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I1ycospl,aerella musicola: Produç~o de conídios in vitrD; 

sensibilidade a fungicidas e avaliaç~o da resistªncia em 

mudas de cultivares de bananeira (I1usa spp.). 

Auto~: Paulo Sé~gio Bevilaqua de Albuque~que 

O~ientado~: P~of. D~. Hi~oshi Kimati 

RESUMO 

Os objetivos deste t~abalho fo~am desenvolve~ 

técnicas que pe~mitissem a produç~o in vitro de conidios de 

I1ycosphaerella musicola, ve~ifica~ in vitrD a sensibilidade 

de isolados de I1.musicola a fungicidas e avalia~, em condi-

ç~o de casa-de-vegetaç~o, a 

banana ao mal-de-Sigatoka. 

~esistªncia de cultiva~es de 

Fo~am utilizados isolados de 11. musicola 

p~ocedentes do estado de S~o Paulo. Os isolamentos fo~am 

feitos a pa~ti~ de conidios, sendo em seguida ~ealizadas 

vá~ias sub-cultu~as,pa~a se obter colônias do 

p~oduç~o estável de conidios. 

fungo com 
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Alta pr-oduçã\o in vitro de conidios de H. 

musicDla foi obtida quando se utilizou meio V8 (com 14, 21 e 

28 dias de incubaç~o) e meio de soja (com 14 dias de incuba

ç~o), sob r-egime de luz continua e 25 c C. Difer-entes capaci

dades de pr-oduç~o in vitro de conidios, foi ver-ificada entr-e 

os isolados de H. musicola, sendo que o isolado de Pir-aci-

caba foi super-ior- aos demais. 

Todos os isolados de H. musicDla apr-esentar-am 

sensibilidade in vitro aos furgicidas pr-opiconazole, tr-iadi-

menol e benomyl. Nos isolados de Pir-acicaba e S~o Sim~o, 

for-am detectados mutantes do fungo r-esistentes aos fungici-

das pr-opiconazole e tr-iadimenol. Entr-etanto, 

n~o for-am patogênicos. 

estes mutantes 

Inoculaç~es r-ealizadas em mudas de bananeir-a 

cv nanic~o, sob condiç~es de casa-de-vegetaç~o, demonstr-ar-am 

que as concentr-açôes de conidios de H. musicola exer-cer-am 

influência sobr-e o per-iodo de incubaç~o, latência e sever-i

dade do mal-de-Sigatoka. Mudas da cv nanic~o com 3 e 6 meses 

de idade, apr-esentar-am r-eaçOes semelhantes par-a per-iodo de 

incubaç~o e sever-idade do mal-de-Sigatoka. No entanto, o 

per-iodo de latência da doença foi 

velhas. 

maior- nas mudas mais 
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Foi possivel dete~mina~ os nivei~ de ~esis-

tência ao mal-de-Sigatoka, das cy de banana myso~e (~esis-

tente), p~ata (susceptivel) e nanicao (susceptivel), quando 

se inocula~am mudas de 4 meses de idade com suspens~es de 

conidios (5 X 10~ conidios Iml) sob condiç~es de casa-de-

yegetaç~o. Como pa~âmet~os pa~a as aYaliaç~es fo~am utiliza-

dos o núme~o de les~es, á~ea folia~ infectada, pe~iodo de 

incubaç~o e latência da doença. 
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HycD5phaerella musicola: In vitrD conidial production; 

sensibility to fungicides and resistance evaluation in young 

plants of banana <nusa spp.) cultivars. 

ABSTRACT 

Autho~: Paulo Sé~gio Bevilaqua de Albuquerque 

Adviso~: Dr. Hiroshi Kimati 

The objectives of this study were: to develop 

techniques fo~ the in vitrD p~oduction of HycDsphaerella 

musicDla conidia; to obse~ve the in vitrD sensibility of H. 

musicDla isolates to fungicides and to evaluate, under 

greenhouse conditions, the ~esistance of banana cultivars to 

the black Sigatoka disease. 

Four isolates of H. musicDla from diffe~ent 

localities in the state of S~o Paulo were used in the study. 

The isolations were made from conidia, followed by several 

sub-cultu~es to obtain 

production. 

colonies with stable conidial 

Higher production of H. musicDla conidia were 

obtained when V8-agar (with 14, 21 and 28 incubation days) 
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and soybean-agar (with 14 ii i cubation days) were used, under 

continuous fluorescent light at 25c C. Different capacity of 

conidial production was verified in vitra among the 11. 

musicala isolates, the Piracicaba 

productive one. 

isolate being the most 

AlI 11. musicala isolates showed sensibility 

in vi tra to the fungicides propiconazole, triadimenol and 

benomyl. Resistant mutants were detected in the Piracicaba 

and S~o Sim~o isolates to the fungicides propiconazole and 

triadimenol. These mutants however, were not pathogenic. 

Inoculations of young banana plants of 

cultivar nanic~o [Musa (AAA; subgroup Cavendish)], under 

greenhouse conditions, showed that the conidial 

concentrations of 11. musicala exerted influence upon the 

incubation and latent periods, and severity of black 

Sigatoka. Young plants of cultivar nanic~o with 3 and 6 

months of age, showed similar 

incubation period and severity 

reactions with respect to the 

of black Sigatoka. However, 

the disease latent period was bigger in plants with 6 months 

of age. 

It was possible to determine the reactions of 

cultivated bananas to 11. musicala [the banana mysore 
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cultivar (resistant, AAB), prata cultivar (susceptible, AAB) 

and nanicmo (susceptible, AAA)] when young plants of 4 

months of age were inoculated with conidial suspension (5 X 

ioe conidia I ml) under greenhouse conditions. The 

parameters for the evaluations were the number of lesions, 

infected leaf area and incubation and latent periods. 



1. INTRODUçAo 

Bananas ( Musa acuminata ) e plátanos ( Musa 

balbisiana x Musa acuminata constituem-se em fontes de 

alimento básico e produto de exportaç~o de vários países 

(CRONAUER & KRIKORION, 1986). A banana, comercializada como 

fruta de consumo fresco, é fonte de divisas para diversos 

países da América do Sul, sendo que em alguns, como a Colôm

bia, Venezuela e Panamá, o plantio de cultivares do grupo 

AAB, sub-grupo terra, é base fundamental na alimentaç~o da 

populaç~o, com consumo per capita de 162 Kg/ano 

ALVAREZ, 1991 l. 

( GALINDO 

o Brasil é o 2° produtor mundial de bananas 

(Musa spp) , sendo que em 1991 foram produzidas 5.552 mil 

toneladas da fruta, com 991. da produç~o destinada ao mercado 

interno e apenas 11. exportado para Argentina e Uruguai 

(BANANA: PANORAMA INTERNACIONAL, 1991). 

bananeira, 

Dentre as doenças que afetam a cultura da 

as cercosporioses s~o as mais prejudiciais, 

podendo acarretar perdas na produç~o de até 501. • A Sigatoka 

negra, causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis var. 
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diTTormis, e a doença est~ias neg~as da folha causada po~ 

Hycosphaerella Tijiensis, n~o oco~~em no B~asil, mas consti-

tuem-se em sé~ias ameaças, pois já fo~am constatadas em 

vá~ios países da Amé~ica do Sul. A doença mal-de-Sigatoka ou 

Sigatoka ama~ela, está p~esente em todas as ~egiÔes p~oduto

~as de banana do B~asil. O agente causal desta doença é a 

Hycosphaerella musicola (LEACH) MULDER, sendo Pseudocercos

pora musae ( ZIN ) DEIGHTON, o seu estádio anamó~fico (MERE

DITH, 1970; STOVER, 1972; DEIGHTON, 1976). 

A p~oduç~o de inóculo in vitro em g~ande 

quantidade é indispensável pa~a o estudo da maio~ia dos 

fungos fitopatogênicos. No caso de H. musicola, é impo~tante 

possui~ g~ande quantidade de espo~os viáveis do fungo a fim 

de que seja possível a ~ealizaç~o de pesquisas sob~e o mal

de-Sigatoka em condiç~es cont~oladas. Atualmente po~ém, o 

inóculo de Hycosphaerella spp p~oduzido in v~tro consiste 

basicamente de hifas e uns poucos conídios. As cultu~as 

devem se~ constantemente ~enovadas, pois a agressividade dos 

isolados declina com o tempo de cultivo ( STOVER, 1987 ). 

Muitos t~abalhos sob~e ~esistência de va~ie

dades de bananei~a a Hycosphaerella spp fo~am ~ealizados, 

desde o p~imei~o estudo detalhado sob~e o assunto feito po~ 

Vakili em 1968 ( STOVER, 1987 ). No entanto, todos estes 

t~abalhos fo~am baseados em taxas de doença e níveis de 



resistência observadas em plantas adultas sob inoculaçao 

natural em condiçOes de campo. Com o renov~do interesse 

internacional em melhoramento de bananeira e a larga oco-

@rência de variaç~o somaclonal em plantas de bananeiras 

produzidas in vitro, faz-se necessário o desenvolvimento de 

métodos de inoculaç~o de um grande numero de mudas, produ-

zidas de maneira convencional ou de cultura in vitro, que 

permitam a seleç~o para resistência às cercosporioses (STO

VER, 1987). 

o emprego de fungicidas para n controle das 

cercosporioses da bananeira, tem sido abordado por diversos 

autores ( FOURÉ, 1984; MELIM, 1973; STOVER, 1992 ). Tal 

preocupaç~o se justifica, pelo fato de que em geral, varie

dades de bananeira comumente empregadas comercialmente se 

comportam como susceptiveis a Mycosphaerel1a spp. No Estado 

de S~o Paulo, por exemplo, 951. da produç~o comercial de 

bananas é da cultivar nanic~o (Sub-grupo cavendish, AAA ), 

que é susceptivel às cercosporioses ( COMPANHIA DE ENTREPOS

TOS E ARMAZENS GERAIS DE S~O PAULO (CEAGESP), 1990 ). 

Os fungicidas atualmente utilizados no con-

trole do mal-de-Sigatoka, s~o sistêmicos pertencentes ao 

grupo dos triazóis e benzimidazóis. 

FOURÉ & GRISONIM, 1984; FOURÉ, 1984; 

RAMSEY et alii, 1987; 

STOVER,1992 ). Embora 

fungicidas como triadimenol, propiconazole e benomyl propor-

cionem um controle eficiente das cercosporioses, o uso 
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contínuo destes pode ocasionar o aparecimento de linhagens 

de Nycosphaerella spp resistentes a estes fungicidas. A fim 

de contornar este problema, faz-se necessário o monitora

mento das áreas onde o controle químico de Mycosphaerella 

spp é utilizado, com o objetivo de se detectar a presença de 

linhagens resistentes destes fungos aos fungicidas emprega

dos. 

o presente trabalho tem os seguintes objeti

vos: desenvolver técnicas que proporcionem a esporulaçao in 

vitrn de conídios de Mycosphaerella musicola, aperfeiçoar 

metodologia de inoculaç~o que permita a realizaç~o de scree-

ning de resistência a M. musicola em mudas de bananeira em 

condiç~o de casa-de-vegetaç~o e 

dos fungicidas propiconazole, 

isolados de M. musicola. 

testar in vitro, os efeitos 

triadimenol e benomyl sobre 
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2- Revis~o de Literatura. 

2.1- Produç~o in vitro de conidios de Mycosphaerella 

spp. 

Segundo MEREDITH ( 1970 ), manchas foliares 

de bananeiras provocadas pelo Mal-de-Sigatoka, apresentam 3 

estruturas bem definidas do fungo Mycosphaerella musicola. 

Estes s~o o espermagônio, o esporodóquio e o peritécio. Os 

peritécios s~o em forma de frasco com uma espessa parede 

marrom escura e ostiolo bem definido que emerge do estômato. 

