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APRESENTAÇÃO

Esta cartilha foi elaborada para os participantes do treinamento de dois projetos 
de extensão do Inpa, em parceria com a Universidade José Martí Pérez de 

Sancti Spiritus de Cuba, junto aos produtores familiares do Estado do Amazonas.
Por meio desses projetos, desenvolvidos durante os anos de 2016 e 2017, com 

financiamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Secis/MCTI e da Financiadora 
de Estudos e Projetos - Finep, foram realizadas oficinas intituladas Oficina de 
Capacitação em Agricultura Orgânica para Produtores Familiares, que tiveram 
como objetivo, capacitar agricultores familiares em práticas agroecológicas de 
uso, manejo, conservação do solo e agricultura orgânica, visando a produção de 
alimentos mais saudáveis em agroecossistemas mais sustentáveis.

As oficinas foram participativas, com objetivo de trabalhar, a partir do 
conhecimento e experiência dos participantes. Os seguintes temas foram 
amplamente discutidos: princípios agroecológicos, produção de adubos or-
gânicos, defensivos naturais e manejo do bananal, com ênfase na produção de 
mudas, a partir do fracionamento do rizoma. Durante a oficina, os produtores 
tiveram a oportunidade de aprender fazendo. Após as explicações teóricas 
em sala de aula, foram a campo, para realizar e discutir as atividades práticas 
relacionadas com os temas ministrados. Ao longo de dois anos e meio foram 
capacitados, aproximadamente, dois mil produtores familiares, em especial, 
assentados da reforma agrária, ribeirinhos e indígenas.

Com uma linguagem simples e de fácil compreensão, a cartilha apresenta 
a técnica sobre o manejo do bananal, com ênfase na produção de mudas, a 
partir do fracionamento do rizoma, o broto da bananeira, uma prática simples 
e de baixo custo que vem sendo adotada, com sucesso, pelos agricultores que 
participaram da capacitação.

Autores

Reinaldo José Alvarez Puente
José Guedes Fernandes Neto

Franciene Dias Ribeiro
Rosalee A. Coelho Netto

Sonia Sena Alfaia
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1. PRODUÇÃO DE MUDAS DE BANANA

Metodologia do Cras  
(Centro de Reprodução Acelerada de Sementes)

Esta tecnologia de baixo custo está baseada na própria biologia da 
bananeira, que começa a crescer pelos brotos laterais quando retiramos 
a gema apical, ou seja, o broto que cresce para cima. Conhecida como 
Cras (Centro de Reproducción Acelerada de Semillas),  foi desenvolvida em 
Cuba, no Instituto Nacional de Investigaciones en Viandas Tropicales (Inivit). 
Uma metodologia parecida foi desenvolvida na Nicarágua chamada de Tras 
(Técnica de Reproducción Acelerada de Semilla) (Aguilar et al., 2004; Cordeiro 
e Soares Filho, 1991).

O rizoma é a parte da bananeira de formato arredondado, que cresce 
dentro do solo, como uma batata grande e que sai da terra para formar 
a planta. A partir da superfície do solo surgem as folhas enroladas umas 
nas outras, formando o tronco da bananeira, também chamado de pseu-
docaule. Na parte inferior do rizoma são formadas as raízes da planta, 
chamadas de raízes adventícias, como se pode ver no desenho abaixo 
(Figura 1). O rizoma é como um caule subterrâneo que desenvolveu 
folhas na parte superior, e raízes adventícias, na porção inferior.

Figura 1. Detalhes do 
pseudocaule, rizoma 
e raízes adventícias 
da bananeira (A). 
Estrutura interna do 
pseudocaule formado 
pela bainha das  
folhas da bananeira 
enroladas umas nas 
outras (B) e rizoma da 
planta com as raízes 
adventícias aderidas (C).

