
Controlando o surto do 
Vírus do Topo em Leque da 
Bananeira em farmas em 
Moçambique
BBTV afectando os agricultores em Moçambique

O Vírus do Topo em Leque da Bananeira (BBTV) é uma doença viral que afecta as bananeiras. O nome refere-
se as folhas superiores erectas lembrando um leque, que é um sintoma claro e característico da presença deste 
vírus.

Este vírus pode ser transmitido de duas maneiras:
Afídio da banana (Pentalonia nigronervosa)
Sugadores de plantas infectadas

Todas as variedades de banana são hospedeiras da doença, mas há diferentes níveis de reações ao sintoma 
entre as variedades. Hospedeiros alternativos incluem canna, helicônia e strelitzia.

A inspecção regular de bananeiras para os sintomas é importante na detecção atempada da presença do vírus. 
As plantas infectadas devem ser destruídas pela injecção de uma solução de pesticida na bananeira que atrai e 
mata os afídios.

Vírus do Topo em Leque da Bananeira (BBTV) foi detectado pela primeira vez cerca de 1980 no Fiji e 
desde então espalhou-se, afectando agricultores em todo o mundo. No continente africano, onde as 
bananas não são usadas apenas para o comércio, mas também costumam fazer parte dos alimentos 
básicos locais, a doença teve um impacto imenso na subsistência dos agricultores e da população local.

Em Moçambique, BBTV primeiro eclodiu em 2017 no noroeste província de Tete. Mais recentemente, 
BBTV foi detectado em uma farnas comercial na província de Gaza no distrito de Guijá e em uma 
pequena farma no distrito de Chokwé.

Se a propagação do BBTV continuar, a doença poderá afectar todos os 3.000 hectares de plantações 
comerciais de banana na província de Maputo. Aquelas farmas comerciais exportam o equivalente a 
60M USD anualmente, empregam 5,000 trabalhadores em tempo integral e garantem a oferta para a 
demanda total do mercado local.

Contudo, não só as farmas comerciais em Moçambique sentem o impacto do BBTV; os pequenos 
agricultores são atingidos com força, pois frequentemente não tem o conhecimento ou os meios 
financeiros para prevenir e controlar essa devastadora doença da banana.



Como não há uma cura para BBTV e nenhuma das variedades de banana usadas atualmente é resistente ao 
vírus, não há uma outra solução além controlar as populações dos afídios e assegurar que nenhum material 
de plantio infectado será usado ou transportado.

Uma boa estratégia nacional de controle de BBTV consiste em inspeções regulares para detectar e remover 
plantas infectadas, bem como replantar mudas sem vírus. Contudo, isto é mais fácil dizer do que fazer; 
pequenos agricultores lutam para identificar os sintomas corretamente e muitas vezes não conseguem 
suportar os custos financeiros das soluções herbicidas e inseticidas necessárias para matar plantas 
infectadas. Por esta razão, o risco de infecção é alto para os agricultores locais, e pois os afídios podem 
facilmente passar de farmas comerciais para agricultores locais e vice-versa, o vírus se espalha com 
facilidade e rapidez. Além disso, mesmo que os pequenos agricultores sejam capazes de identificar os 
sintomas, frequentemente estão hesitantes para matar as plantas suspeitas, pois não conseguem acessar o 
novo material de plantio para continuar a cultivar bananas.

Para oferecer ajuda a pequenos agricultores, BANANAMOZ (a associação de produtores de banana de 
Moçambique), com financiamento do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) e apoio do 
MASA (Departamento de Agricultura de Moçambique) e TechnoServe, lançaram um projeto com foco na 
erradicação e implantação das farmas infectadas em toda a província de Gaza, no sul de Moçambique. 
Combinando recursos e esforços do setor público e privado, o projeto não apenas ajuda diretamente os 
pequenos agricultores, mas também protege os agricultores comerciais, reduzindo o risco de infecção 
proveniente de fora de seus limites agrícolas.

A importância de uma abordagem colectiva e 
coordenada para o controle do BBTV.

Vigilância e uso da tecnologia de mapeamento para controlar a disseminação do BBTV
Com a ajuda de CropWatch Africa (um prestador de serviços especializado na detecção e vigilância do 
BBTV), uma semana de treinamento intensivo foi realizado em janeiro de 2019 para treinar técnicos do 
Departamento de Sanidade Vegetal para identificar sintomas do BBTV e corrigir a erradicação de plantas 
infectadas.

No total, 26 técnicos de todos os distritos da província de Gaza foram treinados e estão atualmente 
conduzindo actividades regulares de vigilância e reconhecimento dentro de seus distritos para identificar, 
relatar, erradicar e replantar plantas infectadas encontradas em pequenas farmas. Ao mesmo tempo, os 
técnicos são treinados sobre como colectar dados correctamente, que são inseridos directamente no 
aplicativo baseado em nuvem CropWatch. Isso permite que o Departamento de Agricultura acesse as 
informações colectadas a qualquer momento.

Todos os dados colectados por técnicos de farma são combinados com dados colectados por meio de 
tecnologia de sensoriamento remoto (que usa imagens de satélite para detectar colheitas) e informações 
adicionais, como dados meteorológicos e terrestres. Todas as informações são colectadas no portal online de 
CropWatch, que gera modelos de previsão e rastreamento do BBTV dentro da área específica.

Com todas essas informações disponíveis, o Departamento de Agricultura pode tomar decisões informadas 
sobre estratégias nacionais de erradicação e controle.


