, 2 e 4 afetam
a cultura da bananeira e a raça 3 a helicônia. A diferenciação ou determinação das raças é
feita por meio de cultivares indicadoras de suscetibilidade, em que a ‘Gross Michel’ é
indicadora da raça 1, a ‘Bluggoe’ da raça 2 e as cultivares do subgrupo Cavendish são
indicadoras da raça 4 (Silva, 2000; Cordeiro et al., 2005). A raça 4 é classificada pelo
MAPA como praga quarentenária A1, não presente no Brasil. Porém, se introduzida, é
potencial causadora de importantes prejuízos econômicos, porque as cultivares de
bananeira do grupo Cavendish, que são as mais cultivadas no país, somente são resistentes
às raças 1 e 2 de Foc (Silva, 2000, Dias et al., 2014).
O mal-do-Panamá é agravado pela presença de nematoides. Estes são
responsáveis pela quebra de resistência da planta, pois produzem ferimentos nas raízes que
facilitam a penetração do patógeno, gerando um potencial patogênico maior (Cordeiro &
Matos, 2000). Além do mais, ambos patógenos sobrevivem por longos períodos no solo,
fato agravado pelo monocultivo de plantas hospedeiras. A erradicação se torna difícil e
onerosa ou até mesmo impossível, sendo necessária, portanto, a convivência com os
patógenos (Cordeiro et al., 2004; Leslie & Summerell, 2006).
Segundo Dinesh et al. (2014), ao avaliarem a interação entre R. similis e Foc na
cultura banana concluiram que a combinação dos patógenos reduziu a altura de plantas e
aumentou a incidência e severidade da doença do mal-do-Panamá, sugerindo uma
interação positiva entre os patógenos. Resultados semelhantes foram obtidos por
Sundararaju & Thangavelu (2009), ao estudar a influência de P. coffeae e M. incognita,
isoladamente ou em combinação sobre a doença do mal-do-Panamá. Os autores
constataram que as plantas inoculadas com qualquer um desses nematoides, tiveram
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aparecimento precoce e aumento da severidade da doença, e que na presença dos dois
fitonematoides a severidade foi ainda maior
2.5 INFLUÊNCIA DE FATORES EDÁFICOS NA INCIDÊNCIA DO MAL-DOPANAMÁ E NOS NEMATOIDES

Na cultura da banana os fatores edáficos e ambientais, bem como agentes
bióticos, influenciam diretamente no vigor das plantas cultivadas e na resistência das
plantas ao ataque de patógenos (Borges & Sousa, 2004). Isto ocorre porque, características
do solo tais como a composição química, pH e textura podem afetar a predisposição das
plantas aos patógenos ou afetar diretamente os patógenos, influenciando a incidência e, ou
severidade das doenças (Ritzinger & Fancelli, 2006).
O pH do solo está diretamente associado à disponibilidade de nutrientes
minerais do solo para as plantas e microrganismos benéficos ou patogênicos. De maneira
geral, o pH abaixo de 5,5 e o Mn, Zn, Cu, Co e Fe mais disponíveis para as plantas, e,
tornam o N, P, K, Ca, Mg e S menos disponíveis. Existem intervalos ideais de pH para a
maioria das plantas cultivadas e para o crescimento do patógeno com papel determinante
na infecção do hospedeiro (Zambolim & Ventura, 2012a). De acordo com Sen et al.
(2008), a máxima densidade populacional do fitonematoide Helicotylenchus sp., em
goiabeira, foi obervada em solos com níveis de pH variando entre de 5,0 a 6,0. E segundo
Quénehervé (1988), na bananicultura H. multicinctus, ao contrário de M. incognita, possui
afinidade com solos com níveis elevados de argila, silte, matéria orgânica e baixo pH .
Spaull & Cadet (2001) estudaram a relação entre a densidade populacional de
fitonematoides em função dos nutrientes do solo, em 470 canaviais na África do Sul,
tentando identificar os nutrientes que afetam as populações dos fitonematoides. Os autores
concluíram que a abundância de Pratylenchus sp. e Helicotylenchus sp. foi inversamente
relacionada com o pH do solo, ou seja, altas densidades populacionais foram detectadas em
solos com valores de pH baixos, sendo que o oposto ocorreu com as populações de
Meloidogyne sp., correlacionadas positivamente com valores pH. Além disso, as três
espécies de fitonematoides foram correlacionadas positivamente com os teores de Al e Mn
do solo.
Solos cultivados com banana com altos níveis de matéria orgânica exibem
menor população de R. similis e Foc (Quénéhervé, 1988; Cordeiro et al., 2004). A matéria
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orgânica melhora a estrutura dos solos, mudando o pH, umidade e as propriedades físicas e
proporciona melhor nutrição para a planta, podendo aumentar a população de antagonistas
e diminuir a população de nematoides e fungos patogênicos. Ademais, sua decomposição
libera substâncias que podem ser tóxicas a nematoides, tais como os compostos fenólicos,
NH3 ou nitrito e íons de Ca+ (Ritzinger & Fancelli, 2006).
Lopes et al. (2008) correlacionam a incidência e a severidade do mal-doPanamá, em bananeira ‘Pacovan’, com os fatores edáficos pH, Ca, V(%) e Al, dando
ênfase ás implicações da acidez do solo. Os autores observaram que as plantas
sintomáticas, em relação às sadias, apresentaram pH inferior a 5,1 e baixos teores Ca e Mg.
Além do mais, a influência do pH baixo do solo tem sido citada por outros autores como
sendo favorecedora do progresso da doença (Maia & Silva, 2011; Zambolim & Ventura,
2012a), que pode estar relacionado com queda da resistência da planta devido às
deficiências nutricionais.
A textura do solo além de afetar a produtividade das culturas, influencia
diretamente a população de fitonematoides. Estes, geralmente, possuem preferências e são
mais severos em solos arenosos. Fato este relacionado com a porosidade do solo e maior
mobilidade dos nematoides. Na bananicultura, a presença de M. incognita e R. similis tem
sido observada em todas as texturas de solo, no entanto, ambas as espécies são mais
abundantes em solos arenosos (Davide, 1980). E, maiores danos causados pelo nematoide
formador das galhas radiculares, nesta cultura, têm sido observado em solos arenosos
(Kubo et al., 2013).

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 LEVANTAMENTO DA OCORRÊNCIA DE FITONEMATOIDES E DA
INCIDÊNCIA DO MAL-DO-PANAMÁ

3.1.1 Coleta das amostras

Foram realizadas coletas de solo e raízes em pomares comerciais de banana,
em janeiro de 2015, em doze regiões produtoras no estado de Goiás, localizadas em onze
municípios: Anápolis, Caiapônia, Goiatuba, Itaguaru, Itumbiara, Jataí, Morrinhos, Ouro
Verde, Palestina, Taquaral e Uruana (Figura 1). Estas áreas foram selecionadas com
auxílio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa). Os pontos coletados
foram marcados com auxílio de um aparelho GPS (Sistema de Posicionamento
Geográfico) de navegação, anotando-se as coordenadas geográficas. Cada pomar
amostrado possui características específicas na condução do cultivo e manejo, conforme
descrito na Tabela 1.

Figura 1. Mapa dos municípios amostrados em levantamento de fitonematoides na cultura
da banana no estado de Goiás, Brasil. UFG, Goiânia, GO, 2015.

Tabela 1. Localização e caracterização das áreas de bananais amostradas para identificação da ocorrência de fitonematoides e da incidência
do mal-do-Panamá no estado de Goiás. UFG, Goiânia, GO, 2015.
Município
Anápolis

Coordenadas geográficas (GMS)
W
S
16° 23' 50,8''

49° 00' 39,20''

Altitude
m

Cultivar

Características do pomar

996

Prata

Com TC; 3 ha; 22 anos cultivado com 'Prata' sem ser renovação;
irrigado; CA: pastagem.

Caiapônia

16° 46' 59,5''

51° 41' 59,80''

760

Terra

Sem TC; 5 ha; 6 anos; instalado em solo declivoso 3 com cultivo
sucessivo de soja e milho na extremidade superior do pomar; CA:
pastagem.

Goiatuba

17° 57' 09,0''

49° 35' 0,30''

582

Prata

Com TC; 15 ha; 5 anos; CA: pastagem.

Itaguaru

15° 45' 0,30''

49° 37' 30,70''

772

Marmelo

Sem TC; 3 ha; 5 anos; CA: 'Maçã' (por 3 anos) com mal-do-Panamá.