Pseudocaule

Superfície do solo
Rizoma

Raízes 
adventícias

A B

C
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Na superfície do rizoma, região interna central, encontra-se uma gema 
apical ou ponto de crescimento (Figura 2A). Essa gema é responsável 
pelo surgimento e formação das gemas laterais de brotação e das folhas 
da bananeira, cada gema lateral de brotação corresponde a uma folha. 
Essas gemas aparecem na base do pseudocaule, na junção de uma folha 
a outra, formando um "V" a cada 20 graus, ao redor dele (Figura 2B, 
2C). Quando removemos a gema apical, as gemas laterais de brotação 
dão origem aos filhos da bananeira, também chamados de perfilhos, pois 
estão ligados a planta mãe. 

Construção do canteiro

Os canteiros podem ser construídos no chão ou suspensos, nas próprias 
áreas onde as mudas serão plantadas (Figura 3). Para a sua construção, pode 
ser usada madeira rústica e deve ter proximidade de água, para facilitar a 
irrigação. Pode-se construir um canteiro coberto com materiais como folhas 
de palmeiras, para evitar exposição direta do sol, com o comprimento de 
acordo com as necessidades e disponibilidade de recursos, com largura de 
1,2 m e altura de 0,35 m, que deverá ser preenchido com areia fina.

Figura 3. 
Construção do 

canteiro no chão, a 
partir de material de 
baixo custo, oriundo 
da propriedade (A e 

B). Construção do 
canteiro suspenso (C).  
Foto: Franciene D. Ribeiro.

Figura 2.  
Gema apical (A), 

gema lateral de 
brotação (B), gema 

lateral de localização 
interna (C). 

Foto: Franciene D. Ribeiro.

BA C
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Além disso, é importante ter uma mesa, próxima ao canteiro, para 
facilitar o trabalho de cortes do rizoma e preparação das frações com 
suas respectivas gemas (Figura 4). 

É importante lembrar que o canteiro deve ser desinfectado, preferivel-
mente, com água sanitária (500 ml em 20 litros de água), um dia antes do 
plantio das frações. As frações de rizomas, antes de irem para o canteiro, 
também devem ser desinfectadas, por imersão em um balde, contendo a 
mesma proporção de água sanitária usada para o canteiro, por um período 
de 10 minutos (Figura 5). Aconselha-se utilizar uma saca de fibra vazada, 
para garantir a completa imersão das frações. Após a desinfecção das fra-
ções, estas são postas para secar ao sol por, aproximadamente, duas horas. 

No canteiro, as frações de rizoma devem ser colocadas em sulcos com 
distância de 20 cm. Sendo formadas fileiras encaixando uma fração a 

Figura 4. 
Mesa com os 
rizomas prontos 
para serem 
fracionados (A).  
Corte dos 
rizomas (B).  
Foto: Sonia Alfaia.

Figura 5. 
Canteiro (A) 
e frações de 
rizomas sendo 
desinfetados 
com água 
sanitária (B).  
Foto: Sonia Alfaia.

A B

A B
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outra, de forma que as gemas fiquem dispostas como uma semente, ou 
seja, deitada, com o corte para cima, favorecendo dessa forma a brotação 
das mudas no canteiro (Figura 6A). Irrigar duas vezes ao dia, pela manhã 
e a tarde, com o auxilio do regador. As mudas permanecerão no canteiro, 
de dois a três meses, até estarem prontas para irem a campo, apresentando 
três a quatro folhas, com altura entre 10 e 15 cm; e pseudocaule com, 
aproximadamente, 3 cm de diâmetro (Figuras 6 B e C).

É possível plantar em cada canteiro 25 frações do rizoma por m2 dis-
postas em cinco fileiras, onde se consegue até 95% de brotação. 

Na Figura 7 é apresentado um esquema do Cras (Centro de Reprodução 
Acelerado de Sementes), contendo todas as etapas da produção de mudas.

A B C

Figura 7. 
Esquema do 

Centro de 
Reprodução 

Acelerado 
de Sementes 

(Cras) desde a 
limpeza, corte e 
fracionamento 

do rizoma, 
com posterior 
desinfecção e 

disposição nos 
canteiros.

Figura 6. Frações 
de rizoma da 
bananeira no 
canteiro com  

areia (A). Mudas 
após dois meses, 

prontas para o 
plantio (B e C).  

Fotos: Reinaldo Puente.