O tamanho médio do peritécio é de 65 x 54 ~m. Os ascosporos 

s~o bi-celulares, com tamanho variando de 13-14 x 4-6 ~m. O 

esporodóquio localiza- se na câmara sub-estomática. Formam 

estromas de coloraç~o marrom escuro ou preto, dos quais 

desenvolvem-se grupos de conidióforos curtos que emergem 

através da abertura dos estômatos. Os esporodóquios possuem 

comprimento médio de 50 a 64 ~m. Os conidios formados sobre 

os esporodóquios, s~o cilindricos e curvados de coloraç~o 

pálida e oliváceos. Possuem 0-6 septos e tamanho de 20-109 x 

2,5-6 ~m. Os espermagônios possuem forma de frasco e s~o 

menores que os peritécios ( 50 x 77 ~m ). 
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CALPOUZOS ( 1955 ) estudando a espo~ulaç~o in 

vitro de dife~entes isolados de M. musicold, p~ocedentes da 

Amé~ica do Sul e Central, ve~ificou que colônias do fungo 

produziam conidios em meio de "mycophil-ágar" somente nos 

primei~os 3-4 dias de idade das colônias, quando ent~o a 

espo~ulaç~o era interrompida. Em alguns isolados porém, 

setores com conídios foram observados em colônias com 4 

semanas de idade. A falta de estabilidade na espo~ulaç~o in 

vitro de M. musicola, segundo o autor, estaria relacionado 

com o fato destas colônias apresentarem uma "mistura" de 

micélios, os quais 

espo~ulantes. 

foram classificados cemo esté~eis ou 

Os micélios estéreis seriam mais adaptados 

aos meios de cultura, desenvolvendo-se mais rápido que os 

esporulantes, consequentemente interrompendo a espo~ulaç~o 

de conídios nos primei~os dias de idade das colônias. 

Através de sub-culturas dos setores esporu-

lantes, CALPOUZOS 1955 obteve colônias de M. musicola 

com formaç~o estável de conídios por um período de 4-5 

semanas, em meio de "mycophi l-ága~", sob regime de luz 

alternada de 12 horas, à 26':'C. Dos 6 isolados testados 

(todos obtidos a partir de conídios), 3 ap~esentaram estabi

lidade de esporulaç~o após 9 subcultu~as consecutivas de 

setores espo~ulantes, 

bananeira. 

sendo que apenas 1 foi patogªnico à 
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Dent~e os meios testados pa~a espo~ulaç&o de 

/"1'. musicola, CALPOUZOS ( 1955 destacou "mycophyl-ága~", 

meio de milho e BDA, como sendo os meios mais eficientes. 

Das faixas de tempe~atu~a avaliadas pelo auto~, a de 20-25°C 

foi a que p~opo~cionou uma maio~ espo~ulaç~o, n~o oco~~endo 

espo~ulaç~o abaixo de 15°C. Conidios fo~mados em meio de 

cultu~a, ap~esenta~am tamanho e 

folhas de bananei~a no campo. 

fo~ma iguais aos obtidos de 

STOVER ( 1976 analisando isolados de Mycos-

phderella spp de dife~entes países da Amé~ica do Sul, Cen-

t~al e ~sia, obse~vou a p~esença de dife~entes seto~es em 

colônias dos fungos cultivados em meio de "mycophyl-ága~", 

sob tempe~atu~a e luz ambiente. Seto~es com espo~ulaç~o 

estável de conídios fo~am encont~ados em colônias de M. 

musicola com 10-14 dias de idade. Colônias de M. fijiensis e 

M. fijiensis var. 

dias somente nos 

meios. 

difformis ap~esenta~am fo~maç~o de coní-

p~imei~os dias após as inoculaçôes dos 

Segundo MEREDITH & LAWRENCE 1970 isolados 

de M. musicola p~ocedentes das Filipinas, quando cultivados 

em BDA, ap~esenta~am desenvolvimento lento, fo~mando colô-

nias visíveis somente após o 3° dia de incubaç~o. As colôni-

as, inicialmente de colo~aç~o pálida e cinza, to~na~am-se 

ve~de-escu~as após 5 dias de incubaç~o. O crescimento das 

colônias foi limitado, atingindo um diâmet~o máximo de 1,2 
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cm após 32 dias de incubaç~o à 26°C. N~o foi observada a 

formação de esporodóquios, porém conidióforos com conídios 

foram produzidos com 2-3 dias de incubaç~o. Os conídios 

foram, em geral, maiores (média de 72,0 ~m) e mais estreitos 

(média de 3,0 ~m ) do que os produzidos in vivo (média de 

56,0 x 3,4 ~m). A esporulaç~o foi interrompida 2-3 dias após 

ter sido iniciada. 

Em meio V8, MEREDITH & LAWRENCE 1970 

observaram que as colônias de 11. musicola apresentaram 

coloraç~o pálida e cirza, com grande quantidade de micélio 

aéreo e ausência de esporulaç~o. Em todos os meios testados, 

os autores notaram a formaç~o de corpos com formato de 

frascos após 7-10 dias de incubaç~o, os quais foram associa

dos a possíveis protoperitécios. Espermogônias e setores com 

esporulaç~o estável de conídios n~o foram observadas. 

FOURÉ & LECOST ( 1988 ) relatam a produç~o in 

vitro de conídios de l1ycosphaerella spp patogênicos à bana-

neira. Suspens~es de conídios na concentraç~o de 1,1 X 104 

conídios/ml foram obtidas de colônias dos fungos isoladas a 

partir de ascos poros e cultivadas em meio V8 por 14 dias. 

MOURICHON et alii 1987 ) conseguiram sus-

pens~es de conídios de l1ycosphaerella fijiensis na concen

traç~o de 4 x 104 conídios/ml a partir de colônias do fungo 

cultivadas por 10 dias, em meio V8 modificado sob regime de 
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luz continua a 25°C. Resultados semelhantes foram encontra-

dos por JACOME et alii (1991) e JACOME & SCHUH ( 1992 ), os 

quais conseguiram esporulaçso de conidios de isolados de H. 

Tijiensis var diTTormis, procedentes de Honduras, cultivados 

em meio de "mycophil-agar" e suco V8, 

20':>C, sob regime de luz continua. 

por 14-21 dias, a 

NATURAL ( 1989 ) relata a produç~o de coni-

dios de H. musicola a partir de isolados do fungo cultivados 

em meio de BDA, glucose + água de coco + extrato de levedura 

( CGYEA ), extrato de levedura + Czapek ( CzYEA ), extrato 

de levedura + glucose ( SmGYEA e V8-ága~, após 14-21 dias 

de incubaç~o, a 22 e 25°C, sob regime de luz continua. 

JACOME & SCHUH ( 1993b ) observaram que a 

luminosidade foi um fator importante para esporulaç~o in 

vitro de conidios de H. Tijiensis var diTTormis: culturas do 

fungo, quando mantidas sob regime de luz continua luz 

fluorescente ), apresentaram esporulaç~o em grande quantida

de, ao contrário das submetidas ao regime de luz alternada 

(12 horas luz), onde apenas poucos co~idios foram observa-

dos, colônias de H. Tijiensis var diTTormis, cultivadas em 

condiç~es de escuro continuo, n~o apresentaram esporulaç~o. 

Verificaram também, o efeito da temperatura na produç~o in 

vitro de conidios de 6 isolados de H. Tijiensis var diTTor

mis, cultivados em meio de "mychophyl-ágar" sob luz conti-

nua: a esporulaç~o foi maior a 20°C (0,23-2,23 x 103 coni-

dios/placa/dia), decrescendo substancialmente a 25°C (0,04-
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1,43.x 103 conidios/placa/dia) e a 30°C (0,004-0,59 x 103 

conidios/placa/dia); a 35°C n~o houve esporulaç~o do fungo. 

Encontraram ainda, diferenças siginificativas entre a quan

tidade de esporulaç~o dos isolados dentro de uma mesma faixa 

de temperatura. 

2.2- Inoculaç~o de mudas de bananeiras com Hycosphae 

relIa spp em condiç~es de casa-de-vegetaç~o. 

A infecç~o de folhas de bananeiras por Hycos

phaerella spp é fortemente influenciada pelos fatores climá-

ticos (temperatura, chuva, umidade relativa do ar), susce-

ptibilidade da variedade de bananeira, idade da folha inocu

lada e concentraç~o de inóculo. 

A germinaç~o de conidios e ascosporos de 

Hycosphaerella spp patogênicos a bananeira, se dá em uma 

faixa de temperatura que vai de 15 a 35°C e umidade relativa 

de 92 a 1001.. O ótimo da germinaç~o de conidios de H. musi

cola é obtido à 25-29':'C e 98-1001. de U.R. Nestas condiçbes, 

conidios de H. musicola levam de 2-3 horas para iniciarem a 

germinaç~o, sendo que os tubos germinativos surgem inicial

mente das células localizadas nas extremidades dos conidios 

( MEREDITH,1970 ). 

JACOME et alii 1991 ) verificaram que para 
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t'i-

Jiensis var. dit't'Drnâs, o ótimo para esporulaç~o ocorreu a 

26,5°C em condiç~o de água livre. Umidade relativa de 92-

100% foi favorável para germinaç~o de conidios, enquanto que 

ascosporos só germinaram em condiç~o de U.R. igualou supe-

rior a 98%. Em condiç~es ótimas, conidios de N. t'iJiensis 

var. dit't'Drmis possuem taxa de germinaç~o de 90%, após 16 

horas de incubaç~o. 

No campo, há evidências de que a maioria das 

infecçôes de N. musicDla ocorre na primeira folha da bana-

neira (folha tipo "vela" que encontra-se enrolada), com os 

esporos sendo depositados na superficie inferior da mesma. A 

susceptibilidade das folhas de bananeira a N. musicDla 

decresce com o aumento da idade . Folhas de número 1 a 3, 

contadas do ápice para a base do pseudocaule, s~o mais 

susceptiveis que as demais (MEREDITH,1970). 

Os tubos germinativos dos conidios de NYCDS-

phaerella musicDla possuem desenvolvimento epifitico na 

superficie da folha de bananeira, por 4-6 dias, até que 

ocorra a penetraç~o através dos estômatos. Em condiç~es de 

campo, o crescimento ocorre na presença de água livre ou em 

condiç~o de umidade relativa próximo a 100%. Nas estaç~es de 

seca, o tubo germinativo desenvolve-se somente à noite, 

quando existe a formaç~o de orvalho e as temperaturas s~o 
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mais amenas. Durante as horas mais quentes e secas do dia o 

crescimento é paralizado ( MEREDITH,197C; STOVER,1972 ). Em 

condiç~es adversas para germinaç~o, conídios de M. musicola 

podem sobreviver de 3-4 semanas nas superfícies das folhas 

de bananeiras ( STOVER, 1970 ). 

o período de incubaç~o do mal-de-Sigatoka é 

influenciado pela temperatura, chuva e umidade relativa. Nas 

épocas mais quentes e chuvosas do ano, o período de incuba

ç~o da doença tende a ser mais curto quando comparado com os 

das épocas mais frias e secas MEREDITH, 1970; STOVER, 

1972; MARTINEZ,1973; GALINDO AVAREZ,1991 ). 

JACOME & SCHUH 1992 ) verificaram que o 

período de incubaç~o da Sigatoka negra, em mudas de bananei

ras inoculadas com conídios e ascosporos de M. fijiensis var 

diffDrmis, era diretamente relacionado com o numero de horas 

de molhamento das folhas após a inoculac~o . Plantas, subme-

tidas a um período de molhamento de 18 horas o mais longo 

), apresentaram período de incubaç~o de 14 dias, 7-14 dias 

mais curto que os obtidos com os menores períodos de molha-

mento. Segundo estes autores, a severidade da doença foi 

influenciada pela umidade relativa do ambiente onde as 

plantas permaneceram após a inoculaç~o. Plantas inoculadas, 

que permaneceram em ambientes com U.R.~ 901., n~o desenvolve

ram sintomas da doença. 
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Brun citado por STOVER ( 1972 ), classificou 

o desenvolvimento das lesGes do mal-de-Sigatoka em 5 está-

dios: estádio 1- Pintas amareladas com menos de 1 mm de 

comprimento aparecem na superfície das folhas; estádio 

11- As pintas evoluem para estrias de coloraçao amarelada, 

com comprimento de 3-4 mm e 1 mm de largura; estádio 111- As 

estrias tornam-se mais largas e mais compridas. As margens 

n~o s~o bem definidas e misturam-se com a coloraç~o normal 

das folha. Ao final deste estádio, as les~es passam a ter 

coloraç~o marrom; estádio IV- As manchas apresentam contorno 

bem definido com o centro marrom e halo amarelo ao redor das 

les~es. Inicia-se a diferenciaç~o de esporodóquios. Conídios 

podem estar presentes nas les~es; estádio V- Manchas comple

tamente desenvolvidas. O centro das les~es torna-se cinza e 

as bordas apresentam coloraç~o escura ou preta. Em alguns 

casos, existe a formaç~o de halo clorótico entre a les~o e o 

tecido normal da folha. 

