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 Nematóides fitoparasitos de bananeiras

Na cultura da banana são relatadas 146 espécies de nematóides parasitos
ou associadas ao cultivo, distribuídas em 43 gêneros. Devido à freqüência
com que ocorrem e à intensidade dos danos causados, as espécies Meloidogyne
incognita e M. javanica , Pratylenchus coffeae, Radopholus similis e Helicotylenchus
multicinctus são consideradas as principais no Brasil.

 Nematóide cavernícola Radopholus similis

O nematóide cavernícola Radopholus similis (Cobb) Thorne é o mais
importante fitonematóide da banana. Encontra-se causando danos nas
regiões tropical e subtropical, na maioria dos países produtores. No
Estado de São Paulo encontra-se amplamente disseminado no litoral
paulista, principalmente na região do Vale do Ribeira. Infelizmente, essa
espécie de nematóide, também ocorre em várias outras regiões
bananicultoras do país, devido principalmente ao plantio de mudas
contaminadas.

 Sintomas e Danos
É um endoparasito migrador, que se alimenta e multiplica no interior das

raízes e rizoma da bananeira, causando lesões nesses órgãos e redução do
volume radicular. Seu principal dano econômico deriva das necroses
radiculares, que resultam no enfraquecimento do seu poder de sustentação
mecânica, que se faz notar principalmente após a emissão do cacho. Sob
tensão, as raízes infestadas com R. similis acabam rompendo e permitindo o
tombamento do pseudocaule, resultando na maioria das vezes na perda do
cacho (GOWEN & QUÉNÉHERVÉ, 1990; PINOCHET, 1986). Esses
nematóides movimentam-se por via intracelular no parênquima cortical,
obtendo alimento a partir do citoplasma das células adjacentes. Com o estilete,
perfura a parede celular e suga grande parte do citoplasma, causando lesões.
A coalescência das lesões resulta em cavidades maiores (cavernas), daí a
denominação “nematóide cavernícola”. Altas infestações de R . similis
provocam rachaduras ao longo das raízes. Esses danos podem ser agravados
devido à penetração de microorganismos secundários através das lesões
provocados pelos nematóides.
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 Aspectos biológicos
A espécie R. similis apresenta-se com juvenis e adultos fusiformes, com

ciclo de vida completado ao redor de 20 a 25 dias a 24 a 32° C, com fêmeas
colocando em média, 4 a 5 ovos por dia no solo e principalmente no sistema
radicular, durante duas a três semanas. Os ovos são colocados isoladamente.
Somente os estádios juvenis e as fêmeas são infestantes, enquanto que os
machos não parasitam as plantas. A reprodução é predominantemente
anfimítica.

 Nematóides das lesões Pratylenchus coffeae.

Em banana, tanto P. coffeae como R. similis causam sintomas semelhantes,
caracterizados por lesões necróticas negras ou púrpuras no córtex das raízes
e do rizoma e menor número de raízes. Como consequência, promovem o
tombamento do pseudocaule, aumento do ciclo vegetativo, redução do período
produtivo do bananal, enfezamento da planta e redução do tamanho das
folhas e do cacho, resultando em significativa perda de produção. O nematóide
das lesões é um nematóide importante pelos danos causados à cultura, embora
muito menos disseminado que o nematóide cavernícola (GOWEN &
QUÉNÉHERVÉ, 1990).

 Nematóides de galhas (Meloidogyne spp.)

Os nematóides das galhas são mundialmente distribuídos atacando a
maioria das plantas cultivadas. Pelo menos quatro espécies identificadas
foram relatadas em Musa spp. no clima tropical quente e subtropical. As
espécies normalmente encontradas associadas a plantações de bananas foram
Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica  e M. hapla (ROMÁN, 1986,
GOWEN & QUÉNÉHERVÉ, 1990). As espécies M. incognita e M. javanica  são
comumente encontradas e amplamente disseminadas no Brasil (ZEM &
ALVES, 1978; ZEM et al., 1980; ZEM & LORDELLO, 1981) e no mundo
(GOWEN & QUENEHERVE, 1990).

COBB (1893) foi o primeiro a relatar a associação de nematóides de galhas
em banana. A partir daí, vários outros autores registraram a ocorrência de
Meloidogyne spp. nessa cultura [Egito (ROMÁN, 1986), Espanha (CASTILLO
& BARCINA, 1993, B’CHIR et al.,1991), Sri Lanka (LAMBERTI et al., 1993),
Venezuela (PETIT, 1990, CROZZOLI et al., 1993), Tanzânia (NSEMWA, 1991,
SPEIJER & BOSH, 1996), Vietnã (CHAU et al., 1997), Costa Rica (ARAYA &
CHEVES, 1997), Nigéria (FADEMI & BAYERO, 1993, FADINA et al., 1996),
Paquistão (JABEEN et al., 1996), Índia (SUNDARAM, 1997) e África (BRIDGE,
1996)]. No Brasil, esse gênero foi relatado nos estados da Bahia, Ceará, Minas
Gerais, Pernambuco e São Paulo (SOUZA et al., 1999).