Planta 
adulta

Limpeza 
do Rizoma

Corte do 
Rizoma

Frações

Desinfecção 
das frações

Disposição 
das frações 
no canteiro

Mudas

CENTRO DE 
REPRODUÇÃO

ACELERADA DE 
SEMENTES

(CRAS)
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2. TRATOS CULTURAIS

Controle de plantas espontâneas

Para realizar o controle das plantas espontâneas no bananal é importan-
te fazer uma capina periódica. Caso seja feita com enxada, recomenda-se 
fazê-la o mais superficial possível, evitando o ferimento das raízes da ba-
naneira, o que pode favorecer a entrada de patógenos no sistema radicular. 
É recomendado o manejo das plantas espontâneas rasteiras (coberturas 
boas) ou leguminosas entre as linhas de bananeira, para incrementar a 
fixação de nitrogênio (Alvarez, 2000; Alfaia et al., 2018).

Os melhores resultados se conseguem amontoando resíduos de di-
ferentes materiais orgânicos, perto do pseudocaule, incluindo as folhas 
secas, capim cortado e pedaços de pseudocaule picotados, após a colheita 
do cacho da bananeira. Essa prática permite manter a umidade do solo, 
favorece a ciclagem de nutrientes e impede a brotação de plantas espon-
tâneas que competem e causam interferência no plantio. 

Desbaste

É uma prática muito importante, pois, por meio dela, se mantém a 
densidade de plantio do bananal. Em cada ciclo de produção do bananal 
estabelecido deve-se deixar apenas a mãe, um filho e um neto, eliminando-
se os demais rebentos (Figura 8). Recomenda-se que este procedimento 
seja feito quando os filhos e netos atingirem a altura de 20 cm a 30 cm, 
tomando-se o cuidado de se fazer a eliminação total da gema apical ou 
ponto de crescimento (Figura 2A), para evitar a rebrota.

Figura 8. Em cada ciclo de produção 
do bananal estabelecido deve-se 
deixar apenas a planta mãe, um filho 
e um neto, eliminando-se os demais 
rebentos.

Mãe

Filho
Coração

Neto
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O desbaste é feito cortando-se, com terçado ou facão, a parte aérea do 
filho ou neto extra rente ao solo. Em seguida, extrai-se a gema apical ou 
ponto de crescimento com o aparelho denominado Lurdinha (um cano 
vazado que elimina a gema apical de uma única vez). Pode-se também optar 
pelo simples corte das brotações, que, neste caso, teria que ser realizado 
três a quatro vezes, para impedir o crescimento. Após a colheita da planta 
“mãe”, a planta “filho” assume a posição desta planta, e a planta “neto”, 
por sua vez, assume a posição da planta “filho” e assim sucessivamente.

Desfolha

A disposição das folhas da bananeira indica o estado fisiológico das 
plantas. Quando a planta não tem deficiências nutricionais e de umidade 
no solo, presença de doenças ou pragas, assim como excesso de filhos, estas 
se desenvolvem corretamente e as folhas se dispõem de forma escalonada 
no pseudocaule. Quando ficam velhas sem a cor verde, devem ser retiradas. 
A remoção de folhas secas, velhas e quebradas melhora o arejamento e a 
iluminação interna do bananal e facilita o controle de pragas, que utilizam 
as folhas como refúgio, e dos patógenos que estão nas folhas. 

A retirada da folha deve ser feita com um facão, com movimento de 
baixo para cima, no pecíolo da folha bem próximo do pseudocaule. A folha 
retirada deve ser cortada em pequenos pedaços e esses, colocados em torno 
das plantas (Figura 9). Esta prática, além de melhorar as propriedades físicas 
e químicas do solo, também impede a brotação de plantas espontâneas.

Ao manejar uma bananeira é muito importante passar um pano, mo-
lhado com água sanitária, no terçado (hipoclorito de sódio a 10%) antes 
de mexer na próxima planta. Isso evita que uma possível contaminação 
em uma bananeira se espalhe pelo bananal.

