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RESUMO 

Nos objectivos do Projecto INTERFRUTA II, projecto desenvolvido nas Ilhas da Madeira, Tenerife 
(Canárias) e Terceira (Açores) destinado a contribuir para a promoção da fruticultura e viticultura nestas três 
regiões insulares, procurou-se atingir uma melhoria dos conhecimentos sobre diversas culturas e de entre 
as quais as bananeiras, onde através deste trabalho, nas duas zonas de maior produtividade da Ilha 
Terceira (Angra e Porto Judeu/São Sebastião), se procurou conhecer os seus problemas fitossanitários, de 
forma a determinar os períodos de maior actividade e risco das pragas que os afectam e tentar encontrar a 
melhor forma de as poder combater através da aplicação prática dos conceitos da Protecção Integrada. 
Para além disso, pretendeu-se identificar toda a fauna auxiliar presente nas parcelas de bananeira 
estudadas. 

Nas bananeiras, os principais problemas fitossanitários decorrem da presença do gorgulho-da-
bananeira (Cosmopolites sordidus Germar) e da traça-da-bananeira (Opogona sacchari Bojer).para além 
disso foram identificadas 2 espécies de afídeos (Aphis fabae Scopoli e Pentalonia nigronervosa Coquerel, 1 
espécie de cochonilha (Hemiberlesia lataniae Signoret), aranhiço-vermelho (Panonychus citri McGregor) e 
duas espécies de tripes (Anisopilothrips venustulus Priesner e Heliothrips haemorrhoidalis Bouché).  

Nos fungos foram encontrados 8 espécies de entre as quais Fusarium oxysporum Schlechtend. Fr. f.sp. 
cubense (E.F.Sm.) e um complexo de três fungos associados que provocam com uma sintomatologia 
semelhante à “Sigatoka”. 

Nos vírus foi detectada a presença em folhas de bananeira do Vírus do mosaico da bananeira / Vírus 
do mosaico das cucurbitáceas (CMV - Cucumber mosaic virus) Vírus da roseta da bananeira (BBTV - 
Banana bunchy top virus) e do Vírus do listrado da bananeira (BSV - Banana streak virus). 

Na fauna auxiliar da totalidade dos espécimes encontrados nas parcelas de bananeiras estudadas foi 
elaborada uma tabela. 

Todo o trabalho de investigação desenvolvido no projecto INTERFRUTA II foi financiado pelo programa 
INTERREG III-B (05/MAC/3.1/A4). 
 
Palavras-chave: bananeiras, problemas fitossanitários, pragas, monitorização, fungos, vírus, fauna auxiliar. 
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Introdução 

Nos Açores, a área de cultivo de bananeira representa cerca de 20% do total da área ocupada por 
outras fruteiras, sendo economicamente uma das mais importantes. Está estritamente dependente da sua 
qualidade e da sua conjugação com um regime de protecção integrada eficiente e economicamente viável.  

A introdução da banana nos Açores remonta a alguns séculos atrás, quando o Arquipélago constituía a 
escala no regresso à Europa. Inicialmente, fazia apenas parte de colecções botânicas de jardins de fidalgos 
abastados e só mais recentemente se tornou uma cultura de carácter comercial (Tinoco, 2000). 

Nos Açores, a área de cultivo de bananeira representa cerca de 20% do total da área ocupada por 
outras fruteiras, sendo economicamente uma das mais importantes (Tinoco, 2000).  

O sector de comercialização da banana está estritamente dependente da sua qualidade e da sua 
conjugação com um regime de protecção integrada eficiente e economicamente viável (Tinoco, 2000).  

Nos últimos anos, mercê da atribuição de ajudas comunitárias à qualidade, assistiu-se a um aumento 
quer da área quer da quantidade produzida deste fruto na Ilha Terceira. 

Material e Métodos 

Todo este trabalho de investigação foi desenvolvido em seis parcelas das duas zonas de maior 
produtividade da Ilha Terceira: Angra (Bicas e S. Pedro) e Porto Judeu/São Sebastião. Quinzenalmente 
foram realizadas três observações de acordo com quatro direcções (Norte, Sul, Este e Oeste) em cinco 
bananeiras de cada pomar, num total de 25 plantas, em cada uma das duas zonas em estudo. 
 