O gênero Meloidogyne é o segundo mais abundante encontrado associado
com a cultura da banana na África do Sul (JONES & MILNE, 1982) e é o único
envolvido com algum dano à essa cultura em Taiwan (LIN & TSAY, 1985) e
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no Yemen (SIKORA, 1979). Diferentes espécies podem ser observadas na
mesma planta e 18-25% das infestações do nematóide das galhas no norte da
África revelaram ser espécies mistas (NETSCHER, 1978; FARGETTE, 1987).

 Sintomas e Danos
Os sintomas na parte aérea nem sempre são visíveis. No Egito, entretanto,

foram encontradas plantas de banana com desenvolvimento inferior e folhas
de tamanho reduzido. Sintomas em casa-de-vegetação mostraram-se
semelhantes, sendo observada também a presença de folhas cloróticas
(ROMÁN, 1986). Crescimento reduzido das plantas atribuído à presença de
nematóides de galhas também foi observado na Índia (SUDHA & PRABHOO,
1983) e em Taiwan (LIN & TSAY, 1985). Em experimento ao nível de campo
na região nordeste do Brasil COSTA et al. (1997) verificaram que em condições
de solo de textura leve e de baixa fertilidade, M. incognita causou perdas na
produção, com atraso e desuniformidade da maturação dos frutos, baixo
peso dos cachos e consequentemente, baixo rendimento por área.

Os sintomas mais comuns são as galhas, que podem variar de tamanho,
ocorrendo em raízes primárias e secundárias, normalmente na ponta das
raízes ou ao longo das mesmas. Cortes longitudinais de raízes com galhas
revelaram a presença das fêmeas globosas no interior dos tecidos. Quando as
galhas ocorrem na região meristemática da raiz, esta cessa seu crescimento e
pode ocorrer o aparecimento de raízes secundárias no local. Podem ocorrer
também raízes infestadas sem a presença de galhas aparentes, que só são
visualizadas com análise mais detalhada (GOWEN & QUÉNÉHERVÉ, 1990).

Necroses geralmente não estão associadas à presença do nematóide de
galhas nas raízes, a não ser quando em associação com organismos
oportunistas. SIKORA (1979) observou grande número de regiões necrosadas
em raízes de banana infestadas com M. incognita associado a Fusarium solani
ou Rhizoctonia sp .

Os danos à cultura da banana causados por Meloidogyne spp. nem sempre
são significativos, podendo ocorrer máxima produção mesmo quando as
raízes se apresentam com muitas galhas.

 Aspectos biológicos
Os nematóides das galhas radiculares são endoparasitos sedentários.

Assim, dos ovos depositados pelas fêmeas eclodem os juvenis de segundo
estádio (J2), que apresentam corpo filiforme. Os J2 penetram as raízes da plantas,
estabelecem um sítio permanente de alimentação (células nutridoras ou
células gigantes) junto ao sistema vascular, no cilindro central, e, após sofrerem
três ecdises, atingem a forma adulta. Os machos são filiformes e não parasitam
as plantas, abandonando as raízes. As fêmeas apresentam forma do corpo
aberrante, assumindo formato de pêra de cor branca, e passam a produzir os
ovos, que são depositados numa matriz gelatinosa, formando a massa de
ovos. Cada fêmea produz, em média, 500 ovos.

O ciclo de vida, histopatologia e etiologia da doença não diferem
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significativamente das apresentadas nas plantas de banana para os relatados
em outros hospedeiros.  Devido à espessura das raízes primárias, as massas
de ovos podem não se projetar para fora da superfície da raiz e ciclos múltiplos
podem ser completados dentro da mesma raiz, dependendo da longevidade
dessa raiz e da seriedade da necrose (GOWEN & QUÉNÉHERVÉ, 1990).

PINOCHET (1977) sugere que, em infestações mistas, a área de influência
desse nematóide deve começar entre 60 e 90 cm do rizoma por causa da
competição com R. similis suprimindo ou deslocando a população de
Meloidogyne.  Isso também foi mostrado por LUC & VILARDEBÓ (1961).

 Helicotylenchus multicinctus

A espécie H. multicinctus é comumente encontrada em associação com R.
similis e/ou Meloidogyne spp., porém pouco se conhece sobre a real importância
do referido nematóide para a cultura da banana no Brasil.

 Sobrevivência e meios de disseminação

No Brasil, R. similis tem sido encontrado principalmente em banana e
esporadicamente em alguns outros hospedeiros, como por exemplo, em
anonáceas e gengibre. Assim, a principal forma de disseminação se dá através
de mudas infestadas de bananeira, mas também podem ser dispersos através
de implementos agrícolas contaminados, animais e enxurradas. As espécies
Pratylenchus coffeae e Helicotylenchus multicinctus são disseminadas de forma
semelhante.

Devido à ampla gama de hospedeiros dos nematóides de galhas,
principalmente ervas daninhas associadas à plantação de banana, esses são
mais frequentes que outros importantes nematóides parasitas da cultura.
Dessa forma, uma atenção especial deve ser dada na manutenção das ervas
daninhas em programas de rotação de culturas (QUÉNÉHERVÉ & CADET,
1985, GOWEN & QUÉNÉHERVÉ, 1990).