Itumbiara A

18° 15' 59,5''

49° 05' 13,50''

560

Prata-Anã

Com TC; 20 ha; 10 anos; irrigado; CA: pastagem.

Itumbiara B

18° 15’ 59,7''

49° 05' 0,90''

561

Prata-Anã

Com TC; 15 ha; 3 anos; irrigado; CA: pastagem.

Jataí

17° 55' 58,8''

51° 46' 36,40''

718

Maçã

Morrinhos

17° 46' 27,6''

49° 12' 58,60''

730

Prata-Anã

Ouro Verde

16° 11' 20,4''

49° 12' 10,19''

1013

Prata

Sem TC1; 3 ha;5 anos; CA2: pastagem.

Com TC; 6 ha; 4 anos; solo declivoso e com cultivo de soja na
extremidade superior do pomar; CA: pastagem.
Com TC; 9 ha; 10 anos; irrigado; CA: milho por 4 anos.

Palestina

16° 49' 04.4''

51° 36' 57,60''

689

Maçã

Com TC; 2 ha; 3 anos; pomar com sintomas visíveis do mal-doPanamá; CA: pastagem; cobertura morta com pseudocaule e folhas de
plantas sintomáticas; Pomar novo implantado com as mudas de bananal
contendo a doença.

Taquaral

15° 57' 46,6''

49° 34' 23,10''

739

Marmelo

Sem TC; 20 ha; 8 anos; CA: banana 'Maçã' (por 4 anos) com mal-doPanamá.

Uruana

15° 31' 47,0''

49° 42' 30,00''

603

Maçã

Sem TC; 4 ha; 3 anos; sintomas visíveis do mal-do-Panamá; CA:
pastagem.

1
TC: Tratos culturais: desbaste, desfolha, eliminação da ráquis masculina e eliminação de plantas daninhas. Cobertura morta com os restos culturais da bananeira após corte do
cacho (pseudocaule e folhas); 2 CA: cultura cultivada anteriormente; ³ Solo declivoso: pomar instalado na parte inferior de área com declividade.
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Em cada bananal amostrado, selecionou-se uma área de aproximadamente um
hectare (ha), cujas características edáficas e agronômicas (cultivar, idade e tratos culturais)
fossem as mais homogêneas possíveis. Em caminhamento zigue-zague ao acaso, no centro
do pomar, foram coletadas dez subamostras de solo e de raiz da rizosfera da bananeira a
uma profundidade de 0-20 cm para compor uma amostra composta. Assim, em cada
bananal amostrado foi coletada uma amostra composta por ha. Cada amostra continha,
aproximadamente, 200 g de raiz e 500 cm³ de solo rizosférico, quantidade suficiente para
análise nematológica e de atributos físicos e químicos do solo, e para isolamento de
Fusarium sp..

3.1.2 Extração dos nematoides do solo e das raízes

Parte de cada amostra de solo foi utilizada para extração dos nematoides do
solo pelo método de Jenkins (1964). Este método consiste do peneiramento combinado
com a flutuação em centrífuga com solução de sacarose. Em um becker, de 1 L, foi
adicionado 100 cm³ de solo, completando com água até 600 mL. O conteúdo do becker foi
misturado de maneira a quebrar os torrões. Após trinta segundos de decantação, esse
conteúdo foi vertido em uma peneira de 100 mesh (0,015 mm) sobre uma de 400 mesh
(0,038 mm), evitando que o material depositado no fundo chegasse a ser recolhido. Em
seguida, colocou-se água novamente no becker até 600 mL, repetindo por mais duas vezes
o procedimento descrito anteriormente.
O conteúdo retido na peneira de 400 mesh, contendo partículas finas de solo
mais os nematoides, foi transferido para um tubo plástico da centrífuga. Adicionou-se 1
cm³ de caulim em cada amostra, então, estas foram submetidas á calibragem em balança e
centrifugadas a 1800 rpm durante cinco minutos. Após a centrifugação descartou-se o
líquido sobrenadante e, ao precipitado remanescente no tubo de centrífuga, adicionou-se 40
mL de solução de sacarose a 45% (preparada misturando 450 g de açúcar e água até
completar 1 L). Os peso dos tubos foram calibrados em balança e submetidos novamente à
centrifugação, por um minuto a 1800 rpm. O sobrenadante, contendo os nematoides do
solo, foi vertido na peneira de 400 mesh, sendo enxaguado com água corrente para
remover o excesso de sacarose, impedindo que os nematoides se deformem. Por fim, os
nematoides retidos nesta peneira foram transferidos para tubos de ensaio com auxilio de
uma pisseta.
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A extração dos nematoides das raízes foi feita pelo método de Coolen &
D´Herde (1972). Este método consiste na trituração de raízes em liquidificador com água,
seguido pelo peneiramento. As amostras de raízes foram lavadas em água corrente,
deixadas secar durante 20 minutos, sobre papel tolha e, posteriormente, cortadas em
pedaços de 1-2 cm de comprimento com o auxílio de uma tesoura. Uma alíquota de 50 g
foi adicionada a, aproximadamente, 250 mL de água, e triturada em liquidificador durante
30 segundos. Em seguida, o conteúdo do liquidificador foi vertido em uma peneira de 100
mesh sobre uma de 400 mesh. O material retido na segunda peneira foi transferido para
tubos plásticos de centrífuga. Os passos seguintes de extração foram os mesmos descritos
para a extração de nematoides do solo proposto por Jenkins (1964).
A suspensão contendo os nematoides foi acrescida de um fixativo (solução de
Golden 2x) e em seguida acondicionada em frascos com tampa, sendo armazenados
adequadamente até a identificação e contagem. A identificação e quantificação foram feitas
sob microscópio óptico (aumento de 40 x), com o auxílio de uma câmara de Peters. Os
resultados obtidos foram expressos em número de nematoides por 100 cm³ de solo ou 50 g
de raiz. O processo de identificação e classificação foi baseado na morfologia e
morfometria dos nematoides, sendo utilizado como referência a chave de identificação de
Mai & Lyon (1960).
Com os dados obtidos foram calculadas densidade populacional (abundância),
dominância e frequência dos gêneros ou espécies em cada área amostrada. A densidade
populacional consistiu no total de indivíduos de cada gênero (ou espécie) presente em 50 g
de raiz e/ou 100 cm³ de solo. A dominância é a porcentagem de indivíduos de cada gênero
ou espécie em relação ao total de indivíduos. A frequência é a porcentagem do número de
áreas contendo os indivíduos de cada espécie ou gênero em relação ao total de áreas
amostradas (Goulart, 2009).

3.1.3 Isolamento e identificação de Fusarium oxysporum das amostras de raiz, solo e
pseudocaule

O isolamento e multiplicação do Foc foi conduzido no laboratório de
fitopatologia da Embrapa Arroz e Feijão, situada em Santo Antônio de Goiás, durante
fevereiro a abril de 2015. Todos os procedimentos foram executados assepticamente,
utilizando material esterilizado em ambiente de câmara de fluxo laminar.
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O isolamento foi realizado utilizando alíquotas de cada amostra de solo e raiz.
Além disso, nas áreas cultivadas com a cultivar ‘Maçã’, com sintomas do mal-do-Panamá,
o fungo também foi isolado a partir do pseudocaule da bananeira.
Para o isolamento de Foc das amostras de solo e plantas foi utilizado o meio de
cultura de Komada (1975), semi-seletivo para Fusarium oxysporum Schlechtendahl
emend. Snyder & Hansen 1940, e o meio de cultura nutritivo BDA (Batata Dextrose Agar).
Na preparação do meio de Komada utilizou-se: 0,5 g de K2HPO4; 0,25 g de KCl; 0,25 g de
MgSO47H2O; 0,005 g de Fe3Na.EDTA; 1,0 g de L-asparagina; 10,0 g de dextrose; 7,5 g
Agar; 500 mL de água destilada, que foram pesados e autoclavados. Posteriormente,
adicionou se g 400 mg PCNB; 0,25 g de Oxgall (bile bovina); 0,5 g de Na2B407.10H20 e
150 mg de clorofenicol.
Para o isolamento a partir do solo foi preparada uma suspensão com diluição
seriada até a concentração de 103. Depois, com auxilio de uma pepita, transferiu-se 100 µl
para a placa de Petri contendo meio de cultura de Komada, realizando o espalhamento com
auxílio de alça de Drigalsky. Para aumentar a chance de recuperação do fungo nas
amostras, foram utilizadas quatro placas por diluição. As placas foram incubadas em uma
câmara de crescimento do tipo BOD a 25º C por tres dias, mantidas no escuro
Posteriormente, foram calculadas as médias aritméticas das colônias encontradas na
diluição seriada 10³, para estimativa de unidades formadoras de colônias de F. oxysporum
por grama de solo (ufc/g). Por fim, as colônias de F. oxysporum crescidas foram
purificadas em meio BDA.
Amostras de raiz e o pseudocaule foram cortados em pedaços de 0,5 mm de
comprimento, com auxilio de um bisturi. Estes fragmentos foram desinfestados
superficialmente, sendo imersos em álcool etílico (70 %) por 30 segundos, hipoclorito de
sódio (1 %) por 30 segundos e lavados, por três vezes seguidas, com água destilada e
esterilizada. Posteriormente, estes fragmentos foram transferidos em condições assépticas
para placas de Petri, contendo meio de cultura de Komada.
As placas foram incubadas em uma câmara de crescimento do tipo BOD a 25º
C por três dias e foram mantidas no escuro. Após o crescimento das colônias, realizou se a
repicagem para placas de Petri contendo BDA, obtendo-se assim colônias purificadas. Os
fungos isolados foram identificados com base no uso do meio de cultura específico,
condições de cultura (crescimento micelial, pigmentação, estruturas e esporulação),
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morfologia dos macroconídios, microconídios e clamidósporos (Leslie & Summerell,
2006).