Pragas 

Para a identificação e monitorização das pragas (Traça-da-bananeira, afideos, cochonilhas e aranhiço-
vermelho) presentes nas parcelas de bananeiras estudadas foi utilizada a observação visual das raízes, 
pseudo-caule, folhas e cachos em desenvolvimento de cada uma das plantas de bananeira. Todos os 
organismos encontrados foram recolhidos e colocados em sacos conjuntamente com pedaços de tecido 
vegetal onde foram encontrados e trazidos para laboratório para a sua identificação, contagem e registo  

As pragas foram registadas tendo em conta o estado do ciclo biológico da praga observado (O = Ovo, L 
= Larva, P = Pupa e Ad = Adulto).  

Para avaliar a abundância populacional, evolução temporal e as espécies presentes de Tisanópteros 
(vulgarmente conhecidos como tripes) foram colocados em cada pomar duas armadilhas cromotrópicas 
(uma azul e uma amarela) (Fig. 2), que foram recolhidas quinzenalmente. Depois, no laboratório, com o 
auxílio de uma lupa binocular, foram identificados e contabilizados os indivíduos adultos presentes nestas 
placas cromotrópicas.  
 
Fungos  

A recolha das amostras de campo deve ser representativa dos sintomas observados no campo nas 
plantas da parcela afectada, recolhendo uma parte da área vegetal afectada (folhas, ramos, tronco, etc). 

Um dos principais problemas que se afirma na altura de trabalhar com fungos, é a identificação dos 
mesmos. A classificação morfológica dos fungos realiza-se normalmente a partir do estudo das estruturas 
reprodutoras, das hifas, crescimento do micélio, do tamanho e da ornamentação e tipos dos esporos. No 
entanto, estes critérios não são suficientes para diferenciar espécies de fungos com características similares 
entre si pelo que se recorre a análise por PCR (ampliação e sequenciação) depois da extracção de DNA do 
fungo presente em cultura pura. 
 
Vírus 

O diagnóstico de vírus pode ser feito por observação de sintomas no pomar, mas a sintomatologia é 
apenas um factor indicativo e muito condicionado pelas condições ambientais no decorrer do ciclo 
vegetativo. A partir da observação dos sintomas nas plantas no campo recolheram-se amostras de porção 
do limbo das folhas afectadas para análise por técnicas imunológicas (ELISA) em laboratório. 
 
Fauna auxiliar  

A entomofauna associada à cultura da bananeira, principalmente artrópodes auxiliares, contribui para o 
combate natural de pragas. Estes artrópodes auxiliares são sensíveis às aplicações de insecticidas. O seu 
estudo é uma ferramenta essencial ao agricultor, visto que, pretende-se a sua sensibilização referente à 
aplicação de insecticidas. 

Para se conhecer a composição da entomofauna presente em cada pomar, foi utilizada a técnica dos 
batimentos (n=12 batimentos/pomar/mês). Recolhidas as amostras, estas foram congeladas e 
posteriormente em laboratório, com a ajuda de uma lupa binocular (Leica) (ampliação de 16×), efectuou-se 
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a triagem de todo o material recolhido, que depois de separado conservou-se em tubos com álcool e 
procedeu-se à sua identificação. 

Resultados e Discussão 

Pragas 
De entre as pragas identificadas nos bananais, o gorgulho-da-bananeira (Cosmopolites sordidus 

Germar), foi a praga mais importante e abundante principalmente devido às grandes densidades 
populacionais encontradas nas armadilhas Cosmotrack usadas na sua monitorização, à razão de 1 por 
parcela (Fig.6) e também pelos estragos que provoca pela sua fase larvar (Fig.7) através da construção de 
galerias, que debilitam a planta, impedindo-a de ter um desenvolvimento normal, podendo diminuir a 
produção ou mesmo levá-la à morte. Este insecto adulto possui hábitos nocturnos refugiando-se durante o 
dia entre os detritos vegetais que se encontram no solo (Fig.2).Esta praga está presente nos pomares de 
bananeiras principalmente a partir de Maio, registando o seu pico populacional no mês de Junho em todas 
as parcelas experimentais estudadas (Fig.1).  