 Fatores ambientais afetando paratisimo de nematóides de banana

Em bananas que crescem sob condições úmidas, tropicais e subtropicais,
a maioria dos fatores que afetam a população de nematóides são abióticos
(como o tipo de solo e temperatura), e bióticos (hospedeiro, estágio de
crescimento, competição com outra espécie de nematóide e outras pragas). O
parasitismo no sistema radicular da banana é um tanto diferente, quando
comparada com outras plantas perenes, devido ao hábito de crescimento das
mesmas, onde uma sucessão de novas raízes, revitalizadas, e de curta vida
são produzidas. A combinação de solo pobre e o problema com nematóides
podem resultar em nematóides e raízes concentradas na camada mais alta do
solo e um dano mais severo causado pelo nematóide (GOWEN &
QUÉNÉHERVÉ, 1990). Na Costa do Marfim, QUÉNÉHERVÉ (1988) relatou
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que, no solo orgânico, H. multicinctus é espécie predominante, enquanto que
em solo mineral predomina R. similis.

 Controle

 Preventivo: As medidas preventivas são sempre mais eficientes e
econômicas que os tratamentos curativos. Incluem-se entre elas, o uso de
mudas isentas de nematóides e plantio em solo não infestado. A desinfestação
de mudas por termoterapia ou com nematicidas era prática recomendada
(ZEM ET AL ., 1980, INOMOTO & MONTEIRO, 1989, INOMOTO &
MONTEIRO, 1991), mas a eficácia dos tratamentos para grandes quantidades
de mudas foi bem menor do que as observadas em condições experimentais,
em pequena escala. Atualmente, a opção mais utilizada e viável é o plantio de
mudas sadias provenientes de cultura de tecidos.

Químico: Nematicidas podem ser aplicados visando a redução de
nematóides em bananais infestados. No entanto, é oneroso e pode não ser
viável economicamente em algumas áreas infestadas, inviabilizando sua
adoção.

Resistência varietal: O que se tem procurado em programas de
melhoramento genético dessa cultura seria a obtenção de genótipos comerciais
resistentes ou tolerantes aos principais nematóides. Alguns genótipos de M.
acuminata  (grupos Pisang Batuan, Pisang Lidi e Pisang Jarí Buaya) são
resistentes a R. similis. Um genótipo do grupo Pisang Jarí Buaya (acesso III-
116) mostrou ser uma planta muito resistente a R. similis, mas susceptível a P.
coffeae e M. incognita (PINOCHET & ROWE, 1978). Experimentos de campo
sugerem que a bananeira cv. Prata, do grupo AAB, é resistente (desfavorável
à multiplicação do parasito) e tolerante (poucas lesões radiculares são
observadas) a R. similis e ao tombamento (ZEM et al., 1981). No Brasil e Índia,
algumas variedades de Musa foram testadas contra M. incognita e M. javanica ,
mas não foi encontrada resistência (ZEM & LORDELLO, 1981; PATEL et al.,
1996). Trabalho semelhante foi feito nas Filipinas, com 90 variedades
diferentes de Musa testadas contra M. incognita. Os resultados mostraram
grande variação de susceptibilidade entre as variedades testadas, sendo que
Viente Cohol (grupo AA), Dakdakan (sinônimo de Viente Cohol), Pugpogon
(grupo AA), Alaswe (grupo AAA), Inambak (grupo AAA), Pastilan (subgrupo
Cavendish, grupo AAA), Sinker (subgrupo Cavendish, grupo AAA), Maia
Maole (grupo AAB) e PaaDalaga (Saba, grupo ABB/BBB) mostraram
resistência a M. incognita, apesar de haver galhas nas raízes (índice de galhas
de 1-2) e também a presença de algumas fêmeas (Davide & Marasigan, 1985).
Em experimento em casa de vegetação COSTA et al. (1998) testaram 17
genótipos ( 9 diplóides, 2 tetraplóides e 6 cultivares) e verificaram que 11,76
% dos genótipos testados foram suscetíveis e 88,23 % evidenciaram
comportamento intermediário ou moderadamente resistente com fatores de
reprodução que variaram de 0,02 a 1,77. Mais recentemente, STOFFELEN et
al. (2000) testaram 32 variedades de Eumusa (grupo AA) e Australimusa (grupo
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Fe’i) da Nova Guiné contra Radopholus similis, Pratylenchus coffeae e Meloidogyne
spp. Todas as variedades testadas se mostraram susceptíveis a Meloidogyne
spp.

Muitas das variedades comerciais cultivadas nas áreas bananicultoras
do mundo são susceptíveis a Meloidogyne spp. Freqüentemente, os trabalhos
encontrados na literatura são inconclusivos a respeito da real relação de
resistência/susceptibilidade das cultivares testadas contra o nematóide das
galhas, parecendo não haver uma resistência do tipo completa, além do que
as variedades testadas geralmente são restritas à agricultura local. Portanto,
é evidente a necessidade da realização de trabalhos experimentais, que venham
a elucidar tais relações e que utilizem diferentes genótipos, a fim de que
possamos encontrar novas armas no combate a esse importante nematóide
da banana.
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