3.2 TESTE DE PATOGENCIDADE DE Fusarium oxysporum f. sp. cubense
(POSTULADOS DE KOCH)

Após obtenção e multiplicação dos isolados de F. oxysporum das áreas
amostradas foi conduzido experimento em casa de vegetação visando cumprir as etapas
dos Postulados de Koch, para a confirmação do agente patogênico. O experimento foi
conduzido sob condições de casa de vegetação na Escola de Agronomia da Universidade
Federal de Goiás, de abril a junho de 2015. Foram tomadas as temperaturas máximas e
mínimas do ambiente (Figura 2).

Figura 2. Temperatura média do solo, temperaturas máximas e mínimas do ambiente na
casa de vegetação durante a realização do experimento. UFG, Goiânia, 2015.
As mudas foram produzidas por micropropagação, oriundas da Empresa
Multiplanta Tecnologia Vegetal, localizada no município de Andradas, no estado de Minas
Gerais. Foi utilizada a bananeira cultivar Maçã por ser suscetível ao mal-do-Panamá. Estas
foram acondicionadas em copos plásticos com capacidade para 400 mL, contendo
substrato (Plantmax), onde ficaram até o momento da inoculação.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três repetições
e 94 tratamentos: 92 isolados de F. oxysporum, além de uma testemunha não inoculada e
uma testemunha positiva inoculada com um isolado de Foc cedido pela Embrapa Recursos
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Genéticos e Biotecnologia, situada em Brasília – DF. Dos isolados obtidos das 12 áreas
coletadas, 47 tiveram origem do solo, 36 de origem de fragmentos das raízes e 8 do
pseudocaule.
Os isolados foram repicados em placas de Petri contendo meio de cultura
BDA, sendo cinco placas por isolado, mantidas em câmara de crescimento do tipo BOD à
25º C, no escuro. Após dez dias, preparou-se a suspensão de conídios (macro e
microconídios), ajustando a concentração para 106 conídios/mL, com auxílio da câmara de
Neubauer (Alfenas et al., 2007).
O método utilizado para a inoculação foi o dipping ou imersão das raízes em
suspensão de conídios (Rodriguez et al., 2011; Rodriguez et al., 2014). Para cada isolado
foram utilizadas três mudas de bananeira ‘Maça’, correspondendo a três repetições. As
mudas, após mantidas nos copos contendo substrato Plantmax, foram retiradas e suas
raízes lavadas. Em seguida, foram colocadas três mudas em copo plástico, de 400 mL,
acondicionando as raízes no fundo do recipiente. Posteriormente, a suspensão de conídios,
de cada isolado, foi colocada dentro dos copos, imergindo o sistema radicular. Após trinta
minutos, as mudas foram plantadas em sacos plásticos, com capacidade para 2 L, contendo
substrato composto por areia + terra na proporção de 1:1. As plantas foram mantidas em
casa de vegetação sendo irrigadas diariamente.
Aos 20, 30, 40, 50 e 60 dias após a inoculação, foram feitas avaliações visuais dos
sintomas na parte aérea, verificando a incidência e severidade da doença, por meio de
escala de notas, proposta por Rodriguez et al. (2014), contendo cinco classes: 1) sem
sintomas; 2) amarelecimento inicial das folhas velhas; 3) amarelecimento das folhas velhas
com descoloração das folhas jovens; 4) todas as folhas com intenso amarelecimento; 5)
planta morta (Figura 3).
Aos 60 dias após a inoculação, além dos sintomas externos, foi feito o corte do
pseudocaule e avaliação da presença ou ausência de sintomas internos, caracterizado pela
descoloração do pseudocaule (Figura 4). Fragmentos do pseudocaule, das plantas que
apresentaram sintomas externos e, ou internos, foram levados ao laboratório para
reisolamento do patógeno, conforme descrito no item 3.1.3. Após obter a cultura pura, as
características foram avaliadas, com auxílio de microscópio óptico de 40 x, confirmando se
tratar do Foc.
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Figura 3. Escala de avaliação de sintomas da doença mal-do-Panamá, Fusarium
oxysporum f sp. cubense, na parte área da bananeira em condições de casa de
vegetação, contendo cinco classes: 1) sem sintomas; 2) amarelecimento inicial
das folhas velhas; 3) amarelecimento das folhas velhas com descoloração das
folhas jovens; 4) todas as folhas com intenso amarelecimento; 5) planta morta.
Escala proposta por Rodriguez et al. (2014). UFG, Goiânia, GO, 2015.

1

1 cm

2

1 cm

Figura 4. Avaliação de ausência e presença de sintomas da doença mal-do-Panamá,
Fusarium oxysporum f. sp. cubense, na parte interna do pseudocaule de
bananeira, em condições de casa de vegetação, em que: 1) ausência de
sintomas; 2) descoloração do pseudocaule pela presença do patógeno. UFG,
Goiânia, GO, 2015.
Dos 92 isolados testados neste ensaio, apenas 32 foram confirmados como Foc.
Os dados de incidência e severidade da doença destes isolados foram utilizados para
determinar a agressividade dos isolados, por meio da área abaixo da curva de progresso da
doença (AACPD), de acordo com equação apresentada por Campbel & Madden (1990),
utilizando-se os dados das avaliações aos 20, 30, 40, 50 e 60 dias após a inoculação. Foi
feita também análise considerando-se uma única avaliação, aos sessenta dias após a
inoculação, para verificar se seria suficiente para determinar a severidade da doença e
agressividade dos isolados. Para tanto, foi feita a análise de variância e o teste de
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agrupamento de médias Skott-Knott a 5 % de probabilidade para a AACPD e para as notas
dadas às plantas aos sessenta dias.
Os isolados de Foc foram preservados e armazenados na coleção de
fitopatógenos da Embrapa Arroz e Feijão, possibilitando futuros estudos. Foi utilizada a
metodologia de armazenamento em papel filtro, com baixa umidade sob congelamento
(Gonçalves et al., 2007). Nesta metodologia os isolados obtidos foram transferidos para
placas de Petri contendo papel de filtro esterilizado sobre meio de cultura BDA. As placas
foram incubadas em BOD, por 10 dias, à 25º C, no escuro. Após a colonização do papel,
este foi transferido para outra placa de Petri contendo sílica gel esterilizada. Então, a placa
foi lacrada e deixada por 10 dias a temperatura ambiente, até que a sílica absorvesse a
umidade do papel. Depois de completamente seco, o papel de filtro foi cortado em
quadrados de aproximadamente 0,5 cm2 e estes fragmentos foram transferidos para micro
tubos, com capacidade para 2 mL, contendo sílica gel esterilizada para evitar o acúmulo de
umidade.
O método de congelamento (-80º C) em glicerol 15% também foi usado para o
armazenamento dos isolados na coleção (Gonçalves et al., 2007). Para proteger o
organismo de possíveis danos durante o processo de congelamento, estocagem e
descongelamento, o agente crioprotetor glicerol foi usado, pois adentra na célula e protege
o ambiente intracelular (Simione, 1998). Em seguida, a cultura pura do isolado crescida em
BDA, foi cortada em quadrados de 0,5 cm2 que foram transferidos para micro tubos, com
capacidade para 2 mL contendo 1 mL de glicerol 15% autoclavado .

