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RESUMO 

Desempenho agronômico de novas cultivares de bananeira (Musa spp.) 
na região de Piracicaba-SP 

 

O estado de São Paulo destaca-se como o maior produtor nacional de 
banana (Musa spp.), com sua produção comercial tradicionalmente concentrada na 
região do Vale do Ribeira e no Litoral Paulista. No entanto, os cultivos se 
estenderam a partir da década de 1990 para o Planalto Paulista, onde agricultores 
buscavam uma maior diversificação das atividades agrícolas. A prevalência do 
cultivo com cultivares tradicionais tem sido desafiadora devido à suscetibilidade 
dessas às principais doenças. Objetivou-se avaliar dois novos híbridos tetraplóides 
(AAAB) resistentes à Sigatoka amarela (Mycosphaerella musicola, Leach), a ‘BRS 
Platina’ e a ‘BRS Princesa’, comparando-os com a cultivar comumente utilizada, a 
‘Prata-anã’ (AAB). No entanto, a adoção de novos híbridos de bananeira não se 
estabelece apenas pela sua resistência às doenças. Dessa forma, variáveis 
vegetativas, variáveis de rendimento do cacho e suas correlações, duração do ciclo 
e qualidade pós-colheita dos frutos também foram avaliadas. O experimento foi 
conduzido no município de Piracicaba-SP (latitude: 22  43' 30'' S, longitude de 
47  38' 56'' O e altitude de 554 metros), que possui clima classificado como Cwa, 
com chuva predominante no verão e período mais seco e frio no inverno. O 
delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com a adoção de três 
repetições e a parcela composta por três plantas. Quanto às avaliações da 
qualidade pós-colheita dos frutos, o delineamento experimental adotado foi o 
inteiramente casualizado, 12 dias de armazenamento, três repetições, cada qual 
constituída por três frutos. Os resultados foram submetidos à análise estatística de 
variância e ao teste de Tukey a 5% de significância; análise de correlação com base 
na correlação de Pearson e análise de regressão a 5% de significância. De acordo 
com os resultados obtidos, conclui-se que as cultivares BRS Platina e BRS Princesa 
apresentam maior resistência à Sigatoka amarela em relação à cultivar Prata-anã, 
porém não diferem quanto ao rendimento do cacho. Quanto ao crescimento 
vegetativo, destaca-se o maior porte apresentado pelas novas cultivares, BRS 
Platina e BRS Princesa, podendo conferir às essas cultivares maior suscetibilidade 
ao tombamento, principalmente devido a frequência de ventos fortes na região. Em 
relação ao ciclo de produção as cultivares não diferem entre si. Quanto à qualidade 
pós-colheita dos frutos, as bananas ‘BRS Platina’ apresentam um amadurecimento 
mais acelerado e, consequentemente, senescência dos frutos. Somente a cultivar 
BRS Platina apresenta correlação positiva entre variáveis vegetativas e produção. 

 
Palavras-chave: Banana; Crescimento; Produção; Doença; Qualidade dos frutos 
  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ABSTRACT 
 

Agronomic performance of new banana cultivars (Musa spp.) at Brazil 
subtropical region, Piracicaba-SP 

 

São Paulo state stands out as the main producer of banana (Musa spp.). The 
commercial production is mostly concentrated at Vale do Ribeira region and São 
Paulo coast. However, at the 1990 decade Banana cultivation started spreading 
towards the Paulista plateau where farmers sought cropping diversification. 
Maintaining the use of traditional cultivars has been challenging due to their 
susceptibility to main diseases.This study aimed evaluating two recently breed 
tetraploids hybrids (AAAB), ‘BRS Platina’ and ‘BRS Princesa’ resistant to yellow 
Sigatoka (Mycosphaerella musicola, Leach), comparing it to the commonly used 
‘Prata-anã’ cultivar (AAB). Knowing that the adoption of a new hybrid does not take 
place by simply considering its resistance to diseases, the evaluation of vegetative 
parameters, bunch yield and its correlations, cycle duration and post-harvest quality 
of the fruits were necessary. The study was installed in Piracicaba-SP (latitude: 
22  43' 30'' S, longitude de 47  38' 56'' W e altitude of 554 meters), with Cwa climate 
classification where most rain occurs during summer and the winter is dry and cold. 
The adopted experimental desing was randomized blocks, with three replicates and 
three plants per plot. The post-harvest evaluations took place in a complete 
randomized desing, with three replicates and plots composed of three bananas. The 
results were submitted to analysis of variance and Tukey test at the level of 5% of 
significance; Pearson correlation analysis and regression analysis. The most 
valuable results related, the ‘BRS Platina’ and ‘BRS Princesa’ demonstre higher 
resistance to yellow Sigatoka when compared to ‘Prata-anã’ but there are no 
difference in yield as a result of the components of the bunch of each cultivar. The 
news cultivars have pseudostem taller than ‘Prata-anã’. In terms of post-harvest 
quality, bananas ‘BRS Platina’ has early fruit maturation, when compared to the 
others, and consequently sooner beginning off fruit decease process. Only the ‘BRS 
Platina’ has positive correlation between vegetative and production parameters. 
 