O formato das manchas foliares provocadas por 

H. musicola varia de acordo com a idade da planta de bana-

neira. Em folhas de plantas jovens, as les~es possuem for-

mato elíptico e s~o maiores e mais largas que as das plantas 

adultas, que possuem formato linear (McGAHAN & FULTON, 

1965). 

Sob condiç~es normais, os primeiros sintomas 

das cercosporioses, manifestam-se na 3« e 4- folhas da 
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bananei~a, contando-se do ápice pa~a base. A evoluçao do 

sintoma est~ias para manchas, pode va~ia~ de 12 a 50 dias, 

dependendo das condiçÔes ambientais, idade da folha inocu

lada e ~esistência da planta ( STOVER, 1972; FOU~É, 1985 ). 

Va~iedades de bananei~as susceptíveis a M. 

musicola e M. fijiensis ap~esentam meno~ pe~íodo de incuba

ç~o e maio~ núme~o de manchas e espo~ulaç~o nas folhas do 

que va~iedades ~esistentes. Com o aumento do nível de ~esis

tência, aumenta também o tempo de t~ansiç~o ent~e os está

dios de evoluç~o d~. doença. Em algumas va~iedades ~esisten

tes, a evoluç~o dos sintomas é inte~~ompida nos seus p~imei-

~os estádios STOVER,1972; MEREDITH,1970; FOURÉ,1985; 

FOURÉ at alii,1990 ). 

VINCENTE ( 1983 ) obse~vou que a concent~aç~o 

de inóculo ( conídios e ascospo~os ) exe~ce influência sob~e 

o pe~íodo de incubaç~o do mal-de-Sigatoka. Altas concent~a-

çôes de suspens~es de conídios de M. musicDla ~eduzi~am em 

até 50 % o pe~íodo de incubaç~o da doença, quando compa~ado 

com as concent~açôes de inóculo mais baixas. Obse~vaç~es 

semelhantes fo~am feitas po~ STOVER ( 1972 ). 

JACOME & SCHUH ( 1993a ) encont~am vá~ios 

níveis de seve~idade de Sigatoka neg~a pa~a dife~entes 

isolados de M. fijiensis vara difformis. A va~iabilidade da 

ag~essividade esta~ia ~elacionada com dife~ente capacidade 
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de produçao de fitotoxinas entre os isolados. Diferença de 

agressividade entre isolados de M. mu~~cDla, foi observada 

por FOURé & LECOST (1988). Os autores descrevem severos 

danos na variedade "Pome" de bananeira ( Sub-grupo AAB ) , 

provocados por um isolado atipico do fungo. 

Estudos, realizados por MOURICHON et alii 

(1987), comprovaram que cultivares de bananeira com diferen

tes graus de susceptibilidade a M. fijiensis, em condiç~o de 

infecç~o natural no campo, podem apresentar a mesma reaç~o 

diferenciada quando inoculadas sob condiçôes controladas em 

casa-de-vegetaç~o. A avaliaç~o precoce do nivel de resistên-

cia a M. fijiensis, foi realizada em mudas de bananeiras, 

com 6-8 semanas de idade, das cultivares nanic~o ( Suscepti

vel, sub-grupo AAA ), Fougamou (Resistente, sub-grupo ABB) e 

Yangambi Km5 ( Resistente, Sub-grupo AAA ). Como inóculo os 

autores utilizaram suspens~o de conidios a 1,5 X 10e coni-

dios/ml e suspens~o de micélio à 0,3 9 micélio/ml, aplicados 

na superfície inferior das folhas. Técnica semelhante de 

inoculaç~o, foi utilizada por FOUR~ (1984 ; 1985). 

Os parâmetros normalmente empregados, para 

avaliaçao da susceptibilidade de cultivares de bananeiras a 

H. fijiensis, s~o o per iodo de incubaç~o, evoluç~o dos 

sintomas, intensidade da esporulaç~o sexuada e assexuada, 

germinaç~o de esporos e eficiência de penetraç~o ( FOUR~ et 

alI 1990; MOURICHON et alii, 1987 ). 
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Os parâmetros acima citados, foram utilizados 

por LAVILLE ( 1983 ) para selecionar variedades de bananei-

ras resistentes a M. musicDJa. 

2.3- Controle químico das cercosporioses da bananeira. 

Segundo STOVER ( 1972 ), o controle químico 

do mal-de-Sigatoka pode ser dividido em quatro fases: 

emprego de calda bordalesa (1934-1958); oleo de petróleo 

(1956); emulsbes de óleo e água com fungicidas ditiocarbama-

tos (1958-1973) e emulsbes de óleo + água com fungicidas 

sistêmicos (1970). 

Atualmente, o controle das cercosporioses da 

bananeira é feito quase que exclusivamente com o emprego de 

fungicidas sistêmicos dos grupos dos benzimidazóis e dos 

inibidores da biossintese do ergosterol. 

8enomyl e thiabendazole, veiculados em óleo, 

foram os primeiros fungicidas sistêmicos a controlar efici

entemente o mal-de-Sigatoka sem causar fitotoxidez à bana

neira (STOVER,1972). 

MELIN 1973 comparou com o benomyl, o 

efeito dos fungicidas cypendazol,carbendazin e HOE 17411 

(benzimidazol + carbamato), sobre o mal-de-Sigatoka. Obser-
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vou que o fungicida cypendazol, nas doses empregadas, foi 

superior ao benD~yl. Carbendazin teve a mesma eficácia do 

benomyl, e os resultados com HOE 17411 foram comparáveis aos 

do cypendazol. Em outro experimento o autor utilizou os 

fungicidas peItis Metil-tiofanato 1.2 bis benzeno ) e 

tecto-flow (Thiabendazol 1) e os comparou novamente com o 

benlate 

mineral 

(Benomyl). Os produtos foram veiculados em óleo 

14 Ilha ,nas doses de 150 g i.a. de benlate/ha; 

300 g de i.a. de peltis/ha e 300 g de i.a. de tecto-flow/ha. 

Nao foram constatadas diferenças entre as eficácias dos 

produtos testados. 

Os benzimidazóis, quando veiculados em óleo, 

apresentam uma translocaç~o desuniforme da superficie supe

rior para a inferior da folha, permitindo a infecç~o do mal-

de-Sigatoka em áreas onde a translocaç~o n~o ocorre STO-

VER,1980 ). 

Os produtos mais utilizados e aprovados para 

o controle das cercosporioses da bananeira, pertencentes ao 

grupo dos benzimidazóis, s~o o benomyl (Benlate ), carben

dazin (Derosal, bavistan, delsene), e thiabendazole ( Tecto 

GARLINDO ALVAREZ, 1991 ). No Brasil, dos fungicidas 

sistêmicos citados, estao aprovados para bananeira, o ben-

late e o tecto 450 (ANDREI ,1990). 

A partir de 1984, inicia- se a aplicaç~o de 
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fungicidas inibido~es da biossíntese do e~goste~ol como 

fo~ma de cont~ola~ as ce~cospo~ioses da bananei~a ( 8ELLAI

RE, 1990 ). 

FOURÉ & GRISONI 1984 ) e FOURÉ ( 1984 ) compa~a~am o 

efeito dos fungicidas do g~upo dos t~iazóis sob~e Mycosphae

relIa fijiensis. Fo~am testados, ent~e out~os, os fungicidas 

p~opiconazole, t~iadimenol e t~iadimefon, aplicados sob~e 

bananei~as ( Musa acuminata do g~upo cavendish e plátanos 

( Musa balbisiana x Musa acuminata). Segundo os autores, 

t~iadimenol e t~iadimefon apresentaram um controle efetivo 

da doença, tanto em plátanos quanto em bananeiras, quando 

aplicados no solo ao redor dos psudocaules na dose de 0,25 g 

de i.a./planta. Propiconazole, aplicado nas folhas das 

bananeiras, na dosagem de 100 e 200 g de i.a./ha, foi mais 

eficiente para o controle da doença que o fungicida triadi

menol no solo à 0,25 9 i.a./planta. Em "plantains", t~iadi-

menol 0,5 g i.a./planta), aplicado via solo, apresentou 

maior eficiência de controle que o propiconazole ( 100 e 200 

9 de i. a. / ha ) pulverizado nas folhas. Resultados semelhan-

tes foram obtidos por PEFOURA & FOURÉ ( 1988 ). 

ensis var. 

Para controle da Sigatoka 

diTTormis ), V~ZQUEZ ( 1986 

neg~a ( M. Tiji-

aplicou propicona-

zole sobre um plantio come~cial de banana na América Cen

tral. O fungicida foi aplicado na dosagem de 100 9 de i.a./

ha, sendo veiculado em água, água + citrolina e água + óleo. 

Os três tratamentos mostraram eficiência semelhante, diminu-
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indo g~adualmente a incidência e seve~idade da doença, sem 

causa~ fitotoxidez às bananei~as. 

Os fungicidas p~opiconazole, benomyl e t~ia-

dimenol, ent~e out~os, fo~am utilizados po~ RAMSEY et alii 

(1987) pa~a cont~ola~ o mal-de-Sigatoka em "Queensland", na 

Aust~ália. Os auto~es obse~va~am que todos os fungicidas 

fo~am eficientes no cont~ole da doença. P~opiconazole na 

dosagem de 50 g de i.a./ha + óleo mine~al e 100 g de 

i.a./ha, fo~am os únicos t~atamentos que elimina~am po~ 

completo, o p~oblema de amadu~ecimento p~ecoce dos f~utos de 

banana p~ovocado pela doença. 

BELLAIRE ( 1990 ) p~OPGe a aplicaç~o alte~-

nada de t~idemo~phe, p~opiconazole e benomyl pa~a cont~ola~ 

o mal-de-Sigatoka. Segundo o autor, aplicaç~es destes 3 

fungicidas com dife~entes sitias de atuaç~o sob~e o pátoge-

no, dificulta~iam o su~gimento de isolados de 

~esistentes a estes p~odutos. 

11. musicola 

No B~asil, VENTURA et alii 1988 ) avaliaram 

o efeito do t~iadimenol sobre o mal-de-Sigatoka em plantas 

de bananeira da cv p~ata ( AAB ), nas doses de 1,0 e 2,0 g 

de i.a./toucei~a. Os ~esultados evidenciaram o cont~ole da 

doença com o fungicida em relaçao a testemunha, n~o havendo 

em ce~tas épocas do ano diferença significativa ent~e as 

doses testadas. GALINDO ALVAREZ ( 1991 obse~vou que três 
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i.a./touceira ), reduziram significativamente as 
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(0,75 g 

lesOes nas 

folhas das bananeiras provocadas pelo Mal-de-Sigatoka e 

aumentaram o peso dos cachos e número de pencas comerciais, 

quando comparado com a testemunha sem tratamento. 

ZAMBOLIM & CHAVES 1991 ) afirmam que a aç~o 

dos fungicidas sistemicos sobre o fungo é muito específica, 

limitando-se geralmente à inibiç~o da síntese de compostos 

essenciais ao metabolismo do 

principais pel~s quais estes 

patógeno, sendo uma das razOes 

produtos exercem uma marcada 

influencia no desenvolvimento do fenômeno de resistencia dos 

patógenos a fungicidas, quando s~o usados com frequencia. 

o aparecimento de isolados de fungos resis-

tentes a fungicidas sistemicos, tem sido descrito por di-

versos autores para diferentes patossistemas. MARIOTTO 

(1985) relata o aparecimento de isolados de Cercosporidium 

personatum BERK & CURT ) DEIGHTON, resistente a benzimi-

dazóis em áreas onde o controle da doença Pinta-Preta do 

amendoim era feita com benomyl e carbendazim. Testes reali

zados in vitro, mostraram 'que o isolado resistente desenvol

veu em meio com 100 ppm de benomyl enquanto que os sensíveis 

foram inibidos a 1 ppm do produto. 

WEBBER et alii 1986 e WEBBER 1988 

observaram in vitro isolados mutantes de Ophiostoma ulmi 
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resistentes ao fungicida methyl benzimidazole-2-ylcarbamate 

( MBC ). Os isolados resistentes foram menos agressivos e 

tiveram menor capacidade de colonizaçao do meio de cultura, 

quando comparado com os sensíveis. Isolados de Venturia 

inaequalis (CKE WINT, resistentes a benomyl e dOdine, 

foram encontrados por SHOLBERG et alii (1989), em várias 

regi~es produtoras de maç~ do Canadá, onde o controle da 

sarna da macieira era realizado com estes fungicidas. WICKS 

et alii 1987 ) relatam o surgimento de isolados de Hycos-

phaerel1a brassissicola resistentes a carbendazim em 

de cultivo de repolho no sul da Aus~rália. 