3.3 ANÁLISE DA TEXTURA E FERTILIDADE DO SOLO

Para a avaliação dos atributos químicos e físicos do solo foram retiradas porções
de 200 g de solo de cada área amostrada. O material foi enviado para análise no laboratório
de Solos da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG). Foram
avaliados os teores de macronutrientes (P, K, Ca e Mg), micronutrientes (Mn, Zn, Cu e
Fe), saturação por bases (V%), pH e matéria orgânica do solo. A partir dos resultados da
caracterização química do solo, fez-se a interpretação dos teores de nutrientes,
considerando a necessidade nutricional para cultura da bananeira (Alvarez et al., 1999;
Pereira et al., 2014). Além disto, foi determinada a textura do solo avaliando os teores de
areia, silte e argila de cada área.
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3.4 ANÁLÍSE DOS DADOS

Os dados de unidades formadoras de colônia de F. oxysporum por grama de
solo (ufc/g) foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de
Scoot-Knot a 5 % de probabilidade, utilizando o software Sisvar. A associação entre
fitonematoides, ufc/g de solo de F. oxysporum e atributos físicos e químicos do solo foram
avaliados por meio da análise de correlação de Pearson. Nesta análise, os coeficientes de
correlação (r) foram submetidos à tese t de Student a 5% e 1% de probabilidade, utilizando
o software Assistat. Além disso, foi feita a análise de componentes principais (ACP) para
as mesmas variáveis, utilizando o software Past.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE FITONEMATOIDES ASSOCIADOS À
BANANICULTURA NO ESTADO DE GOIÁS

Nas áreas amostradas os fitonematoides ocorreram em comunidades
poliespecíficas, consistindo na mistura de Helicotylenchus sp., Meloidogyne sp., R. similis
sp., Rotylenchus sp. (Filipjev, 1936), Pratylenchus sp. e outros gêneros menos frequentes
tanto em amostras de raízes (Tabela 2) como em amostras de solo (Tabela 3). Os gêneros
identificados já foram relatados em trabalhos similares sobre a cultura da banana,
realizados tanto no Brasil (Neves et al., 2009; Santos et al., 2009; Lima et al., 2013) como
em outros países, tais como a África do Sul (Daneel et al., 2015), República do Congo
(Kamira et al., 2013), Zimbabwe (Chitamba et al., 2013), Índia (Srinivasan et al., 2011),
Equador (Chavez & Araya, 2010), Havaí (Wang & Hooks, 2009) e Grécia (Tzortzakakis,
2008).
O fitonematoides Helicotylenchus sp., Meloidogyne sp. e Rotylenchus sp.
apresentaram as maiores frequências e abundâncias nos bananais amostrados. Nas
amostras de raízes apresentaram, respectivamente, 100%, 91,7% e 75% de frequência
(Tabela 2), e nas amostras de solo 91,7%, 91,7% e 75% (Tabela 3).

Ao analisar a

influência de cada gênero na comunidade de fitonematoides foi verificado que estes
gêneros dominaram em 16,7 %, 33,3% e 41,7% das amostras de raízes, respectivamente
(Tabela 2). Nas amostras de solo apenas dois gêneros dominaram, Meloidogyne sp. e
Rotylenchus sp., em 75% e 25% das amostras (Tabela 3). A ocorrência, frequência e
dominância destes gêneros são bastante comuns e constantemente observadas em trabalhos
similares publicados em todo o mundo, exceto para o gênero Rotylenchus que é pouco
relatado na bananicultura (Lima et al., 2013; Daneel et al., 2015). Os poucos relatos deste
fitonematoide na cultura da banana mostram que é pouco frequente, além de ocorrer em
baixa densidade populacional (Srinivasan et al., 2011).

Tabela 2. Densidade populacional (abundância), dominância e frequência de ocorrência de fitonematoides, em amostras de raiz, de doze
áreas produtoras comerciais de banana, em onze municípios no estado de Goiás, Brasil. UFG, Goiânia, GO, 2015.
Helicotylenchus sp.
Cidade

Meloidogyne sp.

Rotylenchus sp.

Hoplolaimus sp.

Radopholus similis

Pratylenchus sp.

D. P. 1

D.2 (%)

D. P.

D. (%)

D. P.

D. (%)

D. P.

D. (%)

D. P.

D. (%)

D. P.

D. (%)

Anápolis

32

0,8

696

18,1

2.032

52,7

0

0

1.096

28,4

0

0

Caiapônia

7.040

14,6

4.720

9,8

35.840

74,2

0

0

720

1,5

0

0

Goiatuba

400

4,9

7.280

89,7

440

5,4

0

0

0

0

0

0

Itaguaru

1.168

53,1

248

11,3

784

35,6

0

0

0

0

0

0

Itumbiara A

1.880

9,1

4.320

20,8

14.560

70,1

0

0

0

0

0

0

Itumbiara B

1.840

10,0

13.520

73,8

2.960

16,2

0

0

0

0

0

0

72

9,7

616

82,1

0

0

8

1

48

6,5

0

0

Morrinhos

2.960

41,8

0

0

3.960

55,9

0

0

160

2,3

0

0

Ouro Verde

1.280

7,3

480

2,8

15.840

90,0

0

0

0

0,00

0

0

Palestina

208

6,5

1.008

31,3

0

0

0

0

0

0

2.000

62,2

Taquaral

6.080

68,0

175

2,0

2.720

30,0

0

0

0

0

0

0

120

2,0

5.920

98,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jataí

Uruana
Frequência3 (%)

100,0

91,7

75,0

8,3

33,3

8,3

Dominância4 (%)

16,7

33,3

41,66

-

-

8,3

1

D. P.: Densidade populacional (fitonematoides em 50 gramas de raiz).
D.: Dominância do gênero dentro da área amostrada (linha), em porcentagem, determinada por {( D. P. do gênero/ ∑D.P de todos os gêneros ocorridos na área) x100}.
3
Frequência de ocorrência do gênero, em porcentagem, determinada por {(número de amostras contendo a gênero/total de amostras) x 100}.
4
Dominância do gêner o, determinado por {(numero de vezes que o gênero de fitonematoide dominou sobre as demais /total de amostras) x 100}.
2
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Tabela 3. Densidade populacional (abundância), dominância e frequência de ocorrência de gêneros de fitonematoides, em amostras de solo,
de doze áreas produtoras comerciais de banana, em onze municípios no estado de Goiás, Brasil. UFG, Goiânia, GO, 2015.
Helicotylenchus sp.
Município
D. P.

1

Meloidogyne sp.

Rotylenchus sp.

Dorylaimus sp.

Radopholus similis

Criconemella sp.

D. (%)

D. P.

D. (%)

D. P.

D. (%)

D. P.

D. (%)

Ovos

D. (%)

D. P.

D. (%)

2

Anápolis

48

11,5

128

30,8

208

50,0

0

0,0

32

7,7

0

0

Caiapônia

88

9,9

568

64,0

232

26,1

0

0,0

0

0,0

0

0

Goiatuba

0

0,0

1.512

99,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

1

Itaguaru

176

23,4

552

73,4

24

3,2

0

0

0

0,0

0

0

Itumbiara A

112

8,5

648

49,2

550

41,7

8

0,6

0

0,0

0

0

Itumbiara B

80

5,4

1.216

82,2

152

10,3

32

2,2

0

0,0

0

0

Jataí

208

28,3

520

70,7

0

0,0

8

1,1

0

0,0

0

0

Morrinhos

96

21,1

0

0,0

344

75,4

8

1,8

8

1,8

0

0

Ouro Verde

24

8,8

48

17,6

200

73,5

0

0,0

0

0,0

0

0

Palestina

56

16,7

256

76,2

24

7,1

0

0,0

0

0,0

0

0

Taquaral

240

31,3

304

39,6

224

29,2

0

0

0

0,0

0

0

Uruana

192

7,8

2.272

92,2

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

Frequência3 (%)

91,7

91,7

75

33,3

16,7

8,3

Dominância4 (%)