Eliminação da ráquis masculina (“coração”)

Com a retirada do coração (Figura 10) ocorre aumento do peso do 
cacho, pois os nutrientes que seriam utilizados pela planta, para formar 
essa estrutura, serão utilizados para formação e enchimento dos frutos, 
acelerando o processo de maturação, melhorando a qualidade dos frutos, 
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e reduzindo, assim, o tempo de colheita. Outra vantagem dessa prática é 
a redução dos danos por tombamento das bananeiras, devido a redução 
de peso dos cachos. Após a retirada do coração, este pode ser cortado 
em pequenos pedaços e incorporado no solo, como adubo, ou ainda ser 
utilizado na alimentação de animais. Essa prática reduz o ataque e o es-
conderijo de tripes e de abelha-arapuá que, além de afetar diretamente a 
qualidade dos frutos, causam ferimentos facilitando a ação dos patógenos. 
A eliminação do coração também é importante no controle do moko, 
porque a abelha arapuá, e outros agentes polinizadores (morcegos e beija 
flor), podem disseminar bactérias. 

Figura 10. A retirada do coração 
deve ser feita duas semanas após a 
emissão da última penca, por meio 
da sua quebra ou corte efetuado 10 
a 15 cm abaixo.  
Fotos: Sonia Alfaia.

Figura 9. Folhas velhas 
e doentes devem ser 
retiradas (A), cortadas 
em pequenos pedaços 
(B) e depositadas no 
entorno da planta (C). 
Fotos: Sonia Alfaia.

A

BC
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Corte do pseudocaule após a colheita

É uma prática que varia de região para região, tanto no que diz respeito 
à altura, quanto à época em que deve ser feito o corte. Do ponto de vista 
prático e econômico o corte do pseudocaule deve ser realizado imediatamen-
te após a colheita do cacho de banana, sendo feito um corte transversal na 
roseta foliar (primeiro corte). Parte do pseudocaule e a roseta foliar devem 
ser cortados e enleirados ao redor das plantas do bananal, para reciclar os 
nutrientes. Vinte e um dias após o primeiro corte, deve-se realizar o segundo 
corte no pseudocaule, 20 a 30 cm do solo (Figura 11). Com o primeiro corte 
do pseudocaule, água, hormônios e nutrientes são transferidos para os filhos. 

Após o último corte, o pseudocaule deve ser cortado em pequenos pe-
daços. Essa prática, favorecerá a decomposição desse material, formando 
uma camada de cobertura morta, ao redor da touceira (Figura 12). Essa 
é um prática importante para conter as pragas dos bananais. O corte do 

Figura 11. Locais e épocas 
dos cortes do pseudocaule 

da bananeira.

Figura 12. Fragmentação 
dos resíduos depois 

da colheita do cacho 
(A). Pseudocaule em 

decomposição (B).  
Fotos: Sonia Alfaia.

1º corte, logo após 
a colheita do cacho

2º corte, vinte e um 
dias após o 1º corte

A B
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pseudocaule em pequenos pedaços impedirá que os moleques-da-bananeira 
e as brocas consigam crescer e se reproduzir. Dessa maneira, estes insetos 
não terão alimentos suficientes para se desenvolverem.

A deposição do pseudocaule permite o retorno ao solo de, aproxima-
damente, 66% da massa vegetal, promovendo melhorias na sua qualidade 
física, química e biológica (Borges et al., 2006).

Principais pragas e doenças da bananeira

Sigatoka-negra

A Sigatoka-negra é causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis, cuja 
forma imperfeita é Paracercospora fijiensis. A doença se caracteriza por 
manchas foliares alongadas marrons (estrias), que atingem, inicialmente, 
a superfície inferior das folhas mais novas. Com o tempo, essas estrias 
tornam-se mais largas e de coloração marrom escura ou negra e causam 
morte prematura das folhas (Figura 13).

Controle

a) Utilização de cultivares de bananeiras resistentes

A utilização de cultivares resistentes é a estratégia de controle mais eco-
nômica e de fácil aplicação, pois não depende de ações complementares por 
parte dos bananicultores, além de preservar o meio ambiente. Para a produção 
de mudas, recomenda-se o uso da técnica Cras, anteriormente descrita.