áreas 

FOURCADE & LAVILLE 1973 relataram a 

in vitro de mutantes de Hycosphaerella musicola 

resistentes a benomyl. Conídios destes isolados, foram 

capazes de germinar em meio com até 1000 ppm de benomyl. Os 

autores estimaram em 1/10b a taxa de frequência de isolados 

de H. musicola resistentes ao fungicida. 

STOVER 1977; 1978 e 1979 ) detectou isola-

dos de H. musicola e M. fijiensis var. difformis, resisten-

tes a benomyl e n~o patogênicos à bananeira em áreas de 

cultivos comerciais, onde este fungicida era empregado. 

Conidios destes isolados resistentes germinaram e denvolve-

ram-se normalmente em meio de ágar-água com até 700 ppm de 

benomyl, sendo que os ascosporos sÓ germinaram em meio com 
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até 200 ppm do fungicida. 

JOYA ( 1982 obse~vou uma maio~ f~equência 

de isolados ~esistentes a benomyl em Hycosphaerella fiji-

ensis var. difformis do que em H. musicola, em plantaçôes 

come~ciais de banana onde este p~oduto e~a emp~egado no 

cont~ole destas ce~cospo~ioses. 

Segundo FULLERTONE & TRACEY ( 1984 ) , o 

apa~ecimento de isolados de Hycosphaerella fijiensis, ~esis

tentes a benomyl e ca~bendazim, p~ovocou uma baixa eficiên

cia do cont~ole da doença est~ias neg~as da folha, em plan-

taçbes de banana de algumas ilhas do Pacifico. Sintomas 

tipicos da doença fo~am obse~vados pelos auto~es, 11 semanas 

após mudas de bananei~as te~em sido inoculadas com um iso

lado de H. fijiensis ~esistente a ca~bendazim. 

o amplo uso de benomyl no pe~iodo de 1974-

1977 pa~a o cont~ole da Sigatoka neg~a em Hondu~as, p~ovocou 

o apa~ecimento de isolados de Hicosphaerella fijiensis var. 

difformis tole~antes ao fungicida, a doses supe~io~es a 300 

ppm, tendo como consequência pe~da de cont~ole da doença 

(WOODS at alI, 1982). Segundo estes auto~es, a suspens~o da 

aplicaç~o de benomyl po~ 2 anos, ~eduziu o nivel de tole~ân

cia dos isolados pa~a 10 ppm. Com a ~eint~oduç~o das aplica

çôes de benomyl, alte~nadas com mancozeb + óleo mine~al, em 

um pe~iodo de um mês, o nível de tole~ância dos isolados à 
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benomyl foi elevado para 200 ppm. 

Em Guadalupe, BELLAVAIRE (1990) realizou 

monitoramento em áreas de plantio comercial de banana, para 

avaliar a sensibilidade de diferentes isolados de Mycosphae

relIa musicola aos fungicidas benomyl, tridemorph e propico

nazole, que eram utilizados alternadamente no programa de 

controle do Mal-de-Sigatoka. 

fungo resistentes a benomyl, 

Foram detectados isolados do 

capazes de germinarem e desen-

volverem em meios com até 50 ppm deste produto. N~o foram 

observados iSOlados de M. musicDla resistentes a propicona

zole e tridemorph. 

Segundo este autor, a ED~o (dose do fungicida 

capaz de reduzir em 50 I. o crescimento do tubo germinativo) 

do propiconazole para os isolados avaliados foi em torno de 

0,005 ppm, enquanto que a ED~c> (dose do fungicida capaz de 

reduzir em 90 I. o crescimento do tubo germinativo) variou de 

5 a 100 ppm. Para tridemorph, a ED~o 

variou de 24 a 29 ppm. 

foi de 3 ppm e a ED~o 

STOVER (1992) avaliou a sensibilidade à 

tridemorph de isolados de MycDsphaerella fijiensis obtidos 

em plantaçôes de banana que receberam em média 4 a 6 aplica-

çôes anuais do fungicida. N~o foi constatado a presença de 

isolados resistentes ao produto. A ED~o e ED~o de tridemorph 

para o fungo foi de 1 e 10 ppm respectivamente. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS. 

3.1- Local e época de ~ealizaç~o dos expe~imentos. 

Os expe~imentos fo~am ~ealizados nos labo~a

tó~ios e na casa-de-vegetaç~o do Depa~tamento de Fitopatolo

gia da Escola Supe~io~ de Ag~icultu~a "Luiz de Quei~oz", no 

pe~iodo de ma~ço de 1991 a dezemb~o de 1992. 

3.2- Obtenç~o dos isolados MycDsphaerella musicDla. 

Os isolados de MycDsphaerella musicDla fo~am 

coletados de janei~o de 1991 a julho de 1992, em plantaç~es 

come~ciais de banana localizadas no Estado de S~o Paulo, nos 

municipios de Ubatuba, Regist~o, S~o Sim~o e Pi~acicaba. 

Pedaços de folhas de banananei~as com les~es 

da doença mal-de-Sigatoka, no estádio 4 da escala de B~un, 

desc~ita po~ STOVER( 1972 ), fo~am desinfectadas em soluç~o 
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de hipoclorito à 51., sendo em seguida colocados em câmara 

úmida por 48 horas. Conidios de MycDsphaerella mdsicDla 

formados nos esporodóquios das les~es, na superficie abaxial 

das folhas, foram transferidos para placas de Petri contendo 

meio V8 ( 100 ml de suco V8, 900 ml de água + 0,03 g de 

estreptomicina ), e incubadas por 20 dias, a 23°C sob regime 

de luz continua luz fluorescente ). Após a incubaç~o, 

selecionaram-se os setores das colônias do fungo com maior 

capacidade de esporulaç~o, sendo em seguida repicados para 

novas placas de Petri contendo meio V8. 

Realizaram-se sucessivas seleç~es de setores 

esporulantes das colônias, até a obtenç~o de culturas de 

MycDsphaerel1a musicDla com alta capacidade de esporulaç~o 

de conidios. 

• Após a realizaç~o dos experimentos, os 

isolados foram conservados em tubos de ensaio contendo BDA + 

óleo mineral. 

3.3- Produç~o in vitrD de conidios de Mycosphaerel1a 

musicola em diferentes meios de cultura. 

in vitro de conidios de M. 

musicDla foi avaliada nos meios de cultura V8 ( 100 ml de 
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900 ml de água desti-

lada ), BD~ 200 g de batata; 20 g de dextrose; 20 g de 

agar; 1000 ml de água destilada) e meio de soja 20 g de 

farinha de soja; 20 9 de agar, 20 g de dextrose; 1000 ml de 

água destilada ). 

No experimento utilizou-se uma suspensso 

de conídios de M. musicola do isolado de Piracicaba. Esta 

suspens~o foi obtida a partir de colônias do fungo, culti

vadas em meio de soja por 15 dias a 25°C e regime de luz 

contínua. ~pós a incubaç~o, depositou-se 10 ml de água 

destilada esterilizada por placa, e com auxílio de um pin-

cel, esfregou-se a superfície das mesmas. Utilizando-se um 

hemocitômetro, calibrou-se a concentraç~o da suspens~o para 

3,6 x 10~ conídios/ml. 

Placas de Petri contendo aproximadamente 

20 ml dos meios BDA, V8 e meio de soja, foram semeadas com 

0,2 ml da suspens~o conídios/placa, que foi homogeneizada 

por toda a superfície do meio com auxílio de uma alça de 

Drigalski. As placas semeadas, foram mantidas sob incubaç~o 

a 25°C sob regime de luz contínua ( Câmara ambiental Biotro

nette Mark III, provida de 4 lampadas de luz fluorescente 

Phillips- luz do dia, 40 w a uma altura de 38 cm ). 

conídios/placa, 

A avaliacso, feita com base no número de 

foi realizada em 5 períodos de incubaç~o: 



27 

7, 14, 21, 28 e 35 dias. SuspensOes de conidios foram obti

das separadamente de cada placa, conforme metodologia des-

crita anteriormente, e com auxilio de um hemocitômetro, 

determinaram-se as concentraçOes de conidios destas suspen

s~es. 

o delineamento experimental utilizado, 

foi blocos ao acaso em esquema fatorial com 5 repetiçOes por 

tratamento. Cada repetiç~o foi representada por uma placa. 

3.4- Esporulaç~o in vitro de conidios de Mycosphaerella 

musicola sob diferentes regimes de luz. 

de se verificar a 

de M. musicola. 

Dois experimentos foram realizados a fim 

influência da luminosidade na esporulaç~o 

Nos ensaios foram avaliados os seguintes 

regimes de luz: luz continua luz fluorescente ), luz 

alternada ( 12 horas luz fluorescente ) e escuro continuo. 

Placas de Petri com aproximadamente 20 

ml do meio de soja, foram semeadas com 0,2 ml de uma suspen-

S~Q de conidios do isolado Piracicaba de M. musicola , na 

concentraç~o de 3,4 x 10~ conidios/ml. Após os semeias, as 
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placas fo~am mantidas sob incubaçao a 25°C nos dife~entes 

~egimes de luz citados anterio~mente, po~ um pe~iado de 15 

dias. A avaliaç~o do expe~imento, teve po~ base o núme~o 

médio de conidios obtidos nos t~atamentos, 

logia desc~ita no item 3.3. 

Confo~me metodo-

o delineamento expe~imental utilizado, 

foi o intei~amente ao acaso com 5 ~epetiç~es/t~atamento. 

Cada ~epetiç~o foi ~ep~esentada po~ 1 placa de Pet~i. 

3.5- P~oduç~o in vitro de conidios de dife~entes isola

dos de Mycosphaerella musicola. 

Avalia~am-se in vitro, as capacidades de p~oduç~o de 

conídios dos isolados Pi~acicaba, Sâo Sim~o, Ubatuba de M. 

musicola. Placas de Pet~i contendo ap~oximadamente 20 ml de 

meio de soja, fo~am semeadas com 0,2 ml das suspensôes dos 

isolados, na concent~aç~o de 2,0 X 10 e conidios/ml ( Confo~

me item 3.3 ). Após os semeios, as placas fo~am mamtidas a 

25°C e ~egime de luz contínua. 

As espo~ulaç~es dos isolados fo~am quantificadas aos 

8, 16, 24 e 32 dias de incubaç~o. A avaliaçâo teve po~ base, 

o núme~o médio de conidios p~oduzidos em cada t~atamento, 

estimado confo~me metodologia desc~ita no item 3.3. 
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o delineamento experimental empregado foi o inteira-

mente ao acaso em esquema fatorial. Cada 

repetiçbes. representada por uma placa. 

tratamento teve 4 

3.6- Sensibilidade in vi-tro de isolados de 1'1. musicola 

aos fungicidas propiconazole, 

my I . 

triadimenol e beno-

Nesto ensaio 

isolados Piracicaba, 

frente aos fungicidas 

(Tabela 1). 

foram testadas as sensibilidades dos 

S~o Sim~o e Ubatuba de 1'1. musicola , 

benomyl, triadimenol e propiconazole 

Placas de Petri contendo 20 ml de meio de soja, foram 

semeadas com suspensbes de conidios dos referidos isolados 

na concentraç~o de 2,0 X 10~ conidios/ml, conforme metodolo

gia descrita no item 3.3. 

Discos de papel de filtro com 1,27 cm de diâmetro, 

foram embebidos nas soluç~es de fungicidas nas concentraç~es 

de 0,1; 1; 10 e 100 ppm de ingrediente ativo e depositados 

nas placas previamente inoculadas. Em cada placa, deposita-

ram-se 3 discos de papel embebidos com diferentes fungidas, 

mas com a mesma cQncentraç~Q. 
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TABELA 1 - Fungicidas testados in vitro cont~a Mycospha-

NOME TÉCNICO 

BENOMYL 

PROPICONAZOLE 

TRIADIMENOL 

erella musicold. 

PRODUTO COMERCIAL 

BENLATE 500 

TILT 

BAYFIDAN 

FORMULAÇ~O 

PM 

CE 

CE 

Após a montag~m do expe~imento, as placas 

fo~am mantidas sob incubaç~o po~ 10 dias, à tempe~atu~a de 

25°C com fotope~iodo de 12 horas luz. 

A avaliaç~o, ~ealizada após a incubaç~o, teve 

po~ base o diâmet~o médio dos halos de inibiç~o p~ovocados 

pelos fungicidas, subt~aidos do diâmet~o do papel. 