-

75

25

-

-

-

1

D. P.: Densidade populacional (fitonematoides em 100 cm³ de solo).
D.: Dominância do gênero dentro da área amostrada (linha), em porcentagem, determinada por {( D. P. do gênero/ ∑D.P de todos os gêneros ocorridos na área) x100}.
3
Frequência de ocorrência do gênero, em porcentagem, determinada por {(número de amostras contendo a gênero/total de amostras) x 100}.
4
Dominância do gênero, determinado por {(numero de vezes que o gênero de fitonematoide dominou sobre as demais /total de amostras) x 100}.
2
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O nematoide espiralado, Helicotylenchus sp., foi o gênero mais frequente em
todos os bananais amostrados. Apesar disso, dominou em apenas 16,7% das amostras de raiz
(Tabela 2), e não exerceu dominância sobre os outros gêneros nas amostras de solo (Tabela
3). Estes resultados corroboram os obtidos por outros autores, em que o Helicotylenchus sp.
além de possuir ampla distribuição, foi detectado no estado de Alagoas (Brasil) e alguns
estados da África do Sul com alta frequência de ocorrência e com elevados índices de
densidade populacional (Lima et al., 2013; Daneel et al., 2015). Este é um gênero de
nematoide de ocorrência muito comum em amostras de solo e raízes em diferentes
agroecossistemas e formas de cultivo, raramente relatado causando danos relevantes (Belle
et al., 2014; Seid et al., 2015). No entanto, a espécie H. multicinctus tem sido mundialmente
associada a prejuízos na cultura da banana, ocorrendo em altos níveis populacionais,
principalmente quando associada a outros fitonematoides (Ribeiro et al., 2009). Estes altos
níveis foram detectados recentemente em bananais na República do Congo, em que a
população variou de 4.966 a 56.484 espécimes/100 g de raízes (Kamira et al., 2013). No
presente estudo, a densidade populacional variou de 32 a 7.040 espécimes por 50 g de raízes
(Tabela 2) e de 0 a 240 espécimes/100 g de solo (Tabela 3). Assim, acredita-se que somente
nas áreas de Caiapônia e Taquaral, em que foram encontrados respectivamente, 7.040 e
6.080 espécimes/50 g de raízes, este gênero deva ser alvo de mais estudos por apresentar
potencial de dano à cultura.
Nas amostras de solo, o Meloidogyne foi o gênero mais abundante e dominante,
com frequência igual ao Helicotylenchus sp. Para os mesmos parâmetros avaliados, ocupou
o segundo lugar em importância nas amostras de raiz. O nematoide de galhas foi encontrado
em 11 dos 12 bananais amostrados, sendo identificado em alta abundância (densidade
populacional) nos municípios de Caiapônia, Uruana, Itumbiara (A e B) e Goiatuba. Estes
dados confirmam resultados similares obtidos nos estados de Alagoas e Bahia, em que o
gênero o Meloidogyne sp. foi altamente frequente, ocorrendo em elevadas densidades
populacionais (Lima et al., 2013; Oliveira, 2013). A população de Meloidogyne sp. pode ser
influenciada por fatores como a suscetibilidade da cultivar, a densidade populacional do
nematoide no solo, fatores edáficos, além da origem e qualidade fitossanitária da muda,
sendo que, a muda de bananeira é um dos principais meios de disseminação de pragas e
doenças (Alves et al., 2004). Assim, é possível que estas altas densidades populacionais
encontradas sejam, em parte, devido ao plantio de mudas contaminadas. Uma vez que é
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comum entre pequenos produtores a obtenção de mudas não certificadas ou oriundas de
bananais de sua própria propriedade ou de vizinhos.
De acordo com Costa et al. (2003), dentre os dez gêneros identificados em
levantamento populacional de fitonematoides, realizado em Santa Catarina, o Rotylenchus
sp. foi detectado com baixa frequência de ocorrência e com baixas densidades
populacionais. Resultados semelhantes foram obtidos por Srinivasan et al. (2011) na Índia,
em que este gênero foi detectado com densidades populacionais baixíssimas, variando de 17
à 161 espécimes por 20 g de raiz, não causando danos significativos nos cultivos de banana.
Entretanto, no presente estudo, este gênero além de apresentar os maiores índices de
densidade populacional dominou em 41,7% e 25% das amostras de raiz e solo,
respectivamente. Atualmente, Rotylenchus sp. não é considerado nematoide chave para a
cultura da banana, todavia, pode se tornar importante devido ao aumento de suas densidades
populacionais na rizosfera da bananeira. Isto porque, por ser um ectoparasita migrador da
família Hoplolaimidae, a mesma família do Helicotylenchus sp., economicamente
importante para a bananicultura, é capaz de causar lesões na superfície das raízes que podem
coalescer, resultando na necrose superficial (Sher, 1965). Estas lesões nas raízes podem ser
porta de entrada para outros patógenos, agravando a incidência e a severidade de outras
doenças da bananeira.
Esperava-se neste trabalho identificar a espécie R. similis com alta frequência de
ocorrência e altas densidades populacionais médias, assim como no trabalho de
levantamento desenvolvido no estado de Alagoas (Lima et al., 2013), em que, as densidades
populacionais foram de 13.467 espécimes/50 g de raiz. Apesar da grande importância
econômica do nematoide cavernícola para a bananicultura brasileira e mundial (Pereira,
2006; Ribeiro et al., 2009; Chitamba et al., 2013; Kamira et al. 2013; Kubo et al., 2013;
Oliveira, 2013), neste estudo este nematoide foi pouco frequente, ocorrendo em baixas
densidades populacionais, apenas em quatro municípios: Anápolis, Caiapônia, Morrinhos e
Jataí (Tabela 2).
O gênero Pratylenchus sp. foi identificado apenas no pomar de Palestina com
densidade populacional de 2.000 espécimes/50 g de raiz. O histórico desta área evidencia
que as mudas do bananal amostrado foram obtidas de outro pomar do mesmo produtor, com
qualidade fitossanitária desconhecida, e que, possivelmente, estas mudas estavam
contaminadas com Pratylenchus sp.. É possível, também, que devido à aleatoriedade na
escolha dos pontos amostrais este nematoide não sido detectado nas outras áreas amostradas,
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pois a presença de pastagem de Brachiaria sp. em algumas destas áreas, anteriormente ao
cultivo da bananeira, pode propiciar a manutenção e, ou o aumento da população deste
patógeno (Dias-Arieira et al., 2009; Carvalho et al., 2013).
No município de Itumbiara, foram coletadas amostras em dois bananais na
mesma propriedade, com características semelhantes de cultivar e tratos culturais, diferindo
apenas na idade do pomar (Tabela 1). Os pomares “A” e “B” tinham dez e três anos de
implantação, respectivamente. Assim, esperava-se maior abundância de fitonematoides no
pomar A, mais velho, devido ao maior tempo para a multiplicação dos patógenos na área.
No entanto, apenas Rotylenchus sp. apresentou maior abundância em amostras de raízes e de
solo (Tabela 2 e 3) no pomar A. Meloidogyne sp. apresentou maior população no pomar B e
Helicotylenchus sp. foi praticamente igual nos dois pomares (Tabela 2 e 3). Assim, acreditase que estas variações sejam devidas apenas a aleatoriedade na coleta de subamostras.
O nematoide R. reniformis é considerado um dos fitonematoides mais frequentes
e de grande importância para a bananicultura brasileira e mundial (Wang & Hooks, 2009),
mas não foi identificado nos bananais amostrados neste estudo. Alguns gêneros como
Hoplolaimus sp. Sher 1963, Criconemella sp. e Dorylaimus Dujardin, 1845 foram
identificados em apenas alguns municípios com baixa frequência de ocorrência e em
baixíssimas densidades populacionais (Tabela 2 e 3).