Figura 13.  
Sintoma de 
Sigatoka-negra em 
folha de bananeira.  
Foto: Luiz Alberto G. 
de Assis.



15Manejo do Bananal com ênfase na produção 
 de mudas a partir do fracionamento do rizoma

b) Controle cultural

Tem se observado que plantas cultivadas, sob condição de sombreamento, 
apresentam pouca ou nenhuma doença, apesar de, nessas condições, apresen-
tarem maior período de ciclo produtivo e menor peso de cachos. Do ponto 
de vista de comercialização, a utilização de sombreamento pode viabilizar 
o cultivo de bananeiras, para as cultivares Maçã, Prata-Anã, D´Angola e 
Terra. É importante que as  folhas doentes sejam  retiradas do bananal e, se 
possível, queimadas para evitar que a doença contamine as folhas novas. É 
recomendada a desinfecção de ferramentas utilizadas nos tratos culturais e 
na colheita, com hipoclorito de sódio a 10% (água sanitária) ou formol a 5%.

Sigatoka-amarela

A Sigatoka-amarela ou mal-de-Sigatoka é uma das principais doenças 
da bananeira nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste (Figura 14). Na região 
amazônica, mais especificamente no estado do Amazonas, a Sigatoka-
amarela tem sido substituída pela Sigatoka-negra, diminuindo a sua 
importância relativa na bananicultura local. A doença é causada pelo fun-
go Mycosphaerella musicola, cuja fase anamórfica é o fungo Pseudocercospora 
musae. Os sintomas iniciais da doença são pequenas manchas foliares que 
aumentam de tamanho formando estrias de coloração amarela. Estas, com 
o desenvolvimento da doença, tornam-se marrons ou pretas, circundadas 
por um halo amarelo. As folhas afetadas morrem prematuramente redu-
zindo a área foliar da bananeira.

Figura 14.  
Sintoma de 

Sigatoka-amarela 
na folha da 
bananeira.  

Foto: Luiz Alberto G. 
de Assis.
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Controle

As mesmas recomendações dadas para a Sigatoka-negra podem ser 
utilizadas no combate da Sigatoka-amarela.

Mal-do-Panamá

O mal-do-Panamá é causado por Fusarium oxysporum f. sp. cubense. 
É uma doença que ocorre por todas as regiões produtoras de banana do 
mundo. No estado do Amazonas, ocorre principalmente nos plantios 
em áreas de terra firme. Os principais sintomas do mal-do-Panamá são 
amarelecimento foliar, murcha da planta e escurecimento no interior do 
pseudocaule (Figura 15).

As principais formas de disseminação do patógeno são, em muitas áreas, 
o uso de material proveniente de plantios contaminados, água de irrigação, 
de drenagem, e de inundação, assim como pelo homem, por animais e 
equipamentos.

Controle

O melhor meio para o controle do mal-do-Panamá é a utilização de 
cultivares resistentes, dentre as quais as cultivares Caipira, ThapMaeo e Prata 
(Pacovan) Ken. 

Como medidas preventivas recomendam-se as seguintes práticas:
> Utilizar mudas sadias e livres de nematoides e do mal-do-Panamá;
> Corrigir o pH do solo, mantendo-o com níveis ótimos de cálcio e 

magnésio, que são condições menos favoráveis ao patógeno;

Figura 15.  
Sintoma do Mal-
do-Panamá na 
parte interna do 
pseudocaule da 
bananeira (A) e 
sintoma externo da 
planta (B).  
Fotos: Luiz Alberto G. 
de Assis.A B
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> Dar preferência a solos com teores mais elevados de matéria orgânica. 
Isso aumenta a concorrência entre as espécies, dificultando a ação e 
a sobrevivência de F. oxysporum f sp. cubense no solo;

> Manter as populações de nematoides sob controle. Eles podem 
facilitar a penetração do patógeno, através dos ferimentos;

> Manter as plantas bem nutridas, com bom equilíbrio entre os teores 
de potássio, cálcio e magnésio;

> Nos bananais já estabelecidos, em que a doença comece a se mani-
festar, recomenda-se a erradicação das plantas doentes.