No ensaio utilizou-se o delineamento expe~i-

mental intei~amente ao acaso, em esquema ·fato~ial com 4 

~epetiç~es po~ t~atamento, sendo cada ~epetiç~o ~ep~esentada 

po~ um papel de filt~o. 
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3.7- Detecçao in vitro de mutantes de MycDsphaerella 

musicola resistentes a fungicidas. 

Placas de Petri contendo aproximadamente 20 

ml de meio de soja na concentraç~o de 100 PPM dos fungicidas 

propiconazole, triadimenol e benomyl Tabela 1 ),foram 

semeados com 0.2 ml de suspens~es de conidios( 4 X 10~ 

conidios/ml dos isolados Piracicaba, Ubatuba e S~o Sim~o 

de M. musicola, conforme metodologia descrita no item 3.3. O 

preparo do meio de cultura com fungicida, foi 

através da incorporaç~o de soluç~es estoques dos 

realizado 

fungicidas 

diretamente no meio de soja após sua esterilizaç~o. 

Realizadas os semeios, as placas permaneceram 

sob incubaçao por 30 dias, à temperatura de 25°C e regime de 

luz contínua ( fluorescente ). 

nias de 

A avaliaç~o teve por 

M. musicola formados em 

base, o número de colô-

cada tratamento. Foram 

realizadas 4 repetiç~es ( Placa por tratamento. 
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3.8- Desenvolvimento de linhagens de Mycasphaerella 

musicala resistentes a triadimenol e propicona-

zole em diferentes concentraç~es destes fungici-

das. 

As linhagens de M. musicala resistentes aos 

fungicidas propiconazole e triadimenol, obtidos no experi-

mento 3.7., foram submetidos aos seguintes tratamentos: 

Tratamento 1: Linhagem resistente a propiconazole 

cultivada em meio de soja mais O; 1; 

10; 100 e 1000 ppm de propiconazole. 

Tratamento 2- Linhagem resistente a propiconazole cultivada 

em O; 1; 10; 100 e 1000 ppm de triadimenol. 

Tratamento 3- Linhagem resistente a triadimenol cultivada 

em O; 1; 10; 100 e 1000 ppm de triadimenol. 

Tratamento 4- Linhagem resistente a triadimenol cultivada 

em O; 1 . ~ 10; 100 e 1000 ppm de propicona-

zole. 

Tratamento 5- Isolado Registro, cultivado em O; 1 . , 10; 100 

e 1000 ppm de triadimenol. 

Tratamento 6- Isolado Registro, cultivado em O; 1; 10; 100 

e 1000 ppm de propiconazole. 

SuspensGes de conidios na concentraç~o de 2 X 10:0:: coní-

dios/ml do isolado Registro de M. musicola ( Sensivel aos 
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fungicidas ) e das linhagens ~esistentes a t~iadimenol e 

p~opiconazole, fo~am obtidas de aco~do com a metodologia 

desc~ita no item 3.3. Cada placa dos t~atamentos ~ecebeu 0,2 

ml da suspensao de conídios, 

memente na supe~fície do meio 

D~igalski. Após as inoculaçôes, 

25Q C em ~egime de luz alte~nada 

pe~íodo de 20 dias. 

Cada t~atamento contou com 

que foi dist~ibuída unifo~-

com auxílio de uma alça de 

as placas fo~am incubadas à 

12 ho~as luz ), po~ um 

3 ~epetiçoes ( Placa ). A 

aYaliaç~o foi ~ealizada apó~ o pe~íodo de incubaç~o e teve 

po~ base o ~egist~o do apa~ecimento ou n~o de colônias de M. 

musicola nas ~epetiçôes. 

3.9- Teste de patogenicidade dos isolados de Mycosphaerella 

musicola. 

Testa~am-se a patogenidade dos isolados Pi~acicaba, 

Ubatuba e S~o Sim~o de M. musicola e das linhagens de M. 

musicola ~esistentes aos fungicidas t~iadimenol e p~opicona

zole. 

Suspensôes de conídios dos isolados na concent~aç~o de 

3,5 X 10~ conídios/ml, fo~am obtidas confo~me metodologia 

desc~ita no item 3.3. 
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As mudas de bananeira cv nanic~o com 4 meses de idade, 

obtidas através de cultura de tecido, foram i~oculadas em 

condiç~o de casa-de-vegetaç~o. Com auxílio de um pulveriza-

dor manual, distribuiram-se as suspens~es de conídios dos 

isolados do fungo, na superfície abaxial da primeira folha 

aberta das plantas, contando-se no sentido do ápice para 

base. Realizadas as inoculaç~es, as plantas foram mantidas 

sob água livre por 72 horas. Após este período, as plantas 

foram irrigadas por 10 horas diariamente através de um 

sistema de aspers~o. Inocularam-se 3 plantas por isolado, 

distribuídas inteiramente ao acaso na casa-de-vegetaç~o. As 

plantas foram avaliadas diariamente a fim de se observar a 

apariç~o dos primeiros sintomas. Para se avaliar a evoluç~o 

da doença, utilizou-se a escala desenvolvida por Brun des-

crita por STOVER ( 1972 ). 

A temperatura e umidade relativa no interior da casa-de-

vegetaç~o, foram monitoradas através de um termohigrógrafo. 
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3.10- Efeito de diferentes concentraç~es de conídios de 

Mycosphaerella musicola sobre o desenvolvimento da 

doença mal-de-Sigatoka. 

Como hospedeiros, utilizaram-se mudas de bananeira cv 

nanic~o com 3 meses de idade. As mudas foram cultivadas em 

casa-de-vegetaç~o em sacos plásticos ( 40 X 20 cm ), con-

tendo terra + esterco de gado como substrato. 

Para as inoculaç~es, foram utilizadas suspens~es de 

conídios do isolado Ubatuba de M.musicola ,nas concentra

ç~es de 10~, 102 , 103 , 104 , 10 e e 10 ó conídios/ml. As sus-

pens~es foram obtidas a partir de colônias do fungo com 16 

dias de idade, cultivadas em meio V8, a 26°C, 

luz contínua. 

em regime de 

As inoculaç~es procederam conforme metodologia descrita 

no item 3.9. Após as inoculaç~es, as mudas foram mantidas 

por 72 horas sob água livre. Decorrido este período, as 

plantas foram regadas por 

aspersores. 

10 horas diariamente através de 

o acompanhamento do desenvolvimento da doença, foi reali

zado com base na escala de Brun descrita por STOVER (1972). 

As avaliaç~es foram feitas através de observaç~es diárias 

das folhas inoculadas, iniciadas a partir do surgimento dos 
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p~imei~os sintomas e p~olongando-se po~ 70 dias após as 

inoculaç~es. 

Nas avaliaç~es obse~va~am-se os seguintes pa~âmet~os: 

Núme~o de lesbes/folha; po~centagem de á~ea folia~ infecta-

da; pe~íodo de incubaç~o (dias); pe~íodo de latência (dias). 

A po~centagem de á~ea folia~ infectada, foi estimada 

at~avés da pesagem de pedaços sacos plásticos t~anspa~entes 

com o mesmo tamanho e fo~mato da á~ea folia~ total e á~ea 

folia~ infectada. 

Cada t~atamento contou com 5 ~epetiç~es, sendo que cada 

~epetiç~o foi ~ep~esentada po~ 1 muda. O delineamento expe~

imental utilizado foi o intei~amente casualizado. 

3.11- Efeito da concent~aç~o do inóculo de Hycosphaerella 

musicola no desenvolvimento da doença mal-de-Siga

toka em mudas de bananei~as com dife~entes idades. 

Mudas de bananei~a cv nanic~o com 6 e 3 meses de idade, 

fo~am inoculadas com suspensbes de conídios do isolado 

Ubatuba de H. musicola, nas concent~açbes de 10'~, 102 , 104 

e 10ó conídios/ml. Após as inoculaç~es, que p~ocede~am de 

aco~do com a metodologia desc~ita no item 3.9, as mudas 
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foram matidas sob água livre por 72 horas, sendo em seguida 

regadas diariamente por um periodo de 10 hora5. 

As avaliaçOes foram iniciadas com o surgimento dos prime-

iros sintomas, prolongando-se por 70 dias após as inocula-

ç~es. Os parâmetros avaliados foram o per iodo de incubaç~o, 

periodo de latência e comparaç~o visual da severidade da 

doença nos diferentes tratamentos. 

utilizou-se o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, sendo que o número de repetiç~e~ variou entre 

os tratamentos. Para os tratamentos que utilizaram mudas de 

6 meses, foram realizadas 3 repetiç~es . Nos tratamentos com 

mudas de 3 meses, realizaram-se 4 repetiç~es 

ç~o foi representada por 1 muda. 

. Cada repeti-

3.12- Comportamento de cultivares de bananeiras com relaç~o 

ao mal-de-Sigatoka, em condiç~o de casa-de-vegetaç~o. 

Avaliaram-se em condiç~o de casa-de-vegetaç~o, o compor-

tamento das cultivares nanic~o 

(AAB) susceptível e Mysore ( AAB 

doença mal-de-Sigatoka. 

AAA ) susceptível, Prata 

resistente, com relaç~o à 

Mudas das cultivares com 4 meses de idade, foram inocula-
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das conforme metodologia descrita no item 3.9. Como inóculo, 

utili2ou-se suspensao de conidios do isolado Registro de M. 

musicola, na concentraç~o de 5 X 10~ conidios/ml. Os trata-

mentos foram distribuidos ao acaso na casa-de-vegetaçâo. 

Cada tratamento contou com 3 repetiç~es, sendo cada repeti

ç~o constituída por uma muda. 

Os parâmetros utilizados para avaliaç~o das cultivares, 

foram os períodos de incubaç~o e latência, número de les~es 

e área foliar infectada ( Obtida conforme o item 3.10 ) das 

folha5 inoculadas, determinada 70 dias após as inoculaç~es. 
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4- RESULTADOS. 

4.1- P~oduç~o in vitro de conídios de Mycosphaerella musi

cola. 

Todos isolados de Mycosphaerella musicola, p~oduzir-am 

conídios em meio V8. As colônias espo~ulantes do fungo 

ap~esenta~am desenvolvimento lento e localizado, com micélio 

liso de colo~aç~o neg~a Figu~a 1 ). As hifas destas colô-

nias apr-esenta~am fo~ma car-acte~istica de " sino " e os 

conidiófo~os e~am simples e septados, com tamanho médio de 

28,62 X 4,10 ~m, fo~mando de 3-4 conídios em suas ext~emida

des. N~o fo~am obse~Yadas cicatr-izes no~ conidiófor-os. 

Os conídios de Mycosphaerella musicola, pr-oduzidos in 

vitrD, possuiam colo~aç~o pálida e for-mato cilindr-ico alon-

gado, com 2-7 septos e tamanho médio de 53,59 X 3,77 ~m. 

For-maç~o de seto~es estér-eis (sem pr-oduç~o de conídios), 

foi obse~Yada nas colônias dos isolados de M. musicola, após 

40 dias de incubaç~o. Em ger-al, estes setor-es apr-esenta~am 



Figu~a 1- Colônias de 

de con.idios 

40 

Nycosphaerel1a musicola com p~oduç~o 

(A); colônias de N. musicola o~igina-

das de seto~es esté~eis sem p~oduç~o de conídios 

( B) • 
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micélio cotonoso de colo~açào cinza. b~anca ou ~osa. Colô-

nia"" o~iundas destes seto~es, possuiam c~escimento locali-

zado e a mesma colo~açào dos micélios que as o~igina~am 

(FIgu~a 1). Nào fo~am encont~adas espo~ulaç~es de conídios 

nas colônias de N. musicola obtidas a pa~tir- de seto~es 

esté~eis. 

4.2- Espo~ulaçào in vitro de conídios de Nycosphaerella 

musicola em dife~entes meios de cultu~a. 

Ve~ificou-se uma inte~açào significativa ent~e os meios 

de cultu~a e pe~íodos de incubaç~o, pa~a p~oduç~o in vitro 

de conídios de N. musicola. Oent~e os meios testados, o V8 

foi o que p~opo~cionou maio~ espo~ulaç~o do fungo aos 7, 21 

e 28 dias de incubaç~o 101,4; 179,1 e 187,1 X lO!!!> coní-

dios/placa, ~espectivamente ), nao dife~indo estatistica-

mente do meio de soja aos 14 e 35 dias Tabela 2 ). Em meio 

de soja. as espo~ulaç~es aos 14, 21 e 28 dias 187,5; 126,3 

e 95.0 X lO'=' conídios/placa, ~espectivamente ), fo~am supe-

~io~es as obtidas em meio de BOA. Aos 7 e 35 dias de incu-

baçào, as p~oduçbes de conídios em BOA e meio de soja n~o 

dife~i~am estatisticamente pelo teste Tukey ao nível de 5%. 