4.2 POPULAÇÃO DE Fusarium oxysporum E OCORRÊNCIA DO MAL-DO-PANAMÁ

O fungo F. oxysporum foi detectado em todos os bananais amostrados,
entretanto, com diferenças significativas quanto aos níveis populacionais (Figura 5). O
município de Palestina apresentou a maior população de F. oxysporum no solo (44.000 ufc/g
de solo). Este fato, em parte, pode ser atribuído ao manejo cultural e a práticas errôneas
adotadas na área, sendo a mais grave a instalação do bananal por meio de mudas de
bananeira ‘Maçã’ contaminadas com a doença do mal-do-Panamá, obtidas de pomar do
próprio produtor em declínio pela doença, disseminando o patógeno para a nova área. Como
agravante, é prática comum no local a cobertura vegetal com os restos de bananeira
(pseudocaule e folhas) após o corte do cacho, sendo que estes fragmentos estão
contaminados com o F. oxysporum f. sp. cubense. Além disso, os implementos utilizados
para desbaste e poda não passam por nenhum processo de assepsia, levando o patógeno de
plantas doentes para as plantas sadias. Este município foi o único onde foi detectada a
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presença do gênero Pratylenchus (Tabela 2), que possui hábito de parasitismo endoparasita
migrador. Isto também pode ter contribuído com o aumento populacional de F. oxysporum,
já que as lesões nas raízes, causadas pelo nematoide, servem de porta de entrada para o
fungo (Sundararaju & Thangavelu, 2009; Dinesh et al., 2014).

Figura 5. Populações de Fusarium oxysporum (unidades formadoras de colônia por grama
de solo – ufc/g) de áreas produtoras de banana no estado de Goiás. Médias
seguidas por letras iguais não diferem entre si (Scott-Knot, a 5% de
probabilidade). UFG, Goiânia, GO, 2015.
As cidades de Anápolis, Caiapônia, Itumbiara B e Ouro Verde formaram o
segundo grupo em termos de nível populacional de F. oxysporum, com número médio
recuperado de 5.562,5 ufc/g de solo. As menores populações foram detectadas nos
municípios de Goiatuba, Itaguaru, Itumbiara A, Jataí, Morrinhos, Taquaral e Uruana, com
número médio de 2392,85 ufc/g de solo (Figura 5).
Não se pode afirmar que as colônias de F. oxysporum adquiridas no presente
estudo pertençam a formae speciales cubense, causadora do mal-do-Panamá na bananeira,
sem o teste de patogenicidade à cultura. Assim, os 92 isolados de F. oxysporum obtidos
foram testados quanto a sua patogenicidade à cultura da banana, visando cumprir os
Postulados de Koch (Evans, 1976). Destes, apenas 32 confirmaram se tratar do causador da
doença do mal-do-Panamá, obtidos de onze dos doze municípios amostrados, dos quais oito
foram obtidos da raiz, dez do pseudocaule e catorze do solo (Figura 6).
Os dois métodos utilizados para determinar a agressividade foram altamente
correlacionadas entre si (91%). Neste estudo, em casa de vegetação, todos os isolados
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causaram sintomas na bananeira, no entanto, com severidade variável e formaram, para os
dois métodos, grupos distintos de agressividade conforme o teste de Scott-Knott. Para a
AACPD foram identificados quatro grupos e pela avaliação somente aos sessenta dias
identificaram-se apenas dois grupos de isolados (Tabela 4). Desta forma, a AACPD foi mais
eficiente em identificar os grupos de isolados quanto a agressividade, isto porque, a AACPD
leva em consideração várias observações ao longo do ciclo da cultura, permitindo uma
avaliação mais estável e com menor interferência ambiental e do tempo de análise
(Campbell & Madden, 1990).

Figura 6. Número de isolados de Fusarium oxysporum f. sp. cubense obtidos de raiz, solo
ou pseudocaule, em cada área no estado de Goiás. UFG, Goiânia, GO, 2015.
Os grupos de isolados de Foc tidos como de maior agressividade, distinguidos
por ambos os métodos de determinação de severidade da doença, procederam dos mesmos
municípios: Jataí, Uruana, Palestina e Taquaral (Tabela 4). O histórico destas áreas
evidencia o cultivo atual ou anterior da bananeira ‘Maçã’, altamente suscetível à doença do
mal-do-Panamá. Nota-se que, os isolados mais agressivos, independentemente do material
coletado, estão diretamente correlacionados ao plantio desta cultivar, e, que, o único isolado
agressivo obtido do solo, atualmente cultivado com a bananeira ‘Marmelo’, procedeu de
área com histórico de cultivo de bananeira ‘Maçã’ (Tabela 1). Assim, acredita-se que a falta
de resistência desta cultivar pode ter promovido a competição interespecífica, entre os
isolados de Foc presentes na área, por recursos nutritivos. Então, supõe-se que os isolados
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mais hábeis conseguiram prevalecer sobre os demais, se adaptando e se tornando mais
agressivos (Wicklow, 2005).
Tabela 4. Identificação, procedência, cultivar de bananeira, material coletado e
agressividade de isolados de Fusarium oxysporum f. sp. cubense (severidade da
doença), provenientes de áreas produtoras de banana do estado de Goiás. UFG,
Goiânia, GO, 2015.
Isolado

Procedência

Cultivar

Material coletado

FOC3
6
8
7
4
11
5
13
12
2
3
33
1
19
31
34
32
26
9
24
10
28
25
18
27
23
29
22
17
16
14
21
30
T4
CV (%)

Uruana
Uruana
Uruana
Palestina
Jataí
Palestina
Jataí
Jataí
Jataí
Jataí
Taquaral
Jataí
Palestina
Goiatuba
Itaguaru
Palestina
Jataí
Anápolis
Caiapônia
Caiapônia
Itumbiara B
Caiapônia
Palestina
Itumbiara A
Caiapônia
Itumbiara B
Anápolis
Uruana
Itaguaru
Taquaral
Ouro Verde
Itumbiara B
-

Maçã
Maçã
Maçã
Maçã
Maçã
Maçã
Maçã
Maçã
Maçã
Maçã
Marmelo
Maçã
Maçã
Prata
Marmelo
Terra
Maçã
Prata
Terra
Terra
Prata-Anã
Terra
Maçã
Prata-Anã
Terra
Prata-Anã
Prata
Maçã
Marmelo
Marmelo
Prata
Prata-Anã
-

Pseudocaule
Pseudocaule
Pseudocaule
Pseudocaule
Raiz
Pseudocaule
Raiz
Raiz
Pseudocaule
Pseudocaule
Solo
Pseudocaule
Raiz
Solo
Solo
Solo
Solo
Raiz
Solo
Raiz
Solo
Solo
Raiz
Solo
Solo
Solo
Solo
Raiz
Raiz
Raiz
Solo
Solo
-

1

Severidade
Severidade
AACPD1
aos 60 dias²
230,00 a
5,00 a
220,00 a
5,00 a
220,00 a
5,00 a
215,00 a
5,00 a
208,33 a
5,00 a
206,67 a
5,00 a
205,00 a
5,00 a
198,33 a
5,00 a
188,33 b
5,00 a
185,00 b
5,00 a
165,00 b
4,67 a
165,00 b
5,00 a
155,00 b
4,33 a
111,67 c
3,00 b
108,33 c
2,67 b
103,33 c
3,00 b
98,33
c
3,00 b
91,67
c
2,33 b
88,33
c
2,00 b
85,00
c
2,00 b
83,33
c
2,33 b
83,33
c
2,00 b
78,33
c
2,67 b
70,00
d
3,00 b
70,00
d
1,67 b
66,67
d
2,33 b
66,67
d
2,33 b
61,67
d
2,00 b
60,00
d
1,67 b
56,67
d
2,33 b
51,67
d
1,33 b
51,67
d
1,33 b
51,67
d
1,33 b
50,00
d
1,00 b
21,07
27,54

AACPD: Área abaixo da curva de progresso da doença; 2 Nota variando de 1 a 5; 3 FOC: isolado padrão de
Fusarium oxysporum f. sp. cubense, cedido pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; 4 Testemunha: não
inoculada. Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si (Scott-Knott, a 5% de probabilidade).
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Em todas as áreas amostradas foram identificadas populações de F. oxysporum,
as quais foram descartadas como formae speciales cubense, após a conclusão das etapas dos
Postulados de Koch. Alguns estudos demonstram que o endófito F. oxysporum possui
capacidade de induzir resistência sistêmica em plantas de banana contra R. similis,
reduzindo a penetração e densidade populacional do nematoide (Felde et al., 2006; Vu et al.;
2006; Paparu et al., 2007). E, outros estudos evidenciam que o endófito pode exercer
atividade antagonistas contra R. similis, sendo um promissor agente de controle biológico
(Athman et al., 2006; Mendoza & Sikora, 2009). Assim, acredita-se que alguns dos isolados
de F. oxysporum deste estudo, possivelmente, possam estar reduzindo a densidade
populacional do nematoide cavernícola, seja pelo efeito do controle biológico ou pela
indução de resistência da bananeira ao nematoide, o que explica as baixas frequências e
densidades populacionais encontradas neste estudo (Tabela 2).