Keywords: Banana; Grow; Production; Disease; Fruit quality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário mundial, a banana (Musa spp.) destaca-se entre as frutas frescas, 

sendo a mais produzida e uma das mais consumidas. Em 2013 foram produzidos 

106,71 milhões de toneladas e consumidos 11,4 quilos por habitante (FAOstat, 

2015). A alta produção e consumo dessa fruta podem ser explicados pelo fato de ser 

uma importante fonte de alimento, em razão de sua versatilidade, seu conteúdo em 

vitaminas e minerais, sua oferta constante durante o ano e de possuir preço 

acessível. 

No Brasil não é diferente, uma vez que a produção é suficiente para atender o 

mercado interno. Segundo dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2015) no ano de 2014 foram produzidos cerca de 7,09 milhões de 

toneladas em uma área de 481 mil hectares, o que contribuiu para que o Brasil 

ocupasse o quinto lugar no ranking mundial entre os países produtores (FAOstat, 

2015).  

O Estado de São Paulo é o maior produtor nacional, o qual tradicionalmente 

concentra sua produção na região do Vale do Ribeira e no Litoral Paulista (IBGE, 

2015). No entanto, a partir da década de 1990, houve uma crescente expansão dos 

cultivos para o Planalto de São Paulo, pois os agricultores buscavam uma maior 

diversificação das atividades agrícolas nesse local. A bananicultura nessa região 

mostrou-se promissora, pois perto do mercado consumidor pode competir com 

vantagens com a principal região produtora do Estado, principalmente com relação 

ao custo de transporte (MOREIRA; CORDEIRO, 2006).  

Evidencia-se a prevalência do cultivo das cultivares Prata, Pacovan e Prata-

anã, que junto a Nanica, Nanicão, Grand Naine e Maçã, compõem as cultivares mais 

utilizadas no Brasil. No entanto, a suscetibilidade dessas cultivares às doenças como 

a Sigatoka amarela (Mycosphaerella musicola, Leach), a Sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis, Morelet) e o Mal do Panamá (Fusarium oxisporumf. f. sp. 

cubense) tem limitado a produção, pois conduzem a severas perdas de até 100%, 

uma vez que o uso sistêmico do controle químico apresenta-se cada vez menos 

eficiente e com custo mais elevado (SILVA, S. et al., 2013).  

Atento a esse desafio, o Programa de Melhoramento Genético de Bananeira 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) tem gerado diversos 

híbridos que são resistentes às doenças e muitos deles lançados oficialmente como 
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cultivares (SILVA, S. et al., 2013). No entanto, a adoção de novos híbridos de 

bananeira não se estabelece apenas pela sua resistência às doenças, mas também 

pela consideração de demais características agronômicas e da qualidade pós-

colheita dos frutos, as quais são significativas na aceitabilidade desses híbridos 

quando comparados às cultivares comumente utilizadas. 

A avaliação de tais híbridos tem permitido a identificação dos mais 

promissores e, consequentemente, a sua recomendação aos produtores de distintas 

regiões do Brasil. Objetivou-se, portanto, avaliar, nas condições da região de 

Piracicaba (SP), o desempenho agronômico de dois novos híbridos tetraplóides 

(AAAB) resistentes à Sigatoka amarela, no caso, a ‘BRS Platina’ e a ‘BRS Princesa’, 

comparando-as com a cultivar comumente utilizada, a ‘Prata-anã’ (AAB).  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Revisão bibliográfica  

 

2.1.1 Origem, evolução e classificação botânica da bananeira 

 

O centro de origem da bananeira (Musa spp.) é o Sudeste Asiático, embora 

existam centros secundários na África Oriental e Ocidental e nas ilhas do Pacífico 

(ALVES, 1999). Há registro do culivo da bananeira há mais de 4.000 mil anos, em 

lugares como Índia, Malásia e Filipinas (MOREIRA; CORDEIRO, 2006). 

Na evolução das bananeiras comestíveis, todas as cultivares existentes são 

oriundas de hibridações de duas espécies diplóides selvagens, a Musa acuminata 

Colla e a Musa balbisiana Colla, as quais possuem os genomas AA e BB, 

respectivamente. Há combinações variadas de genomas completos dessas espécies 

parentais, formando-se assim grupos genômicos que apresentam três níveis 

cromossômicos distintos: AA, BB, AB, AAA, AAB, ABB, AAAA, AAAB, AABB, ABBB 

(SIMMONDS; SHEPHERD, 1955). 

