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APRESENTAÇÃO

A banana é a fruta mais consumida no mundo na forma in
natura, sendo o alimento básico de milhões de pessoas nos trópicos.
No Brasil, a bananicultura é uma das atividades de maior
importância econômica e social para o agronegócio, gerando
emprego e renda, além de contribuir de forma significativa para a
fixação do homem no campo, haja vista, que a maior parte da
produção de banana no Brasil é oriunda da agricultura familiar.
Entre as doenças que afetam a cultura, a Sigatoka-negra,
causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis, é uma das mais
graves, não apenas pelas perdas causadas à produção de frutos,
mas também pela ampla distribuição tropical, com presença nos
principais países produtores dos continentes americano, africano e
asiático. A doença foi constatada no Brasil em 1998, inicialmente no
Estado do Amazonas. Atualmente encontra-se distribuída por todos
os estados das regiões Norte e Sul, alguns estados do Sudeste (São
Paulo e Sul de Minas Gerais) e no Centro-Oeste (Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul). O Nordeste é a única região brasileira ainda
livre da doença.
O livro intitulado “Recomendações técnicas sobre a Sigatokanegra da bananeira”, que a Embrapa Mandioca e Fruticultura, tem o
prazer de apresentar à sociedade brasileira, foi elaborado por
pesquisadores com larga experiência no manejo da doença, como
também na cultura da bananeira. É uma obra de importância para
agricultores, estudantes, extensionistas, pesquisadores,
professores e todos que estejam direta ou indiretamente ligados à
cadeia produtiva da banana. Nela são abordados assuntos
relevantes sobre a doença e algumas estratégias de enfrentamento.
São discutidas as últimas informações relacionadas ao patógeno e
sua distribuição geográfica no Brasil e no mundo; danos e
importância econômica da doença; desenvolvimento de sintomas e
diagnose; influência de variáveis climáticas no desenvolvimento da

doença; melhoramento genético de bananeira para resistência ao
patógeno; principais variedades de banana resistentes e estratégias
de controle integrado da doença.
Domingo Haroldo R. C. Reinhardt
Chefe Geral
Embrapa Mandioca e Fruticultura
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Capítulo 1
ASPECTOS GERAIS SOBRE A
BANANICULTURA E O MAL-DE-SIGATOKA

Zilton José Maciel Cordeiro

A bananeira é originária do sudeste asiático como uma planta
produtora de frutos com sementes e pouca polpa. Ao longo do
processo evolutivo, ocorreram cruzamentos naturais que deram
origem a variedades sem sementes, com frutos de boa qualidade
que despertaram o interesse do homem que passou a cultivá-las
como fonte de alimento.
Bananas e “plátanos” (bananas de cocção) (Musa spp.) são o
alimento básico para milhões de pessoas no mundo tropical. A
produção mundial desta cultura está estimada em 80 milhões de
toneladas anuais, das quais apenas 10 milhões, ou 12,5%, são
exportadas, o que reforça a elevada importância da banana como
alimento básico e, especialmente, para consumo local.
A bananicultura é uma das atividades de grande importância
no agronegócio brasileiro, embora o País ainda não seja um grande
exportador dessa fruta. Todavia, está entre os maiores produtores
mundiais, entre os quais ocupa a quarta posição. A produção
brasileira é da ordem de sete milhões de toneladas anuais, cujas
vendas externas estão em torno de apenas 3% da produção. Isso
mostra a importância dessa fruta para o mercado interno. Outro
aspecto de grande relevância é a participação da agricultura familiar