Moko

O moko ou murcha bacteriana é causado pela bactéria Ralstonia solanace-
arum. É uma das principais doenças da bananeira no Amazonas, ocorrendo 
principalmente em plantios de várzea. A doença se caracteriza por murcha 
das folhas mais jovens, amarelecimento e necrose das folhas basais que evo-
luem para as demais folhas. No rizoma e no pseudocaule observa-se escureci-
mento vascular (Figura 16). Nos frutos e na ráquis também pode-se observar 
escurecimento vascular. A bactéria pode ser disseminada por meio de mudas 
infectadas, ferramentas, solo, contacto de raízes e por insetos, principalmente 
a abelha arapuá (Trigona sp.). Lembrando que é importante a desinfecção 
de ferramentas utilizadas nos tratos culturais e na colheita, utilizando um 
pano umedecido com água sanitária (hipoclorito de sódio a 10%).

Controle

Como não há cultivares de bananeira resistente ao moko, é muito 
importante a utilização de mudas sadias, para evitar a disseminação da 

Figura 16. 
Sintomas de Moko 

na bananeira:  
Escurecimento  

nos frutos (A) e no 
pseudocaule (B).  

Fotos: Luiz Alberto G. 
de Assis.
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doença em áreas onde ela ainda não ocorre. 
Se a doença já ocorre na área, recomenda-se: 
> Erradicação das touceiras infectadas e das touceiras vizinhas, em um 

raio de até 10 m; 
> Desinfecção de ferramentas utilizadas nos tratos culturais e na colhei-

ta, utilizando um pano umedecido com água sanitária (hipoclorito 
de sódio a 10%);

> Evitar ferimento nas raízes; 
> Eliminação da ráquis floral masculina (coração), para reduzir a dis-

seminação via insetos; 
> Eliminação de hospedeiras alternativas como Heliconia sp.;
> Rotação de cultura com espécies não hospedeiras. A área poderá ser 

reutilizada para o cultivo da bananeira após um ano. 

Moleque-da-bananeira ou broca-do-rizoma

Dentre os insetos que causam danos, a broca-do-rizoma (Cosmopolites 
sordidus, Coleoptera) é considerada a praga-chave da cultura, por provocar 
altos prejuízos à produção (Figura 17). O adulto é um besouro de colora-
ção negra que mede aproximadamente 11 mm de comprimento e 5 mm 
de largura. Os danos são causados pelas larvas, que constroem galerias 
no rizoma em tamanhos variados, debilitando as plantas e tornando-as 
mais suscetíveis ao tombamento. 

O emprego de iscas atrativas, tipo telha (Figura 18), é bastante útil no 
monitoramento/controle do moleque-da-bananeira e do moleque-amarelo-

Figura 17. O inseto 
adulto do moleque-
da-bananeira (A) e os 
danos da larva deste 
inseto no rizoma da 
bananeira (B).  
Fotos: Nilton F. Sanchez 
(A) e Sonia Alfaia (B).

A B



19Manejo do Bananal com ênfase na produção 
 de mudas a partir do fracionamento do rizoma

da-bananeira. Essas iscas devem ser confeccionadas com bananeiras recém-
cortadas (no máximo até 15 dias após a colheita). Recomenda-se o emprego 
de 20 iscas/ha (monitoramento) e de 50 a 100 iscas/ha (controle), com coletas 
semanais e renovação quinzenal das iscas. Os insetos capturados podem ser 
coletados manualmente e, em seguida, destruídos.

Moleque-amarelo-da-bananeira

Observações de campo e informações por parte dos produtores de 
banana, em quase todos os municípios do Amazonas têm mostrado 
a presença desta broca de cor amarelo-mostarda de nome científico 
Metamasius hemipterus, Coleóptera (Figura 19). Também é conhecida 
como “falsa broca da bananeira”. Esta praga também produz danos em 
palmeiras como açaí, buriti, mas os danos e a biologia do inseto, nos 
bananais, são parecidos com a praga anteriormente descrita, assim como 
suas formas de controle. 