 

 
Figura 1 – Evolução populacional dos adultos do gorgulho-da-bananeira (Cosmopolites sordidus Germar) capturados 
nas parcelas de bananeira estudadas. 

 
A traça-da-bananeira (Opogona sacchari Bojer, 1856) (Fig.3) é um lepidóptero, de hábitos nocturnos 

que escava galerias nos rácimos e nos próprios frutos. O seu ciclo de vida é de 3 meses (Sauco, 1992). Nas 
parcelas de bananeira estudadas, a maior percentagem ocupacional da Opogona sacchari foi observada 
nos meses de Julho e Outubro. 
 

 
 

Figura 2 - Adultos de gorgulho-da-bananeira) 
(Cosmopolites sordidus Germar). 

Figura 3 – Lagarta de traça-da-bananeira (Opogona 
sacchari Bojer). 
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Figura 4 – Placa cromotrópica amarela usada na 
monitorização de tripes da bananeira 
 

Figura 5 – Placa cromotrópica azul usada na 
monitorização de tripes da bananeira 

  
Figura 6 – Armadilha Cosmotrack com feromona de 
agregação (sordidine) usada na monitorização dos 
adultos do gorgulho-da-bananeira) (Cosmopolites 
sordidus Germar). 

Figura 7 – estado larvar do gorgulho-da-bananeira. 

 
Nas parcelas de bananeira estudadas foram identificadas nove espécies de tripes (Quadro 1). As 

populações de tripes estiveram presentes nos pomares de bananeiras desde Maio a Setembro nos 
pomares, registando uma maior abundância de Julho a Setembro (Fig. 8). Analisando as capturas nas duas 
placas cromotrópicas usadas a placa amarela (Fig. 4) e a placa azul (Fig. 5), verificou-se que a placa azul 
foi a que registou um maior número de capturas  
 

 
Figura 8 - Evolução das capturas de tripes em placas amarelas e azuis nas parcelas de bananeira estudadas. 

 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

M
a
i

Ju
n

Ju
l

A
go S
et

M
a
i

Ju
n

Ju
l

A
go S
et

M
a
i

Ju
n

Ju
l

A
go S
et

M
a
i

Ju
n

Ju
l

A
go S
et

M
a
i

Ju
n

Ju
l

A
go S
et

M
a
i

Ju
n

Ju
l

A
go S
et

 Porto Judeu - B1 Porto Judeu-B2 S.Sebastião-B3 S.Sebastião-B4 Angra-B5 Angra-B6

Placa amarela

Placa azul



COMUNICAÇÕES EM PAINEL 

237 |ACTAS DO I CONGRESSO DE FRUTICULTURA E VITICULTURA 

Quadro 1 – Espécies de tripes identificadas nas bananeiras. 
 

Família Espécie 
Thripidae Anisopilothrips venustulus (Priesner, 1923) 

(Fig.9) 
Ceratothrips ericae (Haliday, 1836) 

Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché, 1833) 
(Fig.10) 

Hercinothrips bicinctus (Bagnall, 1919) 
Parthenothrips dracaenae (Heeger, 1854) 

Phlaeothripidae Haplothrips kurdjumovi Karny, 1913 
 Haplothrips sp 

Hoplandrothrips consobrinus (Knechtel, 1951) 
Idolothripinae Nesothrips propinquus (Bagnall, 1916) 

 

  
Figura 9 – Adulto de Anisopilothrips venustulus (Priesner) Figura 10 – Adulto de Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) 

 
Fungos 

A partir das amostras recolhidas a partir da sintomatologia presente no campo foi possível identificar 8 
diferentes fungos afectando as bananeiras na Ilha Terceira, de entre os quais o Mal-do-Panamá (Fusarium 
oxysporum) (Quadro 2). 
 

