
Contendo o surto do Mal do 
Panamá em farmas de banana 
em Moçambique

Em 2013, confirmou-se a presença da 
doença do Mal do Panamá Raça Tropical 4 
(TR4)  no norte de Moçambique. 
Apercebendo-se disso e para prevenir a sua 
disseminação em todo o país, a Autoridade 
Nacional Fitossanitária (ANF) instituiu 
medidas de quarentena nesta região.

Infelizmente a doença se espalhou para as 
Farmas de Jacaranda Lúrio e Ocua em 2014. 
Actualmente, três farmas estão infectadas 
nas províncias do norte.

O que é Mal do Panamá Raça Tropical 4?

Fusariose da bananeira (também chamado de Mal do Panamá), é uma doença que
tem afectado a produção de banana nas últimas décadas. Ela é causada por um fungo
que impede que a bananeira receba nutrição e água, sem os quais a planta murcha e
eventualmente morre. O fungo espalha-se através do solo contaminado, o que significa
que não só é possível ser transportado por material vegetal, mas também por veículos,
roupas, calçados e ferramentas. Em 2013, confirmou-se a presença da estirpe Raça
Tropical 4 desta doença no norte de Moçambique, o que tem vindo a ameaçar a
produção de banana no país.

Como o fungo permanece activo no solo por décadas, é quase impossível erradicar a
doença. Por isso, medidas de prevenção, detecção atempada e notificação imediata da
doença são cruciais para contê-la e evitar maior disseminação.

Surto do Mal do Panamá Raça 
Tropical 4 em Moçambique

Uma ameaça para a Indústria da Banana em Moçambique
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Moçambique, com um clima tropical e solo fértil, tem óptimas condições para o cultivo de bananas. Porém, com a 
devastadora Mal do Panamá Raça Tropical 4 detectada na região Norte do país entre 2013 e 2018, o país está 
enfrentando uma grande ameaça à produção de banana, que poderia se espalhar para todo o continente.

Apesar de 15.000 hectares terem sido perdidos através da doença em uma plantação comercial de banana no norte, 
Moçambique tem actualmente mais de 15 produtores comerciais em todo o país que juntos totalizam cerca de 4.000 
hectares de terra para produção de banana [Fonte: BANANAMOZ, 2018].

Para proteger estas áreas de produção, o governo moçambicano, produtores comerciais, comunidades e cientistas 
juntam forças para se concentrarem em conter e conviver com esta doença da banana. Não fazê-lo pode ter efeitos 
catastróficos não apenas na produção comercial e exportação de bananas, mas também no fornecimento de 
alimentos e oportunidades de trabalho em todo o país.

Três farmas da Jacaranda infectadas



Após a detecção da doença do Mal do Panamá 
Raça Tropical 4, a Farma da Matanuska colocou 
em quarentena 50 hectares e removeu-a da 
produção em outubro de 2013. Rodolúvios e 
pedilúvios foram imediatamente construídos na 
entrada principal, bem como em outros pontos de 
controle dentro da farma.

Infelizmente a doença se espalhou e reduziu a 
área de produção de 1500 hectares em 2014 para 
900 hectares em 2016. Este ano, a Matanuska
começou a investir em uma variedade de banana 
tolerante (Formosana) e plantou cerca de 200 
hectares.

Durante esse processo, a farma perdeu todas as 
outras áreas produtoras da variedade Williams, 
reduzindo a área total de produção ainda mais 
para apenas os 200 hectares de plantas 
recentemente plantadas em Formosana. Com a 
perda de produção também veio a diminuição dos 
empregados; enquanto Matanuska empregava 
2.500 trabalhadores em 2014, contava apenas 
com 750 empregados no início de 2018. 

Embora as plantas e frutas de Formosana 
estivessem mostrando resultados positivos, 
Matanuska entrou com pedido de falência em 
fevereiro de 2018, após várias tentativas 
frustradas de envolver investidores para continuar 
a produção enquanto administrava a doença.

Farmas Jacaranda Lúrio e Ocua

Farma da Matanuska

Em 2014, a doença também infectou duas farmas de 
Jacarandá com um total de 730 hectares de área de 
produção. A Farma Lúrio, em particular, teve um 
impacto significativo em sua produção, já que perdeu 
a metade de seus 210 hectares em 2017.

Desafios de Infecção

Destruction of infected plants at the Matanuska farm



Como resposta ao surto do Mal do Panamá Raça Tropical 4, foi criada a instalação de Subsídios para 
a Indústria da Banana (BIGF), financiada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA), monitorada pelo Departamento de Agricultura de Moçambique (MASA) e implementada pela 
TechnoServe. BIGF começou a aceitar pedidos de farmas infectadas em janeiro de 2018 com foco na 
contenção da doença. Com a ajuda de especialistas técnicos, foi estabelecida uma série de medidas 
de contenção recomendadas que devem evitar que a doença se espalhe ainda mais. Um total de 
quase $ 2,5 milhões foi concedido às farmas infectados, permitindo-lhes implementar as medidas de 
contenção necessárias.

Como a infecção da farma da Matanuska foi muito longe 
para continuar com a produção de banana e a farma
entrou com pedido de insolvência, uma subvenção foi 
concedida para destruir todas as plantas por injeção de 
herbicidas e para descartar adequadamente todos os 
materiais residuais.

Depois de todas as plantas infectadas na farma da 
Matanuska terem sido destruídas e o processo de 
insolvência ter sido concluído, o tribunal aceitou a oferta 
da Jacaranda Monapo Lda em agosto de 2018 para 
assumir a farma com todos os seus ativos. A farma foi 
renomeada como Farma Jacaranda Monapo.

Depois que a farma foi assumida, a Farma Monapo
completou uma série de medidas de contenção 
recomendadas, como a instalação de banhos de 
viaturas, cercas para pés, pedilúvio, compra de botas e 
a implementação de campanhas de conscientização da 
comunidade..

Resposta ao surto

Medidas de Contenção
implementadas nas farmas

Farmas Jacaranda Lúrio e Ocua
Essas duas farmas de Jacarandá implementaram 
medidas de contenção para evitar novas infecções 
dentro dos limites das farmas e para evitar a 
disseminação de doenças para o próximo farma de 
Jacaranda Mirrote.

As medidas de contenção incluíram a instalação de 
placas de quarentena, a introdução de livros de 
registro de visitantes e a compra de botas a serem 
usadas por todos os funcionários e visitantes.

Subsídios para a Indústria da Banana assistência de contenção

Matanuska / Farma Jacaranda Monapo

“Jacaranda tem se beneficiado enormemente 
da subvenção do BIGF. Até agora nós 

conseguimos manter completamente o Mal do 
Panamá fora do nossa farma de Mirrote!”

– Lissie Schmidt (Jacaranda Agricultura)