As espo~ulaç~es de conídios de Nycosphaerella musicola em 

meio V8, fo~am maio~es aos 14, 21 e 28 dias de incubaç~o 

(Tabela 2 e Figu~a 2), enquanto que em meio de soja, a maio~ 
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TABELA 2- Influência do meio de cultu~a e pe~íodo de incubaç~o na 

p~oduç~o de conidíos de HycDsphaerella musicDla. 

NQ de conídios (X10~)/placa* com incubaç~o (em dias) de 

7 14 21 28 35 

V8 101,4 Ba 169,7 Aa 179,1 Aa 187,1 Aa 114,2 Ba 

M. SOJA 35,0 Cb 187,5 Aa 126,3 Bb 95,0 Bb 81,4 BCab 

BDA 34,4 Ab 48,2 Ab 52,2 Ac 30,8 Ac 42,0 Ab 

C.V.= 28,011. 

* Médias de 5 ~epetiç~es; médias com as mesmas let~as ( Maiúscula 

na linha e minúscula na coluna ), n~o dife~i~am estatiscamente 

ao nível de 51. ( Tukey ). 
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quantidade de conídios foi obtida aos 14 dias. Acentuada 

quada na produçao de conídios foi verificada aos 35 dias de 

incubaç~o em meio V8 e aos 21 dias em meio de soja Figura 

2 ). Em meio de BDA, n~o houve diferenças significativas de 

produçêles de conídios de N. musicDla entre os períodos de 

incubaç~o observados. 

4.3- Esporu 1 aç~o in vitrD de conídios de Ny cDsphaere 1 la 

musicDla sob diferentes regimes de luz. 

Dentre os tratamentos avaliados, o regime de luz contínua 

foi o que proporcionou 

erella musicDla~ tanto 

quanto 

uma maior esporu 1 aç~o de l1ycDspha-

no 

no 

Experimento I 

Experimento 11 

170.90 X 

(245.20 X 

lO'!' 

10 5 conídios/placa 

conídios/placa) Tabela 3 ). As esporulaçêles de conídios em 

cul turas de 11. musicDla~ mantidas sob regime de luz al terna-

da. foram superiores às obtidas em regime de escuro contí-

nua. Entretanto, os dois tratamentos n~o diferiram estatís-

ticamente ao nível de 51.. 

4.4- Produç~o in vitrD de conídios de diferentes isolados de 

l1ycDsphaerella musicola. 

Observou-se~ entre os isolados de l1ycDsphaerella musicDla 
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Tabela 3- Influência do regime de luz sobre a esporulaç~o in 

vitrD de conídios de HycDsphaerella musicDla. 

REGIME DE LUZ 

LUZ CONTfNUA 

LUZ ALTERNADA** 

ESCURO CONTfNUO 

C.V.= 

NQ de conídios (X10 e )/placa* 

EXPERIMENTO I 

170,90 A 

17,81 B 

6,00 B 

20,00'l. 

EXPERIMENTO 11 

245,20 A 

9,75 B 

0,50 8 

30,06'l. 

* Médias de 5 repetiç~es; Médias com as mesmas letras, na coluna, 

n~o diferiram estatiscamente ao nível de 5'l. ( Tukey ). 

** Regime de 12 horas luz. 
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avaliados, uma difer-ença significativa na capacidade de 

pr-oduç~o in vitrD de conídios. o isoladú Pir-acicaba foi o 

que mostr-ou maior- capacidade de espor-ulaçao de conídios, 

sendo super-ior- aos isolados Ubatuba e Sao Simao aos 16, 24 e 

dias de incubaçao (131.2; 381.2 e 172.5 X 10'3 coní-

dios/placa r-espectivamente), não difer-indo estatísticamente 

dos mesmos aos 8 dias (Tabela 4). Não houve difer-ença esta-

tística entr-e as de conídios dos isolados Sao 

Simao e Ubatuba. Aos 24 dias de incubaçao. foi obser-vada a 

pr-odução de conídios do isolado Pir-acicaba, tendo 

r-eduzido dr-asticamente sua pr-oduçao aos 3? dias F igur-a o:> e 

Tabela 4 ). As maior-es pr-oduçoes de conídios do isolado Sao 

Simao for-am obser-vadas aos 24 e 32 dias de incubaçao. 

Nao for-am encontr-adas var-iaçbes estatísticamente signifi-

cativas nas pr-oduçbes de conidios nos difer-entes per-íodos de 

incubaçao do isolado Ubatuba. 

4.5- Sensibilidade in vitrD de isolados de- NycDsphaereJJa 

musicDJa aos fungicidas pr-opiconazole, tr-iadimenol e 

benomy 1 • 

houve inter-açao entr-e isolados de NYCDsphaereJJa 

musicDJa e os fungicidas testados. 
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TABELA 4- Esporulaç~o in vitro de conidios de isolados de nycos

phaerella musicola em diferentes períodos de incuba

ç~o. 

N° de conídios (X10~)/placa* com incubaç~o (em dias) de 

8 16 24 32 

PIRACICABA 35,4 Ca 131,2 Ba 381,2 Aa 172,5 Ba 

S. SIM~O 8,5 Ba 12,4 ABb 55,7 Ab 46,1 Ab 

UBATUBA 3,8 Aa 13,8 Ab 26,7 Ab 11,1 Ab 

C.V.= 30,911. 

* Médias de 4 repetiçôes; médias com as mesmas letras, maiúscula 

na linha e minúscula na coluna, n~o diferiram estatiscamente 

ao nivel de 51. ( Tukey ). 
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Dentre os fungicidas utilizados, propiconazole foi o que 

proporcionou maiores halos de inibiçao n~ desenvolvimento de 

H. musicola. nas doses de 1 e 10 ppm, n~o diferindo dos 

demais tratamentos a 100 ppm ( Tabela 5 ). o fungicida 

triadimenol foi superior ao benomyl a 10 ppm, n~o havendo 

diferenças significativas entre estes na dosagem de 1 ppm. 

Nenhum dos fungicidas testados provocou halos de inibiç~o 

em H. musicola na dosagem de 0.1 ppm. O fungicida benomyl, 

ao contrário do triadimenol e propiconazole, só inibiu O 

desenvolvimento in vitro de 1'1. musicol .. , na concentraç~o de 

100 ppm Tabela 5 ). 

O desenvolvimento do halo de inibiç~o de 1'1. 

proporcionado por diferentes concentraçbes do 

musicola 

fungicida 

propiconazole, pode ser observado na figura 4. Verifica-se 

um aumento gradativo do halo de inibiç~o em funç~o do au-

mento da concentraç~o do fungicida. 

4.6- Detecç~o in vitro de mutantes de l'1ycosphaerella musi-

cola resistentes a fungicidas. 

Foram detectadas mutantes de 1'1. musicoJa resistentes aos 

fungicidas propiconazole 

rendo para benomyl. 

e triadimenol, o mesmo n2i:o ocor-
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TABELA 5- Efeito dos fungicidas triadimenol, benomyl e propicona

zole sobre o desenvolvimento in vitro de Hycosphaerel1a 

musicola. 

Halos de inibiç~o (cm)*, nas concentraç~es (em ppm) de 

0,1 1 10 100 

PROPICONAZOLE 0,0 A 1,36 A 2,51 A 3,29 A 

TRIADIMENOL 0,0 A 0,07 B 0,43 B 3,27 A 

BENOMYL 0,0 A 0,00 B 0,00 C 3,22 A 

C.V.= 25,901. 

* Médias referentes a 12 repetiç~es; Médias com as mesmas letras, 

na coluna, n~o diferiram estatisticamente ao nivel de 51. 

(Tukey). 
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Figura 4- Efeito de diferentes concentraçôes de propicona-

zole sobre o desenvolvimento in vitro de Mycos-

phaerella musicola. 
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As frequências dos mutantes resistentes ao propiconazole 

nos isolados Piracicaba e S~o Sim~o de M. musicDla, foram de 

1 e 10 co16nias/3,2 X 10 5 conidios respectivamente. Mutantes 

resistentes ao triadimenol, foram encontrados apenas no 

isolado S~o Sim~o. a uma frequência de 3 col6nias/3,28 X 10 ô 

conidios Tabela 6 ). O isolado Ubatuba n~o apresentou 

mutantes resistentes aos fungicidas testados. 

Colônias de mutantes de M. musicDla resistentes ao propi-

conazole e triadimenol, apresentaram crescimento lento com 

micélios cotonoso de coloraç~o cinza ( Figura 5 ). Hifas com 

células em forma de "sino", caracter i s ti cas de M. musicDla 

patogênica à bananeira, n~o foram observadas nas mutantes 

resistentes a fungicidas. Os conidióforos sem cicatrizes, 

septados e n~o ramificados. apresentaram coloraç~o pálida e 

tamanho médio de 17,02 

sua extremidade. Os 

X 1,84 ~m, formando 3-4 

conidios de pigmentaç~o 

conidios em 

amarelada, 

possuiam formato cilindrico alongado 

nho médio de 19.78 X 2.48 ~m. 

com 0-4 septos e tama-

Ao contrário do que ocorreu nas colônias do isolados de 

M. musicDla, n~o foi observada a formaç~o de setores nas 

col6nias dos mutantes de 

dimenol e propiconazole 

(Figura 5). 

M. musicDla resistentes 

mesmo após 60 dias de 

ao tria

incubaçâ:o 



TABELA 6- Frequecia de mutantes de fficDsphaerella musicDla 

resistentes a 3 fungicidas. 

53 

N° de colônias/3,2Xl0~ conidios* dos isolados de 

UBATUBA PIRACICABA S. SIM~O 

BENOMYL o o 

PROPICONAZOLE o 1 

TRIADIMENOL O O 

* Em 4 placas de Petri contendo meio de soja com 100 ppm do 

fungicida. 

o 

10 

3 



Figura 
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5- Colônias de ffycosphaerella musicola em meio de 

soja com 60 dias de idade. Mutante resistente a 

propiconazole (Esquerda); Isolado Registro,sensí

vel a fungicidas (Direita). 
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4.7- Sensibilidade :in v:i tro de 1 in h<:.,gens de MycDsphaerella 

mus:icDla ~esistentes ao triadimenol e propiconazole em 

diferentes concentrações destes fungicidas. 

Conforme observa-se na tabela 7, a linhagem de Mycospha-

erella mus:icola resistente ao propiconazole, foi capaz de se 

desenvolver em todas as concentrações testadas deste fungi-

cid a e em triadimenol somente até a dose de 100 ppm. 

A linhagem de M. mus:icDla resistente ao triadimenol, 

desenvolveu-se em meio com propiconazole e triadimenol até a 

concentraç~o de 100 ppm, sendo inibida por ambos os fungici

das a 1000 ppm. 

o isolado Registro, foi sensível a todas as concentraçbes 

de propiconazole. Em meio com triadimenol, só houve desen-

volvimento deste isolado na dose de 1 ppm do fungicida. 

4.8- Teste de patogenicidade dos isolados de M. mus:icola. 

Todos isolados de H. mus:icDla foram patogênicos a banane-

ira. Folhas de bananeiras inoculadas com suspensbes de 

conídios, apresentaram um período médio de incubaç~o de 25 

dias. Os primeiros sintomas visíveis do mal-de-Sigatoka, 
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TABELA 7- Sensibilidade das linhagens de Hycosphaerel1a musicola 

aos fungicidas t~iadimenol e p~opiconazole. 

Desenvolvimento* de H. musicola nas 

concent~açôes (ppm) de 

LINHAGEM FUNGICIDA o 1 10 100 1000 

RP 

RT 

S 

PROPICONAZOLE 

TRIADIMENOL 

PROPICONAZOLE 

TRIADIMENOL 

PROPICONAZOLE 

TRIADIMENOL 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

RP= Resistente a p~opiconazole; RT= Resist. a t~iadimenol. 

S= Selvagem. 

