
Identificando e Medindo
o Fusariose da 
Bananeira

A doença do Panamá, que vem afectando a produção de banana globalmente nas últimas décadas, é
uma doença causada pelo fungo Fusariose da Bananeira. Esse fungo tenaz impede que as bananeiras
recebam nutrientes e água e, sem essas substâncias vitais, as bananeiras murcham e morrem. O
fungo se espalha através do solo contaminado, o que significa que não é apenas transportado por
material vegetal, mas também por veículos, roupas, calçados e ferramentas. Como o fungo permanece
vivo no solo por décadas, a doença é quase impossível de erradicar. Por isso, medidas de prevenção,
detecção precoce e notificação imediata de sintomas são fundamentais para conter a doença.
Diferentes cepas do fungo Fusariose da Bananeira foram identificadas; a mais devastadora é a Raça
Tropical 4 (TR4).

O Mal do Panamá Raça Tropical 4 (TR4) teve um impacto destrutivo na produção de banana na Ásia,
Austrália e Oriente Médio, e os especialistas temem que ela possa ser catastrófica na África, onde a
banana é cultivada como alimento básico e comercializada nos mercados locais para gerar renda.

Projecto de pesquisa para medir e detectar Fusariose da Bananeira

O TR4 foi detectado em julho de 2013 no norte de 
Moçambique, o primeiro país da África a ser 
afectado. A maior Farma de banana comercial de 
Moçambique, anteriormente conhecida como
Matanuska, que produziu a variedade Cavendish 
de banana, foi afectada pela TR4, que perdeu
1.500 hectares de banana e subsequentemente
entrou com pedido de insolvência em 2018. 
Infelizmente, a doença se espalhou para uma
segunda farma de banana na área em 2014 e 
representa uma ameaça para toda a indústria de 
banana Moçambicana.

Em 2018, um mecanismo de subsídios da indústria
da banana (BIGF) foi criado em Moçambique para 
responder ao surto da doença. O BIGF é
financiado pelo Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos (USDA), monitorado pelo
Ministério da Agricultura de Moçambique (MASA) e 
implementado pela TechnoServe. A instalação
apoiou farmas comerciais infectadas no valor de 
quase $ 2,5 milhões para ajudar a implementar
medidas apropriadas de contenção. Outros $ 
517.000 foram concedidos a cientistas e 
produtores comerciais de banana para conduzir
pesquisas para encontrar formas de conter e 
combater a doença.

Um dos projetos de pesquisa, conduzido por uma equipe de pesquisadores da Universidade de
Stellenbosch, na África do Sul, visa desenvolver testes que possam detectar e medir TR4 em plantas,
solo e água, o que poderia ajudar os agricultores e governos a identificar o fungo precocemente e
potencialmente gerenciar a doença em campos infestados. O professor Altus Viljoen, presidente do
Departamento de Fitopatologia da Universidade de Stellenbosch,
está liderando a pesquisa juntamente com a Dra. Diane Mostert.
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Surto de doença em farmas de banana em Moçambique



Dra. Diane Mostert e Prof. Altus Viljoen

O prof. Viljoen está envolvido em pesquisas sobre o
Fusariose da Bananeira há mais de 20 anos.
Inicialmente, ele concentrou sua pesquisa em várias
doenças da banana na África do Sul, mas nos
últimos 12 anos esteve envolvido na batalha global
contra o TR4. Ele trabalha em estreita colaboração
com cientistas de países asiáticos, africanos e
latino-americanos, bem como com a Austrália, e
também treina pesquisadores no diagnóstico e
gerenciamento de TR4. O seu grupo de
investigação identificou pela primeira vez o TR4 no
norte de Moçambique em 2013 e tem estado a
trabalhar na doença em colaboração com cientistas
moçambicanos desde então.

