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A Fusariose da bananeira (FB) ou mal-do-Panamá, causada por Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense (FOC), é considerada a doença mais destrutiva da cultura. No Brasil, a doença causa 
grande impacto seja reduzindo a produtividade e a longevidade dos bananais ou inviabilizando 
terras para o plantio. Condições edáficas podem influenciar o nível de intensidade da FB, 
resultando em diferentes graus de supressividade da doença. Todavia, informações básicas que 
possam orientar estratégias de manejo da saúde do solo para reduzir o impacto da FB são 
escassas. Este trabalho faz parte de um conjunto de ações de pesquisa que buscam identificar 
indicadores relacionados com a intensidade da FB em São Paulo. Foi realizado um 
levantamento em três regiões representativas dos diversos sistemas de produção de banana 
existentes no Estado, Vale do Ribeira (VR), São Bento do Sapucaí (SB) e Penápolis (PN), com 
coleta de informações sobre as unidades de produção, amostragens de solo e avaliações da 
incidência da FB. Em cada região, foram selecionadas áreas com alta (FOC+) e baixa incidência 
(FOC-) de FB. Avaliaram-se densidade, porosidade (porosidade total, macro e microporos), 
resistência à penetração, umidade e granulometria do solo. A resistência à penetração foi 
medida no campo com penetrômetro de impacto e em amostras indeformadas com umidade 
equivalente à capacidade de campo, com penetrômetro de bancada. Não foram observadas 
diferenças significativas (teste t, p>0,05) de granulometria ao compararem-se as áreas FOC+ e 
FOC- em todas as regiões. A porosidade também foi semelhante nas áreas FOC+ e FOC-, assim 
como a resistência à penetração medida no campo (teste t, p>0,05). A densidade do solo e a 
resistência à penetração medida em bancada foram significativamente (teste t, p<005) menores 
nas áreas FOC- nas regiões de SB e de PN. A avaliação de atributos físicos, especialmente 
densidade e resistência à penetração medida em laboratório, tem potencial para integrar um 
conjunto de indicadores de saúde do solo relacionados com a intensidade da FB em bananais. 
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