+ 

* Em 3 placas de Pet~i/t~atamento, contendo meio + fungicida; 

(+) Desenvolvimento de colônias; (-) Sem desenvolvimento de 

colônias. 
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foram as estrias amareladas (Estádio 11 na escala de Brun), 

aparecendo iniLialmente na superfície superior das folhas. A 

evolução dos sintomas tipo estrias amarelas para estrias 

marrons Estádio 111 na escala de Brun ), demorou em média 

6 dias. Aos 36 dias após as inoculaçbes. foram observadas as 

primeiras manchas marrons (Estádio I V) , com presença de 

esporodóquios e conídios de M. musicola na superfície destas 

lesbes. fvlanchas negras com centro cinza e halos cloráticos 

(Estádio V), só foram observadas 48 dias após as plantas 

terem sido inoculadas. f\l~o foram observadas diferenças de 

agressividade ~ntre os isolados de M. musicola. 

Mudas de bananeira inoculadas com linhagens de M. musi-

cola resistentes ao triadimenol e propiconazole n~o apresen

taram sintomas do mal-de-Sigatoka. 

4.9- Efeito de diferentes concentraçbes de inóculode My-

cosophaerel1a musicola sobre o desenvolvimento da 

doença mal-de-Sigatoka. 

o desenvolvimento da doença mal-de-Sigatoka foi altamente 

influenciado pela concentraç~o das suspensbes de conídios de 

11. musicola. Observou-se uma reduç~o gradativa dos períodos 

de incubaç~o e latência do mal-de-Sigatoka, a medida que se 

aumentou a concentraç~o de inóculo Figuras 6 e 7 ). l\las 
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concentr-aç(Sles de 10 L , 10z , 10~ conidios/ml, os per-iodos de 

incubaç~es e latências for-am significativamente maior-es que 

os encontr-ados nas concentr-aç~es de 10 4
, 10"" coni-

dios/ml (Tabela 8). Suspensào de conidios de N. musicala na 

concentr-açâ(o de conidios/ml pr-opor-cionou as menor-es 

médias par-a os per-iodos 

Sigatoka. 

de incubaçâ(o e latencia do mal-de-

o númer-o médio de les~es pr-ovocadas pelo mal-de-Sigatoka 

nas folhas inoculadas, foi maior- par-a a suspensâ(o de coni-

d ios de 1'1. mL'isi cal a na concentr-açâ(o de 10° conídios/ml, nâ(o 

difer-indo estatísticamente da concentr-açâ(o 10~ conídios/ml 

(Tabela 8). As concentr-açàes elO'::; conidios/ml 

pr-ovocar-am um númer-o r-eduzido de lesbes. 

A ár-ea foliar- infectada pelo mal-de-Sigatoka foi maior-

nas mudas de bananeir-as inoculadas com suspensâ(o de conidios 

de N. musicola na concentr-açâ(o de 10° conidios/ml quando 

compar-ado com as concentr-açbes 10 4 e 10 5 conidios/ml. Folhas 

inoculadas com suspensbes de conidios de 1'1. musicala nas 

concentr-açbes de 10 L , 10:2 e conidios/ml apr-esentar-am 

insignificantes (Tabela ár-ea foliar- infectada com valor-es 

8) • 

Ár-eas necr-osadas, pr-ovocadas pelo coalescimento entr-e as 

lesàes do mal-de-Sigatoka, for-am obser-vadas em algumas 

folhas inoculadas com suspensbes de 1'1. musicola nas concen-
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TABELA 8- Efeito da concentraç~o da suspens~o de conídios de 

"nycDsphaerella musicola sobre o desenvolvimento da 

doença Mal-de-Sigatoka. 

CONíDIOS/ml CARACTERES* 

PERíODO PERíODO Nc::> LESLlES I. ~REA FOLIAR 
INCUBAÇ~O**LAT~NCIA** /FOLHA INFECTADA 

( X ) LOG(X) 

10;1. 58,60 ab 64,20 a 1,80 0,22 c nd*** 

10~ 59,20 a 66,20 a 2,20 0,28 c nd 

10 3 54,20 b 61,60 a 3,20 0,38 c nd 

104- 39,60 c 50,60 b 40,60 1,46 b 31,11 

10e!o 37,00 cd 47,80 b 260,20 2,03 ab 49,89 

10.:!:> 32,60 d 39,00 c 441,60 2,52 a 78,34 

Incubaçâ(o C.V.= 5,391. 

Latência C.V.= 6,381. 

N° Lese!es C.V.= 38,431. 

* Dadas médios de 5 repetiçbes. 

** Em dias. 

*** Valores nâ(o dimensionados. 

Médias seguidas pelas mesmas letras n~o diferiram estatiscamente 

ao nível de 51. ( Tukey ). 
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traçDes de 106 , 10 5 e 104 conídios/ml. 

4.10- Efeito da concentraç~o de inóculo de M. musicola no 

desenvolvimento da doença mal-de-Sigatoka em mudas de 

bananeira com diferentes idades. 

N~o foi verificada interaç~o significativa entre concen-

traç~o de inóculo de M. musicola e idade das mudas de bana-

neira para o período de incubação do mal-de-Sigatoka (Tabela 

9). Interação significativa no entanto, foi observaria entre 

os fatores acima mencionados para o período de latência do 

mal-de-Sigatoka. Plantas de bananeira com 6 meses de idade, 

apresentaram maiores períodos de latência da doença do que 

os das plantas com 3 meses, em todas as concentraçtles de 

inóculo testadas (Tabela 9). 

Tanto para mudas de 6 meses quanto para de o perí.odo 

de incubaçào e latência do mal-de-Sigatoka foi incrementado 

em funç~o inversa ao aumento da concentraç~o. de inóculo de 

M. musicola (Figuras 8, 9 elO). 

Mudas de bananeiras (3 e 6 meses de idade) apresentaram 

alta severidade do mal-de-Sigatoka quando inoculadas com 

suspenstles de conidios na concentraç~o de lO"" coní.dios/ml 

(Figura 11) 
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TABELA 9- Influência da idade da muda de bananeira e concentraç~o 

da suspens~o de conidios de MycDsphaerella musicDla no 

periodo de incubaç~o e latência do Mal-de- Sigatoka. 

IDADE DA 

MUDA 

6 MESES"'''' 

3 MESES*"'''' 

INCUBAÇ~O (DIAS) 

102 10 4 10 ó 

54,7 A 32,5 A 25,5 A 

43,8 A 31,3 A 22,3 A 

INCUBAÇ~O C.V.= 19,791.. 

LAT~NCIA C.V.= 3,13/.. 

* Conídios/ml. 

** Média de 3 repetiç~es. 

*** Média de 4 repetiç~es. 

LAT~NCIA (DIAS) 

10 2 10 4 10 ó
'" 

69,0 A 52,3 A 41,7 A 

51,5 B 40,5 B 33,8 B 

Médias com as mesmas letras na coluna, n~o diferiram estatis

ticamente ao nivel de 51. ( Tukey ). 
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Figura 11- Folhas de mudas de bananeira com 3 (A ) e 6 (8) 

meses de idade inoculadas com suspens~es de 

conídios de ffycosphaerel1a musicola nas concen

traç~es de 10 ó , 104 e 10~ conidios/ml. 
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[\la concentraçao de 104 conídios/ml foi verificada uma 

maior severidade da doença em mudas de 3 meses de que em 6. 

Poucas lesêles 1 a 3 lesêles/folha provocadas pelo mal-de-

Sigatoka, foram observadas nas folhas das mudas de bananeira 

de ambas as idades, inoculadas com suspensêles de conídios na 

concentraç~o de 10= conidios/ml (Figura 11). 

Suspensbes de conidios de H. musicDla na concentraç~o de 

10° conidios/ml. n~o provocaram sintomas do mal-de-Sigatoka. 

4.11- Comportamento de variedades de bananeira com relaç~o à 

doença mal-de-Sigatoka, em condiç~o de casa-de-ve-

getaçâ:o. 

Das cultivares de bananeira avaliadas, a cv mysore foi a 

que demonstrou maior resistência ao mal-de-Sigatoka. Mudas 

desta cultivar apresentaram os maiores valores médios para 

períodos de incubaçâ:o e latência da doença, bem como as 

menores médias para número de lesbes e porcentagem de área 

foliar infectada (Tabela 10 e Figura 12). 

As cultivares prata e nanic~o apresentaram per iodos de 

incubaçâ:o e latência do mal-de-Sigatoka bastante semelhan-

tes, porém na cv prata, a severidade da doença foi maior que 

na Cv nanicâo (Tabela 10). 
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TABELA 10- Comportamento de cultivares de bananeira com relaç~o 

ao Mal-de-Sigatoka. 

CULTIVAR 

PRATA 

NANIC~O 

MYSORE 

N° LEStlES 
/FOLHA 

478 

278 

35 

CARACTERES* 

I. ÁREA FOLIAR 
INFECTADA 

54,26 

39,75 

1,56 

* Dados médios de 3 repetiçôes . 

• ,,,,, Em dias. 

PERfoDO 
INCUBAÇ~O 

44,30 

41,60 

51,30 

PERfoDO 
LAT~NCIA** 

51,00 

50,00 

67,00 
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Figura 12- Folhas das cultivares de bananeiramysore, prata 

e nanic~o (da esquerda para direita) inoculadas 

com suspenseles de conídios de MYCDsphaerella 

musicDla. 
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5 - DISCUssAo. 

o lento desenvolvimento das colônias dos 

isolados de Mycosphaerella musicola, concorda com o obser-

vado por CALPOUZOS ( 1955 e MEREDITH & LAWRENCE ( 1970 ). 

Estes autores verificaram um diâmetro máximo de 1.2 e 1.5 cm 

para colônias de M. musicola cultivadas em BDA, após perío-

dos de incubaçbes de 38 e 45 dias, respectivamente. Presen

ças de setores de coloraç~o branca, cinza e rosa em colônias 

de M. musicola constatados no presente trabalho ( Fig. 1 ), 

também foram relatados pelos referidos autores. Segundo 

CALPOUZOS ( 1955 ), a formaç~o de "setores" em colônias de 

M. musicola foi provocada por heterocariose. Tamanho e forma 

dos conidióforos e conídios observados nos isolados de M. 

musicola, foram semelhantes ao descrito por MEREDITH (1970) 

e MEREDITH & LAWRENCE ( 1970 ). A presença de hifas de M. 

musicola com formato de "sino", foi descrita por STOVER 

(1978), como sendo uma característica somente constatada em 

isolados patogênicos do fungo. 

A esporulaç~o in vitro de conidios de Mycos

phaerella musicola foi influenciada pelo meio de cultura, 



72 

pe~iodo de incubaç~o, ~egime de luz e isolado do fungo. 

Em todos os meios testados, fo~am constatadas 

p~oduç~es de conidios de N. musicola po~ém com uma maio~ 

eficiência nos meios V8 e meio de soja Tabela 2 ). A 

eficiência do meio V8 pa~a espo~ulaç~o de M. musicola, 

conco~dou com os ~esultados obtidos po~ MOURICHON et alii 

(1987) e FOURÉ & LECOST (1988), que utiliza~am este meio 

pa~a j:,roduç~o in vitro de conidios de Nycosphaerella spp. 

patogênicas à bananei~a. 

Foi constatada fo~te influência do pe~iodo de 

incubaç~o sob~e a espo~ulaç~o de conidios de N. musicola no 

meio V8 e meio de soja ( Tabela 2 e Fig. 2 ). Diminuiç~es 

significativas nas p~oduç~es de conidios do fungo fo~am 

obse~vadas aos 35 dias de incubaç~o no meio V8 e a pa~ti~ 

dos 21 dias em meio de soja. Tal fato pode~ia esta~ associ

ado a um esgotamento dos nut~ientes dos meios devido a um 

intenso metabolismo do fungo, haja visto que em meio de BDA 

onde a espo~ulaç~o de N. musicola foi menos intensa, n~o 

fo~am detectadas va~iaç~es significativas ent~e as p~oduç~es 

de conidios nos dife~entes pe~iodos de incubaç~es avaliados. 

Diminuiç~o da espo~ulaç~o in vitro de coni-

dios de N. musicola em funç~o do aumento do pe~iodo de 



incubaçao, 

73 

foi atribuído por CALPOUZO ( 1955 ) a um aumento 

do número de setores n~o esporulantes nas colônias do fungo. 