4.3 CORRELAÇÃO ENTRE FITONEMATOIDES, Fusarium oxysporum E ATRIBUTOS
DO SOLO

A partir da caracterização química do solo, fez-se a interpretação dos teores de
nutrientes, considerando a necessidade nutricional para cultura da bananeira. No geral,
constatou-se solos ácidos, deficiência generalizada de P, Fe e Cu, e concentrações de Ca,
Mg, Mn e Zn acima do requerido para a cultura na maioria das áreas amostradas (Tabela 5)
(Alvarez et al., 1999; Pereira et al., 2014). Acredita-se que os solos ácidos, observados no
presente estudo, tenham favorecido a incidência do Foc, causador do mal-do-Panamá,
detectado em onze dos doze bananais amostrados,visto que é citado na literatura a influência
dos baixos níveis de pH do solo em aumentar a incidência e severidade da doença (Lopes et
al, 2008; Maia & Silva, 2011; Zambolim & Ventura, 2012a). Além do mais, as deficiências
ou excessos de nutrientes podem provocar desequilíbrio nutricional nas plantas,
desfavorecendo seu desenvolvimento e, consequentemente, predispondo ao ataque de
patógenos, tais como os fitonematoides e fungos (Ritzinger & Fancelli, 2006).
As interações entre os gêneros de fitonematoides, a população de F. oxysporum
e atributos do solo foram avaliadas pelo coeficiente de correlação de Pearson, sendo que as
correlações significativas detectadas foram todas positivas (Tabela 6), e, pela análise de
componentes principais – PCA (Figura 7). Esperava-se encontrar altas populações de R.
similis em praticamente todas as áreas estudadas, e que houvesse correlação deste com as
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populações de F. oxysporum do solo, fato que tem sido amplamente discutido na literatura
(Cordeiro & Matos, 2000; Dinesh et al., 2014). Esta correlação, poderia indicar uma
associação entre o fitonematoide e o F. oxysporum f. sp. cubense, que culmina no aumento
da incidência e severidade do mal-do-Panamá, uma vez que não se foi feito ainda o teste de
patogenicidade. No entanto, somente foi observada correlação do F. oxysporum com o
gênero de nematoide Pratylenchus (r= 0,988**), que ocorreu em apenas uma das áreas
estudadas (município de Palestina). Contudo, esta correlação pode ser explicada já que o
Pratylenchus sp., assim como o R. similis,

apresenta hábito endoparasita migrador,

favorecendo a entrada do fungo (Sundararaju & Thangavelu, 2009). Assim, é possível que a
presença de Pratylenchus sp. tenha levado a observação do maior nível populacional do F.
oxysporum nas amostras do município de Palestina, conforme evidenciado na Figura 5.
O Helicotylenchus sp. presente nas amostras de raiz e solo, apresentou
correlação com o pH do solo. Essa correlação indica que a população de Helicotylenchus sp.
aumenta com o pH do solo, que variou de 4,4 a 6,0 (Tabela 6). Estes dados corroboram com
trabalho desenvolvido por Sen et al. (2008), em que a máxima densidade populacional de
Helicotylenchus foi registrada em níveis de pH variando de 5,0 a 6,0. Segundo Zambolim &
Ventura (2012a), o pH do solo age diretamente sobre disponibilidade dos minerais para as
plantas e microrganismos patogênicos. Isto foi confirmado no presente estudo, em que o
Helicotylenchus, identificado das amostras de solo, apresentou correlação para os atributos:
Mn, K, Ca e V% (Tabela 6). De fato, com a elevação do pH do solo os nutrientes tornam-se
mais disponíveis para o patógeno, o que, presumivelmente, evidenciou essa correlação
positiva (Zambolim & Ventura, 2012a).
Correlação positiva entre os gêneros Helicotylenchus sp. e Rotylenchus sp.
identificados nas amostras de raiz, foram observados neste estudo (Tabela 6 e Figura 7 ).
Estes dois fitonematoides possuem hábito parasitismo e alimentar semelhantes, sendo
ectoparasita migradores. Assim, esperava-se que ocorresse correlação, no entanto, negativa.
Isto porque, duas populações de espécies diferentes em uma mesma comunidade,
geralmente, desencadeiam mecanismos de disputas pelos mesmos sítios de alimentação. De
acordo com o princípio da exclusão competitiva, duas espécies podem ter o mesmo hábitat,
mas não podem ocupar o mesmo nicho por muito tempo, havendo exclusão de uma delas
(Zamberlan & Silva, 2012). Assim sendo, esperara-se que o aumento de um dos gêneros
fosse proporcional ao declínio do outro, o que não ocorreu. Isto pode ser explicado,
possivelmente, pela grande quantidade de raízes de bananeira disponíveis, indicando que os

Tabela 5. Resultados de análise química de solo, com faixas de teores consideradas adequadas para a bananicultura, de doze áreas produtoras
comerciais de banana, em onze municípios no estado de Goiás, Brasil. UFG, Goiânia, GO, 2015.
P
Amostra

K
3

Ca
3

Mg
3

Mn
3

Zn
3

Cu
3

Fe
3

V
3

M.O.

Argila

Silte

Areia

%

%

%

pH

mg/dm

mg/dm

cmolc/dm

cmolc/dm

mg/dm

mg/dm

mg/dm

mg/dm

%

%

Ouro Verde

9,10

78,00

1,70

0,80

17,30

2,00

0,8

15,4

75,00

1,60

4,70

38

16

46

Anápolis

6,50

240,00

5,90

2,51

56,10

3,50

0,8

8,8

90,93

2,40

5,00

45

17

38

Caiapônia

2,60

240,00

5,30

2,43

29,40

1,20

2,4

10,7

90,26

2,20

5,50

48

26

26

Jataí

1,70

262,00

6,40

1,82

35,30

2,50

7,8

9,7

90,81

2,60

5,30

46

28

26

Uruana

2,90

150,00

2,30

0,96

24,00

1,30

0,5

11,1

80,19

1,70

4,40

48

19

33

Itumbiara A

10,60

130,00

2,60

1,66

46,20

7,10

1,3

9,4

83,61

1,60

4,90

60

18

22

Itumbiara B

11,50

78,00

2,60

1,36

31,00

3,40

1,4

12,0

82,21

1,40

5,20

58

16

26

Goiatuba

3,20

84,00

2,30

1,06

18,60

2,20

1,3

8,0

79,89

2,30

4,80

63

31

06

Palestina

6,50

81,00

5,40

2,20

27,30

2,40

1,7

13,0

89,66

2,00

5,50

45

22

33

Taquaral

13,60

348,00

8,60

2,33

76,10

3,30

0,3

4,9

92,92

3,00

6,30

61

26

13

Itaguaru

2,30

262,00

4,10

1,44

53,40

1,70

1,0

10,4

87,34

2,10

5,20

61

28

11

Morrinhos

26,70

340,00

5,20

2,63

27,30

12,20

0,1

9,2

90,62

2,30

5,60

45

17

38

≤12

≤85

≤1,2

≤0,45

≤8

≤0,9

≤ 3,0

≤50

-

≤2

-

-

-

-

86-150

1,21-2,40

0,46-0,90

9-12

1,0-1,5

3,0-6,0

50-100

50*

2,10-4,0

6,0-6,5*

-

-

-

>150

>2,40

>0,90

>12

>1,5

>6

>100

-

>4,00

-

-

-

-

Mín.