Quadro 2 – Fungos identificados como afectando os pomares de bananeiras da Ilha Terceira (Lopes et al., 2005). 
 

Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissler (Fig. 11 ) 
Verticillium teobromae (Tureoni) E. Mason & S.J. Hughers (Fig. 12 ) 
Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.) Penz. & Sacc. In Penz 
Colletotrichum musae 
(Berk. & M.A. Curtis) Arx 
Fusarium oxysporum Schlechtend.: 
Fr. f.sp. cubense (E.F.Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hans (Fig. 13 ) 
Pestalotia 
leprogena Speg. (Fig. 14) 
Phoma glomerata (Corda) Wollenweb. & 
Hochapfel (Fig. 15) 
Phoma musaecola Tassi (Fig. 16) 
Rizoctonia solani Kühn, 

 
É de assinalar que, nas parcelas de bananeiras da ilha Terceira, foi observado sobre as plantas uma 

sintomatologia semelhante àquela da doença “Sigatoka”, apresentando normalmente as suas folhas basais 
com coloração característica. No entanto, quer através de culturas a partir de amostras de folhas afectadas 
nem através do uso de PCR com primers específicos, nunca foi identificada a presença do fungo 
Mycosphaerella responsável por esta doença. Pelo contrário, foi isolado de forma repetida um conjunto de 
fungos causadores desta sintomatologia: Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissler, Pestalotia leprogena Speg, 
Phoma glomerata (Corda) Wollenweb. & Hochapfel, Phoma musaecola. Tassi. Asim foi denominado 
provisóriamente por “complexo” (Fig. 17) este conjunto de fungos até que se confirme de forma inequívoca 
os organismo causais (Lopes et al., 2005). 
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Figura 11 – Aspecto de uma preparação de micélio de 
Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissler, 
 

Figura 12 – Aspecto de banana afectada por Verticillium 
teobromae (Tureoni) E. Mason & S.J. Hughers 

  
Figura 13 – Aspecto de planta afectada por Fusarium 
oxysporum Schlechtend. 
Fr. f.sp. cubense (E.F.Sm.) W.C. Snyder & H.N. Hans 
 

Figura 14 – Aspecto de uma preparação de micélio de 
Pestalotia leprogena Speg. 

  
Figura 15 – Aspecto de uma preparação de micélio de 
Phoma glomerata (Corda) Wollenweb. & Hochapfel 
 

Figura 16 – Aspecto de uma preparação de micélio de 
Phoma musaecola Tassi 

  
Figura 17 - Aspecto de uma folha afectada pelo “complexo” de fungos. 

 
Vírus 

Na amostragem realizada nos Açores (ilha Terceira) o Vírus do mosaico das cucurbitáceas (CMV - 
Cucumber mosaic virus) foi identificado em bananeira (Fig. 18) em baixa percentagem. Foram também 
detectadas infecções por Vírus do listrado da bananeira (BSV - Banana streak virus)(Fig. 18), mas a 
identificação foi feita por Real-time PCR nas amostras sintomáticas enviadas para o Central Science 
Laboratory (York, UK) (Lopes et al., 2005). 
 



COMUNICAÇÕES EM PAINEL 

239 |ACTAS DO I CONGRESSO DE FRUTICULTURA E VITICULTURA 

   
Figura 18 – Sintomatologia associada a infecção por CMV (Vírus do mosaico das cucurbitáceas/ Vírus do mosaico da 
bananeira) ou por BSV (Vírus do listrado da bananeira) na ilhaTerceira, 2004 (Lopes et al., 2005). 

 
Fauna auxiliar  
 

Relativamente à composição da entomofauna presente nos pomares de bananeira (Quadro 3), estes 
abrangem uma vasta diversidade de espécies, com maior predominância da ordem Aranea, Coleóptera e 
Hemíptera. Da totalidade dos espécimes encontrados nas parcelas de bananeiras estudadas foi elaborada 
uma tabela (Quadro 3). 
 