Figura 18. Isca tipo telha, 
feita com pseudocaule para 

captura do moleque-da-
bananeira e do moleque-

amarelo-da-bananeira.  
Foto: Sonia Alfaia.

Figura 19. O inseto adulto do moleque amarelo-da-bananeira (A), a larva (B) e 
seus danos ao rizoma e pseudocaule da bananeira (C). 
Fotos disponíveis em: https://br.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrC3CPVkqRd5yU 
AjR0f7At.;_ylu=X3oDMTByMjB0aG5zBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYw 
NzYw--?p=metamasius+hemipterus&fr=yhs-iba-1&hspart=iba&hsimp=yhs-1&_guc_consent_
skip=1598819514
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Broca-do-pseudocaule

Os danos ao pseudocaule são provocados pela lagarta de uma mariposa 
que tem o nome científico de Castnia licus. A lagarta apresenta coloração 
branco-leitosa, cabeça marrom-avermelhada, mede em torno de 9 cm 
de comprimento, no último estágio de desenvolvimento, e constrói a sua 
pupa dentro do pseudocaule (Figura 20). Ao se alimentar, abre galerias 
no pseudocaule de onde sai um líquido conhecido como exsudado. O 
adulto é uma mariposa que possui hábitos noturnos e alcança 10 cm de 
envergadura de asa.

Em decorrência dos danos causados pela lagarta, a planta torna-se 
enfraquecida, sujeita ao tombamento, pela ação do vento. Práticas cultu-
rais como desbaste, desfolha, destruição dos restos culturais infestados e 
limpeza da área são eficientes medidas para controle dessa praga. O uso 
de isca telha, para atração da larva, é um método útil para a captura da 
mesma. As recomendações para o controle do moleque-da-bananeira 
podem ser usadas também para o controle da broca-do-pseudocaule.

Nematoides na bananeira

Nematoides são vermes minúsculos que vivem no solo e penetram na 
raiz da planta, prejudicando a absorção de água e nutrientes. A presença 
de nematoides pode ser observada por meio dos sintomas nas raízes e 
no rizoma da bananeira, contudo, deve ser complementada pela análise 
do material em laboratório. Estes vermes, por si só, deslocam-se pouco 

Figura 20. Larva da broca-do-pseudocaule (A) e a mariposa, fase adulta 
da praga (B); pseudocaule com danos provocados pela larva (C).  
Fotos: Luiz Alberto G. de Assis (A e C); https://www.agrolink.com.br/problemas/broca-
gigante_3009.html (B)
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no solo, sendo a sua disseminação, altamente dependente do homem por 
meio do transporte de mudas, ferramentas ou água de irrigação. O ata-
que às raízes e ao rizoma causam extensas necroses, o que deixa a planta 
vulnerável ao tombamento, pela ação do vento, ou pelo próprio peso do 
cacho, devido à falta de sustentação da planta pelas raízes (Figura 21). 

Após a introdução de nematoides nos bananais sua eliminação é pra-
ticamente impossível, portanto, depois de constatada a presença da praga, 
práticas de manejo que favoreçam a convivência devem ser adotadas, 
como a escolha de mudas sadias, preferivelmente produzidas pelo método 
Cras, e uma análise do solo, antes do plantio. Os sintomas causados pelos 
nematoides são observados, geralmente, em reboleiras (em áreas bem 
definidas, facilmente visualizadas no campo).

O nível de dano nos bananais depende, dentre outros fatores, da 
espécie do nematoide, da suscetibilidade da variedade de bananeira 
cultivada, do manejo cultural utilizado e da sanidade das mudas. No 
campo, os sintomas de redução do porte da planta, prolongamento do 
estágio vegetativo, redução do número de raízes, amarelecimento das 
folhas, diminuição do tamanho e peso dos frutos, tombamento e morte 
das plantas, geralmente, aparecem quando a população de nematoides 
encontra-se extremamente elevada. 

Figura 21. Imagem vista em microscópio de um nematoide (A); danos produzidos 
pelo ataque de nematoides no rizoma da bananeira (B).  
Fonte: https://www.agrolink.com.br/agrolinkfito/problema/nematoide-carvenicola_397.html#
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