“É uma doença internacional, você sabe. E é preciso entender que, se você
trabalha com essa doença, precisa trabalhar em outros países, com outros 
sistemas, cientistas diferentes.”– Prof. Viljoen

Desenvolvendo um teste para Fusariose da Bananeira
A equipe de pesquisa do Prof. Viljoen está desenvolvendo testes que podem ser usados por governos,
ONGs e cientistas para identificar e medir os surtos de Fusariose da Bananeira TR4 em material vegetal,
solo e água. Os testes usam o método de PCR (que copia e

amplifica segmentos de DNA específicos) para
identificar TR4 e outras cepas de Fusariose da
Bananeira, e métodos de PCR quantitativos (que
monitora a amplificação do DNA em tempo real)
para detectar o nível de infecção. Durante PCR,
milhões de cópias da sequência alvo são geradas
e os produtos podem ser detectados com
eletroforese em gel em PCR convencional, ou
com sinais fluorescentes em PCR quantitativo. A
PCR quantitativa tem uma vantagem sobre a
PCR convencional, pois é mais sensível e pode
medir o número exacto de cópias da sequência
alvo em uma amostra, permitindo assim a
detecção do nível de infecção.

Compreensivelmente, o desenvolvimento de marcadores de ADN fiáveis para a identificação de
estirpes do fungo Fusarium Wilt é de grande importância para a indústria da banana em Moçambique.
Uma vez identificados esses marcadores, eles podem ser usados para auxiliar os cientistas durante os
esforços de vigilância e para responder rapidamente aos novos surtos de Fusariose da Bananeira TR4.

“Este é um projeto que complementa muitos dos outros esforços no programa
[BIGF], então, seja qual for que o [outros cientistas] estão fazendo, eles
eventualmente precisarão da nossa tecnologia para realmente
medir o impacto do que estão fazendo.” – Prof. Viljoen

A Dra. Mostert começou a trabalhar como pós-graduanda com o Prof. Viljoen em Fusariose da
Bananeira em 2009. Durante seus estudos de PhD, ela se concentrou na diversidade do fungo
Fusariose da Bananeira na Ásia e desenvolveu métodos moleculares para o seu diagnóstico. Ela já
trabalhou com cientistas nos EUA, Europa, China, Filipinas e Austrália para conduzir pesquisas
inovadoras sobre o TR4, e frequentemente ajuda o Prof Altus com cursos de treinamento, treinamento
de estudantes e pesquisa colaborativa com cientistas internacionais.



Impacto nos agricultores comerciais e população local
Até o momento, a equipe de pesquisa desenvolveu testes baseados em PCR que podem ser usados na
farma se as empresas de banana tiverem acesso às tecnologias de PCR. No entanto, o objectivo é que 
os agricultores comerciais possam usar os testes em campo para detectar a doença precocemente, 
mesmo antes de ver os sintomas da doença.
Esse sistema de ponto de atendimento precisa detectar o TR4 rapidamente e de maneira econômica, 
sem a necessidade de extração de DNA, aproveitando, por exemplo, as tecnologias de amplificação
isotérmica. Antes que esses testes possam ser disponibilizados, no entanto, eles exigirão optimização e 
testes extensivos em vários ambientes.

Os métodos de detecção precoce poderiam permitir medidas de contenção para evitar que a doença
tivesse o mesmo efeito devastador sobre a população local do que na China e no norte da Índia, onde a 
produção de banana não poderia continuar e os trabalhadores precisavam se mudar para as cidades
para encontrar outros empregos. 
Estes testes não se limitam apenas a proteger as bananas, mas também a ajudar as pessoas que 
dependem deles para a sua subsistência, o que em Moçambique inclui as farmas comerciais de banana 
e os pequenos agricultores. 

Da mesma forma, métodos eficazes para extrair e medir o DNA em amostras colectadas em campos de 
banana (material vegetal, solo, água) também são desesperadamente necessários. O desenvolvimento
de tais testes requer muita dedicação da equipe de pesquisa para garantir que os testes sejam precisos
e simples o suficiente para serem rotineiramente usados no campo. Além disso, os métodos de DNA 
que permitem aos pesquisadores medir se os níveis de inóculo na água e no solo diminuíram após o 
tratamento são urgentemente necessários. Como tal, a equipe de pesquisa também se concentrará em
desenvolvê-lo ao longo do tempo.

O prof. Viljoen reconhece a importância de todas as partes envolvidas no combate às doenças da 
banana, do governo ao sector público, aos pesquisadores, às ONGs, ao trabalho em conjunto. O BIGF 
fornecerá financiamento para a indústria de banana moçambicana, a fim de combater e prevenir as 
doenças até o início de 2020, mas ainda há muito a ser feito para garantir que a indústria permaneça
forte e livre da devastação causada pelo Fusarium Wilt TR4. Como prof. Viljoen sabiamente observou,
“Quando os projectos terminam, o fungo não desaparece.” 