Quadro 3 – Fauna auxiliar presente nos pomares de bananeiras da Ilha Terceira. 

 
 

Cultura Cultura

B
an

an
ei

ra
s

B
an

an
ei

ra
s

ACARIFORMES (PROSTIGMATA) Aphididae
Tydeidae Aphis fabae Scopoli, 1763 Fit 

Tydeus californicus (Banks, 1904)  Mic / Sap  Pentalonia nigronervosa  Coquerel, 1859 Fit 
Drepanosiphidae

ARANEAE Therioaphis trifolii  (Monell, 1882) * Fit 
Agelenidae Lygaeidae

Lycosoides coarctata  (Dufour, 1831) Pred  Kleidocerys ericae (Horváth, 1908) Fit 
Araneidae Nysius atlantidum Horváth, 1990 * Fit 

Mangora acalypha  (Walckenaer, 1802) Pred  Miridae
Clubionidae Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer, 1835)Fit 

Clubiona decora  Blackwall, 1859 Pred  Fulvius  sp.  
Dictynidae Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758) Fit 

Dictyna acoreensis  (Wunderlich, 1992) Pred  Pinalitus oromii J. Ribes, 1992 Fit 
Nigma puella  (Simon, 1870) Pred  Pentatomidae

Linyphiidae Nezara viridula (Linnaeus, 1758) Fit 
Entelecara schmitzi  Kulczynski, 1905 Pred  Reduviidae
Prinerigone vagans  (Audouin, 1826) Pred  Empicoris rubromaculatus (Blackburn, 1889) Pred 
Tenuiphantes tenuis  (Blackwall, 1852) Pred 

Oecobiidae HYMENOPTERA
Oecobius navus Blackwall, 1859 Pred  Aphelenidae

Pholcidae Aphelinus  sp. 1 Par 
Pholcus phalangioides  (Fuesslin, 1755) Pred  Aphelinus  sp. 2 Par 

Salticidae Aphytis  sp. 1 Par 
Macaroeris diligens  (Blackwall, 1867)  Pred  Aphytis  sp. 2 Par 
Salticus mutabilis  Lucas, 1846 Pred  Aphytis  sp. 3 Par 
Synageles venator  (Lucas, 1836) Pred  Cales cf. noacki Howard, 1907  * Par 

Tetragnathidae Centrodora  sp. 1 Par 
Metellina merianae  (Scopoli, 1763) Pred  Centrodora  sp. 2 Par 

Theridiidae Encarsia  sp. 1 Par 
Achaearanea acoreensis  (Berland, 1932) Pred  Encarsia  sp. 2 Par 
Argyrodes nasicus  (Simon, 1873) Pred  Braconidae
Steatoda grossa  (C.L. Koch, 1838) Pred  Dinotrema  sp. Par 
Steatoda nobilis  (Thorell, 1875) Pred  Microplitis  sp. Par 

Thomisidae Misaphidus  sp. Par 
Xysticus cor Canestrini, 1873 Pred  Orthostigma  sp. 1 Par 

COLEOPTERA Orthostigma  sp. 2 Par 
Coccinellidae Encyrtidae

Pullus  sp. Pred  Encyrtus aurantii  (Geoffroy, 1785)  Par 
Scymnus interruptus  (Goeze) /Scymnus nubilis  MulsantPred  Tetracnemoidea brevicornis  (Girault, 1915)   Par 

Corylophidae Eulophidae
Sericoderus lateralis  (Gyllenhal, 1827) Pred  Chrysocharis  sp. Par 

Cryptophagidae Diglyphus cf. isaea  Walker, 1833 Par 
Cryphophagus  sp.1 Sap  Elasmus  sp. Par 

Curculionidae Sympiesis cf.  sp. Par 
Otiorhynchus cribricollis  Gyllenhal, 1834 Fit  Formicidae

Dryophthoridae Lasius grandis  Forel, 1909 Gen 
Cosmopolites sordidus  (Germar, 1824) * Fit  Ichneumonidae