Tal fato porém, fica descartado no presente trabalho, em 

funç~o de n~o terem sido observadas durante a execuç~o deste 

experimento, formaç~es de 

fungo. 

setores estéreis nas colônias do 

A luminosidade constituiu-se em um fator 

fundamental para esporu13ç~o in vitro de conídios de /'1. 

musicola. Placas com colonias do fungo mantidas sob condiç~o 

de luz contínua, apresentaram produç~es de conídios muito 

superiores aos tratamentos luz alternada 12 horas luz ) e 

escuro contínuo Tabela 3 ). Estes resultados concordam com 

os obtidos por JACOME & SCHUH 1993b ) para esporulaç~o in 

vitro de /'1ycosphaerella fijiensis var. difformis, os quais 

verificaram a presença de conídios somente em culturas do 

fungo que foram submetidos aos tratamentos de luz contínua 

(em maior quantidade) e luz alternada, n~o sendo constatadas 

esporulaç~es nas colônias do 

escuro contínuo. 

fungo que permaneceram em 

PEFOURA & MOURICHON ( 1990 ) relatam a condi-

ç~o de luz contínua como sendo um dos fatores indispensáveis 

para a produç~o in vitro de conídios de Hycosphaerell a 

musicola e Hycosphaerella fijiensis em quantidades signifi-
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cativas ( 10ó e 104 conídios/ml ). 

Variaç~es da capacidade de produç~o in vitro 

de conídios, foram observadas entre os isolados de Mycospha

erella musicola avaliados ( Tabela 4 ), com o isolado Pira

cicaba apresentando superioridade quando comparado com os 

demais. Resultados semelhantes foram obtidos por CALPOUZOS 

(1955) e NATURAL (1989) quando avaliaram a capacidade de 

esporulaç~o in vitro de isolados de M. musicola provenientes 

de países da América Central e Filipinas. 

JACOME & SCHUH ( 1993a ) verificaram dife-

renças significativas entre as produç~es in vitro de coní

dios de 6 isolados de M. Tijiensis var. diTTormis, oriundos 

de várias regi~es de Honduras. Segundo estes autores, tal 

fato poderia estar associado com a capacidade de adaptaç~o 

deste isolados em relaç~o à temperatura sob a qual se reali

zou o experimento. 

Dos 3 isolados de M. musicola avaliados, o 

isolado Piracicaba foi o único que apresentou reduç~o drás

tica na produç~o de conídios com prolongamento do período de 

incubaç~o (Tabela 4 e Figura 3). Esta reduç~o, pode estar 

relacionada com o esgotamento dos nutrientes dos meios 

provocado pelas elevadas esporulaç~es deste isolado. 

A sensibilidade dos isolados de M. musicola 
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aos 1ungicidas p~opiconazole, t~iadimenol e benomyl no teste 

~ealizado in vitro ( Tabela 5 ), veio confi~ma~ os ~esulta-

dos obtidos po~ MELIN ( 1973 

RAMSEY et alI (1987) e GALINDO 

), FOURÉ & GRISONI 1984), 

ALVAREZ 1991 que ve~ifi-

ca~am a eficácia destes p~odutos pa~a o cont~ole das ce~cos-

po~ioses da bananei~a, 

condiçôes de campo. 

at~avés de ensaios ~ealizados em 

Dos fungicidas testados, p~opiconazole foi o 

que ap~esentou uma melho~ pe~fo~mance, p~ovocando maio~es 

halos de inibiç~o do desenvolvimento de H. musicola, a 

pa~ti~ da dose de 1 

obtido po~ BELLAIRE 

ppm. Este ~esultado se assemelha ao 

1990 que ve~ificou uma 

alta sensibilidade de isolados de H. musicola ao p~opicona-

zole, dete~minando a ED50 (dose de p~opiconazole capaz de 

~eduzi~ em 501. o c~escimento do tubo ge~minativo) como sendo 

infe~io~ a 0.05 ppm e a ED90 ( dose de p~opiconazole capaz 

de ~eduzi~ em 901. o c~escimento do tubo ge~minativo) va

~iando de 5 a 100 ppm. 

Fo~maçôes de halos de inibiç~o, também fo~am 

obse~vados pa~a os t~atamentos com t~iadimenol a pa~ti~ da 

dose de 1 ppm, po~ém com meno~es diâmet~os do que os encon-

t~ados pa~a p~opiconazole. Obse~va-se no entanto na Tabela 

7, que o t~iadimenol inco~po~ado ao meio de cultu~a na 

concent~aç~o de 1 ppm n~o foi capaz de inibi~ o desenvolvi-
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mento do isolado Regis~ro (sensível ao fungicida) de H. 

musicola, o mesmo n~o ocorrendo para propiconazole. 

A baixa eficiência do fungicida benomyl para 

inibiç~o do desenvolvimento de isolados de H. musicola 

(T abel a 5), foi contrária aos resultados obtidos por FOUR-

CADE & LAVILLE (1973) e BELLAIRE ( 1990 ). Segundo estes 

autores, conídios de isolados "sensíveis" de H.musicola 

foram incapazes de germinar quando liberados em placas 

contendo meios de cultura com 0.1 ppm de benomyl. Como os 

isolados Ubatuba,Piracicaba e S~o Sim~o de H. musicola foram 

provenientes de áreas onde n~o se realizavam aplicaç~es de 

fungicidas, pode-se supor que a ausência de halos de inibi-

ç~o do fungo nas concentraç~es de 0.1, 1 e 10.0 ppm para o 

fungicida benomyl, possa ter sido ocasionado por uma baixa 

difus~o do produto no meio e I ou sua pouca solubilidade em 

água. 

Embora conhecido em diferentes espécies de 

fungo (FLETCHER et alii 1987; HOLLOMON et alii 1987), o 

surgimento de mutantes resistentes a fungicidas do grupo dos 

triazóis ainda n~o havia sido relatado para Hycosphaerel1a 

musicola. 

As frequências de mutaç~es para H. musicola 

resistentes ao triadimenol e propiconazole, descritas na 
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Tabela 6, podem se~ conside~adas altas, h~ja visto que os 

isolados Pi~acicaba e S.Sim~o do fungo onde fo~am detectados 

estes mutantes te~em sido o~iginados de á~eas onde n~o se 

~ealizavam aplicaçbes de fungicidas pa~a o cont~ôle do Mal-

de-Sigatoka. Estas f~equências fo~am supe~io~es à obtida po~ 

LAVILLE ( 1983 pa~a mutantes de M. musicola ~esistentes ao 

benomyl, que a dete~minou como sendo de 1/10Q conidios. 

Foi ve~ificada uma alta tole~ância dos mutan

tes de M. musicola aos fungicidas p~opicon~zole e t~iadime

nol (Tabela 7). Estes ~esultados conco~dam com os ap~esenta-

dos po~ FOURCADE & LAVILLE (1973) e STOVER 1978 ), que 

obse~va~am o desenvolvimento no~mal de "st~ains" de M. 

musicola ~esistentes ao benomyl em meios de cultu~a com 

doses de 700 a 1000 ppm de benomyl. 

A oco~~ência de ~esistência c~uzada dos 

mutantes de M. musicola aos fungicidas p~opiconazole e 

t~iadimenol (Tabela 7), pode te~ sido em deco~~ência destes 

fungicidas pe~tence~em ao mesmo g~upo químico e te~em em 

comum o sítio de atuaç~o no patógeno, ou seja, a inibiç~o da 

biossintese do e~goste~ol. 

Ausência de patogenicidade e hifas sem o 

fo~mato ca~acte~istico de "sino", bem como a diminuiç~o do 

tamanho dos conidios e conidiófo~os ve~ificado nos mutantes 

de /'1. musicola ~esistentes aos fungicidas t~iadimenol e 
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1978 e 

1980 ) para mutantes de N. musicola resistentes ao benomyl. 

Ainda que os mutantes de N. musicola n~o 

tenham sido patogênicos, estes devem ser considerados como 

uma forte ameaça, pois em áreas onde ocorram pulverizaç~es 

frequentes destes fungicidas, o fungo estará sujeito a uma 

maior press~o de seleç~o o que poderá motivar o surgimento 

de mutantes resistentes aos fungicidas e patogênicos à 

bananeira. O aparecimento de mutantes de NycDsphaerella spp 

resistentes ao benomyl, tem sido apontado por diferentes 

autores FULLERTON & TRACEY, 1984; WOODS et a 1 ii, 1982 ) 

como sendo a causa da falha do contrôle das cercosporioses 

em plantaçôes de 

isoladamente. 

banana onde est~ fungicida é utilizado 

sôes de 

A interferência das concentraçôes das suspen

conidios no desenvolvimento do mal-de-Sigatoka 

(Figuras 6 e 7), concorda com os 

STOVER ( 1972 ) e VICENTE ( 1983 ) 

resultados obtidos por 

que consideraram a pre-

ss~o de inóculo como um dos componentes capaz de influenciar 

no periodo de incubaç~o e latência da doença. 

Suspense:Jes de conidios de N. 

concentraç~es de 104 , 10~ e 10ó conidios/ml, 

musicola nas 

foram as que 

proporcionaram os maiores valores para número de lesôes e 
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á~ea folia~ infectada com o mal-de-Sigatoka ( Tabela 8 ). 

Destas concent~aç~es, as de 104 e 10~ conidios/ml p~ovoca~am 

les~es mais individualizadas e meno~es á~eas de nec~ose nas 

folhas inoculadas, ~ep~oduzindo com maio~ fidelidade os 

sintomas da doença que oco~~em no campo. 

N~o fo~am ve~ificadas dife~enças estatistica-

mente significativas ent~e os pe~iodos de incubaç~o do mal-

de-Sigatoka em mudas de bananei~as com 3 e 6 meses de idade 

Tabela 9 ). Pouca inte~fe~ência da idade da planta no 

pe~iodo de incubaç~o do mal-de-Sigatoka foi constatado 

também po~ GOOS & TSCHIRCH (1963) que obse~va~am pe~iodos de 

incubaç~o semelhantes da doença pa~a mudas de bananei~a 

inoculadas em casa-de-vegetaç~o e plantas adultas infectadas 

no campo. 

Pe~iodos de latência do mal-de-Sigatoka fo~am 

maio~es nas mudas com idade de 6 meses do que nas com 3 

meses (Tabela 9). Este fato está ~elacionado com uma maio~ 

velocidade de evoluç~o das les~es tipo est~ias pa~a manchas 

te~ oco~~ido nas plantas mais jovens, demonst~ando uma maio~ 

p~edisposiç~o destas à doença ( FOUR€, 1985 ). 

As va~iaç~es dos pe~iodos de incubaç~o e 

latência do mal-de-Sigatoka, em funç~o das concent~açôes das 

suspensÔes de conidios de M. musicDla pa~a mudas de bana-
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nei~a com 3 e 6 meses de idade ( Fig. 8, 9 e 10), fo~am 

semelhantes às obtidas no item 4.8 ( Fig. 6 e 7 ). 

Mudas da cultiva~ myso~e fo~am mais ~esisten

tes ao mal-de-Sigatoka que as das cultiva~es p~ata e nanic~o 

(Tabela 10 e Figu~a 12 ). Estes ~esultados est~o de aCô~do 

com os obtidos po~ GOES & BARROS (1982), VENTURA et alii 

(1987) e MONTCEL (1987), que avalia~am o compo~tamento 

destas cultiva~es com ~elaç~o ao mal-de-Sigatoka, utilizando 

plantas adultas de bananei~a infectadas em condiç~o natu~al 

no campo. 

Dife~entes níveis de ~esistência fo~am também 

encont~ados po~ MOURICHON et alii (1987) ao avalia~em em 

condiç~o de casa-de-vegetaç~o, o compo~tamento de mudas de 

cultiva~es de bananei~a em ~elaç~o à MycDsphaerella fi

Jiensis. 
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6 - CONCLUSeJES. 

Com base nos resultados do presente trabalho, 

podemos chegar às seguintes conclus~es: 

in vitro de inóculo de 11. musi-

cola se consegue através da semeadura de conidios em meio de 

soja e V8-agar, sob condiç~es de luz continua, a 25<=>C. As 

maiores produç~es de conidios s~o obtidas dos 14 aos 28 dias 

de incubaçâo no meio de V8 agar e aos 14 dias de incubaç~o 

no meio de soja. 

2- Os produtos propiconazole, triadimenol e 

benomyl continuam apresentando nesta ordem de eficiência, 

fungitoxidez inerente a H. musicola. Detectaram-se mutantes 

de 11. musicola resistentes aos fungicidas propiconazole e 

triadimenol que apresentaram o fenômeno da resistência 

cruzada para esses produtos; entretanto, tais mutantes n~o 

foram patogênicos. 

cia de 

3- É possivel determinar niveis de resistên

cultivares de banana ao Mal-de-Sigatoka, através da 

avaliaç~o do número de les~es, área foliar infectada, perio-
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dos de incubaç~o e de latªncia em mudas inoculadas sob 

condiçbes controladas de casa-de-vegetaç~o. 
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