Faixa
Méd. 12,1-25
Inter.10
Máx.
>25
10

Faixa de interpretação: teores mínimo, médio e máximo; * Teores ideais para a cultura (Fonte: Alvarez et al., 1999; Pereira et al., 2014)
Análise realizada no laboratório de Análise de Solo e Foliar - Escola de Agronomia - UFG.
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Tabela 6. Matriz de correlação de Pearson para os parâmetros relativos à fitonematoides, população de Fusarium oxysporum do solo, e
atributos do solo, de doze áreas produtoras de banana no estado de Goiás. UFG, Goiânia, GO, 2015.
Variáveis
R

Hel
MelR
PratR
RadR
RotR
HelS
MelS
RadS
RotS
Fo1
P2
K3
Ca4
Mn5
Zn6
V7
M.o.8
pH9
Areia
Silte
Argila

HelR

MelR

PratR

RadR

RotR

HelS

MelS

RadS

RotS

Fo

1
-0,0270
-0,2293
0,1822
0,6579*
0,3713
0,1139
-0,3105
0,2013
-0,2279
0,2812
0,4845
0,4354
0,3260
0,1019
0,3844
0.3269

-0,1710
-0,1469
0,0574
-0,4067
0,2516
-0,1426
0,1975
-0,1282
-0,1311
-0,5630
-0,538
-0,3466
-0,1733
-0,4556
-0.5532

-0,1486
-0,1939
-0,2205
-0,1917
-0,1127
-0,2599
0,9888**
-0,0709
-0,3373
0,1542
-0,1701
-0,1172
0,1944
-0.0674

0,3636
-0,2175
-0,1559
0,7731**
0,0976
-0,1133
-0,1089
0,2871
0,3112
0,2040
-0,0362
0,4076
0.2487

-0,1821
-0,0949
-0,1811
0,4065
-0,1443
-0,0670
-0,0114
-0,0922
-0,1652
-0,0742
-0,0466
-0.1771

0,1275
-0,2652
-0,0983
-0,2848
0,3259
0,8191**
0,6501*
0,5883*
0,3359
0,6267*
0.5390

-0,3260
-0,4075
-0,1941
0,6046
0,1611
-0,0930
-0,2667
0,6946*
0,0688
0.0462

0,1667
-0,1047
-0,1274
0,1174
0,1504
0,2841
-0,0631
0,1811
0.1337

-0,2871
-0,0191
-0,1668
-0,2509
0,2196
0,0223
-0,2479
-0.3857

-0,0703
-0,3903
0,1164
-0,2309
-0,1466
0,1474
-0.1224

0,6640*
-0,1918
0,1543
0,1723

-0,3244
-0,2232
-0,1293
0,4004

0,1893
0,1701
0,0000
-0,2414

0,0334
0,2971
-0,1440
-0,3283

0,0418
0,1657
-0,0588
-0,1970

0,6443*
-0,2394
0,2266
0,1929

0,1863
-0,1953
0,0330
0,2557

-0,2503
0,3406
-0,3268
-0,2716

-0,2793
0,1174
-0,4333
0,1141

0,1689
0,2451
-0,0564
-0,3113

1

R

e S fitonematoides identificados nas amostras de raiz(R) e solo(S): Hel: Helicotylenchus sp.; Mel: Meloidogyne sp.; Prat: Pratylenchus sp.; Rad: Radopholus similis; Rot:
Rotylenchus sp.. 1 Fo: população de F. oxysporum do solo; 2 P (fósforo); 3 K (potássio); 4 Ca (cálcio); 5 Mn (manganês); 6 Zn (zinco). 7 V (Saturação por base); 8 M.o. (matéria
orgânica); 9 pH ( potencial hidrogeniônico);
* e ** significância ao nível de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste t Student.
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gêneros não atingiram níveis populacionais elevados a ponto de causar a competição por
alimento.
O nematoide cavernícola apresentou correlação para suas populações
identificadas na raiz e no solo, ou seja, a população de R. similis na raiz aumentou com o
aumento da população no solo ou vice e versa. Por ser um endoparasita migrador, este
nematoide penetra nas raízes e se alimenta, migra intracelularmente, podendo retornar ao
solo e parasitar outro hospedeiro. Devido ao seu hábito de parasitismo, é bastante comum
que sua oviposição ocorra tanto no solo quanto no sistema radicular (Gowen et al., 2005).
Assim, é possível encontrar populações deste fitonematoide tanto no solo quanto na raiz, o
que foi evidenciado por essa correlação.
A Análise de Componentes Principais (ACP), realizada com os dados de
abundância dos gêneros de fitonematoides, população de F. oxysporum e atributos do solo,
explicou 17,16% da variabilidade total dos dados, sendo 29,57% explicada pelo primeiro
componente e 17,59% explicada pelo segundo. No diagrama de ordenação, observa-se o
agrupamento destas variáveis segundo a variância dos dados, como apresentado na Figura 7.
Constatou-se que o gênero Pratylenchus sp. está correlacionado com a
população de F. oxysporum, assim como na correlação de Pearson (Tabela 6), e com áreas
irrigadas, e, que as elevadas populações destes patógenos são influenciadas pelo teor de
areia do solo (Figura 7). A população de P. brachyurus é favorecida por solos com textura
arenosa, e, geralmente, os danos ocasionados às plantas são mais severos do que em solos
argilosos. Além disso, solos com umidade mais elevada, proporcionada pelo uso de
irrigação, podem contribuir para o aumento populacional deste fitonematoide (Goulart,
2008). Isto porque, a migração ativa no solo ocorre somente quando a temperatura, umidade
e textura são favoráveis (Castillo & Vovlas, 2007). É provável que a interação entre
Pratylenchus sp. e F. oxysporum, observada neste estudo, seja sinérgica, isto é, a presença
dos dois patógenos resulta em danos maiores do que a soma dos danos de cada patógeno
isolado. No geral, o fungo se aproveita dos danos às raízes, causado pelo nematoide das
lesões radiculares, para iniciar o processo de infecção, aumentando a incidência e severidade
da murcha vascular (Castillo et al., 1998; Goulart, 2009).
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Figura 7. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (ACP): gêneros
de fitonematoides (Prat: Pratylenchus sp.; Rad: Radopholus similis; Rot:
Rotylenchus sp.; Hel: Helicotylenchus sp. e Mel: Meloidoyne sp.), atributos do
solo (P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mn: manganês; Zn: zinco; V: saturação
por bases; M.o.: matéria orgânica; pH: potencial hidrogeniônico; argila e areia) e
população de Fusarium oxysporum (Fo) de doze áreas produtoras de banana do
estado de Goiás. UFG, Goiânia, GO, 2015.

A população de Helicotylenchus sp. correlacionou-se como os altos teores de
Mn, K, Ca, M.o, V% e pH do solo (Figura 7), a maioria destas correlações foram também
observadas na correlação de Pearson (Tabela 6). Altas populações de Helicotylenchus sp.
foram também observadas em solos com altas concentrações de Mn (Spaull & Cadet, 2001).
Este micronutriente pode apresentar quantidades tóxicas em condições de alta acidez do solo
(pH<5,0), pois tornam-se mais disponíveis prejudicando o desenvolvimento e a produção da
bananeira (Renzel, 2000; Zanão Junior, 2012). Neste estudo, predominaram-se solos ácidos
e com concentração de Mn acima do recomendado para a cultura (Tabela 5). Assim, é
possível que as elevadas concentrações de Mn estejam afetando a resistência da planta, e,
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consequentemente a predispondo ao ataque do fitonematoide, favorecendo seu aumento
populacional.
O nematoide das galhas, Meloidogyne sp., foi inversamente correlacionado
com os nematoides R. similis e Rotylenchus sp., com os teores de P e Zn do solo e com a
elevadas altitudes (Figura 7). Isto é, altas densidades populacionais de Meloidogyne sp.
foram constatadas em solos com baixas concentrações de P e Zn, e com baixa altitude
terrestre. O fosforo pode induzir resistência em plantas a nematoides, por promover a
aceleração e maturação dos tecidos jovens, dificultando a infecção do patógeno (Zambolim
& Ventura, 2012b). Assim, provavelmente, a deficiência de P e o excesso de Zn,
apresentados neste estudo (Tabela 5), favoreceram a infecção de Meloidogyne sp. nas raízes
de bananeira (Figura 7). Ressalta-se que, outros fatores não mensurados neste estudo podem
influenciar a dinâmica populacional dos fitonematoides em condições de campo, tais como
as condições ambientais (temperatura, umidade e precipitação) e microorganismos
antagonistas, podendo ser foco para futuros estudos na cultura da banana.

5 CONCLUSÕES

Áreas de cultivo de banana no estado de Goiás apresentam-se contaminadas
com Fusarium oxysporum f. sp. cubense e com diversos gêneros de fitonematoides.
O Meloidogyne sp., Helicotylenchus sp. e Rotylenchus sp. são os principais
gêneros de fitonematoides presentes em bananais no estado de Goiás, sendo o Meloidogyne
sp. e Rotylenchus sp. os gêneros mais dominantes e abundantes.
Altas populações de F. oxysporum estão associadas com a presença de
Pratylenchus sp.
O gênero Helicotylenchus é afetado pelos teores de P, Ca, Mn e pelo pH do
solo.
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