Elateridae Netelia  sp. Par 
Heteroderes azoricus  Tarnier, 1860 Sap  Mymaridae

Hydrophilidae Anagrus  sp. 1 Par 
Sphaeridium bipustulatum  Fabricius, 1781 Sap  Anagrus  sp. 2 Par 

Latridiidae Anaphes cf. sp. 2 Par 
Cartodere nodifer (Westwood, 1839) Sap  Litus cf. cynipseus  Haliday, 1833    Par 
Lathridius australicus  (Belon, 1887) Sap  Ooctonus  sp. Par 

Leiodidae Polynema  sp. Par 
Catops coracinus coracinus  Kellner, 1846 Sap  Pteromalidae

Mycetophagidae Cyrtogaster cf. vulgaris  Walker 1833 * Par 
Litargus pilosus  Wollaston, 1857 Mic  Scelionidae

Nitidulidae Baeus  sp. Par 
Brachypeplus mauli Gardner & Classey, 1962 Fit  Telenomus  sp. 1 Par 
Carpophilus fumatus  Boheman, 1851 Sap  Telenomus  sp. 3 Par 
Epuraea biguttata  (Thunberg, 1784) Fit 
Meligethes aeneus  (Fabricius, 1775) Fit  JULIDA
Phenolia tibialis  (Boheman, 1851) Sap  Julidae

Phalacridae Ommatoiulus moreletii  (Lucas, 1860) Pred 
Stilbus testaceus  (Panzer, 1797) Sap  LEPIDOPTERA

Ptiliidae Noctuidae
Ptenidium pusillum  (Gyllenhal, 1808) Sap  Xestia c-nigrum  (Linnaeus, 1758) Fit 

Silvanidae
Cryptamorpha desjardinsii  (Guérin-Méneville, 1844)Pred  PSEUDOSCORPIONES

Staphylinidae Chthoniidae
Anotylus nitidifrons  (Wollaston, 1871) Pred  Chthonius ischnocheles  (Hermann, 1804) Pred 
Astenus lyonessius  (Joy, 1908) Pred  PSOCOPTERA
Atheta fungi  (Gravenhorst, 1806) Pred  Caeciliusidae
Atheta  sp. 1 Pred  Valenzuela flavidus (Stephens, 1836) Sap 
Atheta  sp. 2 Pred  Ectopsocidae
Atheta  sp. 4 Pred  Ectopsocus briggsi McLachlan, 1899 Sap 
Atheta  sp. 5 Pred  Ectopsocus strauchi Enderlein, 1906 Sap 
Atheta  sp. 8 Pred  Elipsocidae
Carpelimus sp. 3 Pred  Elipsocus brincki Badonnel, 1963 Sap 
Coproporus pulchellus  (Erichson, 1839) Pred  Trichopsocidae
Cordalia obscura  (Gravenhorst, 1802) Pred  Trichopsocus clarus (Banks, 1908) Sap 
Oligota parva  Kraatz, 1862 Pred  THYSANOPTERA
Oligota sp. Pred  Phlaeothripidae

DERMAPTERA Haplothrips kurdjumovi  Karny, 1913 * Pred 
Forficulidae Haplothrips  sp. 

Forficula auricularia  Linnaeus, 1758 Pred  Hoplandrothrips consobrinus  (Knechtel, 1951) * Fit 
Nesothrips propinquus  (Bagnall, 1916) Fit 

HEMIPTERA Thripidae
Anthocoridae Anisopilothrips venustulus (Priesner, 1923) * Fit 

Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) Pred  Ceratothrips ericae (Haliday, 1836) Fit 
Brachysteles parvicornis (Costa, 1847) Pred  Heliothrips haemorrhoidalis  (Bouché, 1833) Fit 
Buchananiella continua (White, 1880) Pred  Hercinothrips bicinctus  (Bagnall, 1919) Fit 
Orius laevigatus laevigatus (Fieber, 1860) Pred  Parthenothrips dracaenae  (Heeger, 1854) * Fit 

Ordem, Família, Género/Espécie GT Ordem, Família, Género/Espécie GT
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