O processo de evolução foi caracterizado por quatro etapas, repetidas em 

várias épocas. A ocorrência de partenocarpia por mutação em M. acuminata (AA) foi 

a primeira etapa constatada. Portanto, as cultivares mais antigas configuram-se 

diplóides do grupo AA. Com base nos conhecimentos disponíveis, a partenocarpia 

ocorreu somente na espécie selvagem M. acuminata, por isso não se conhece 

cultivares dos grupos BB, BBB e BBBB. A segunda etapa ocorreu pela hibridação 

entre as cultivares do grupo AA e as plantas selvagens de M. balbisiana (BB), 

produzindo raros híbridos diplóides AB. A terceira e quarta etapa aconteceram 

devido à capacidade de várias bananeiras e de alguns híbridos de gerarem, em 

baixa frequência, uma proporção de células-ovos viáveis. Portanto, por meio de 

cruzamentos espontâneos envolvendo pólens das espécies parentais com cultivares 

do grupo AA e AB, tornou-se possível a evolução de triplóides dos grupos AAA, AAB 

e ABB. Da mesma forma, os tetraplóides (AAAA, AAAB, AABB, ABBB) evoluíram a 

partir dos três grupos triplóides (SIMMONDS; SHEPHERD, 1955). 

As bananeiras que produzem frutos comestíveis pertencem à classe das 

Monocotiledôneas, da ordem Scitaminales, da família Musaceae, da subfamília 

Musoideae, a qual inclui o gênero Musa, que é constituído por quatro seções 
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(Australimusa, Callimusa, Rhodochlamys e Eumusa). A seção Eumusa (Musa) é a 

mais importante, pois além de ser formada pelo maior número de espécies do 

gênero, apresenta ampla distribuição geográfica e abrange as espécies de bananas 

comestíveis (SIMMONDS1, 1973 apud ALVES, 1999).  

 

2.1.2 Histórico do cultivo e cultivares de bananeira no Brasil  

 

Na ocasião do descobrimento do Brasil, os indígenas já consumiam banana, 

entretanto, não foram detectadas muitas espécies, como as sem valor alimentício, 

que já eram conhecidas no continente asiático. Deduz-se, portanto, que houve uma 

seleção do material trazido dos locais de origem da bananeira. Fato relevante em 

que os historiadores se baseiam para explicar a etnia asiática do índio das Américas. 

Os chineses fizeram excursões pelo Sul da América do Sul até as Guianas, muito 

antes de os portugueses (MOREIRA; CORDEIRO, 2006). 

A banana que os indígenas já consumiam na forma in natura, supostamente 

se tratava da cultivar Branca (que deu origem a cultivar Prata) e que havia ainda 

outra cultivar chamada de Pacoba, rica em amido, que era consumida cozida ou 

assada e substituía o pão para os nativos. Durante o Brasil colônia, juntamente com 

os escravos trazidos da África, sabe-se que outras cultivares chegaram até as terras 

brasileiras, como a banana Nanica (MOREIRA; CORDEIRO, 2006). 

Na colonização do Brasil, com o início do cultivo de cana-de-açúcar, matas 

nativas foram derrubadas tanto em função dos plantios como também da 

necessidade de lenha para a produção do açúcar nos engenhos. As áreas 

derrubadas para fornecimento de lenha foram aproveitadas para o plantio de outras 

espécies vegetais, sendo parte delas dedicadas ao plantio de bananeiras. Dessa 

forma, junto aos engenhos sempre se formavam pequenos bananais (MOREIRA; 

CORDEIRO, 2006). 

A representatividade da cultura incrementou-se ao longo da história do Brasil. 

Os primeiros plantios comerciais de banana ocorreram no Estado de São Paulo e 

foram realizados nas proximidades da cidade de Santos, entre 1800 e 1850. A 

história registra em 1803, na cidade de Cubatão (SP), como sendo a primeira 

lavoura extensiva de bananas. Houve grande repercussão do sucesso, que ao se 

                                            
1
 SIMMONDS, N. W. Los Platanos. Barcelona: Blume, 1973. 539 p. 
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criar o município de Cubatão, em 1833, colocou-se uma folha de bananeira de cada 

lado do brasão da cidade (MOREIRA; CORDEIRO, 2006). 

Em 1900, deu-se início a pequenas exportações da fruta pelo porto de 

Santos, o que fez com que a Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio do 

Estado de São Paulo passasse a investir na geração de tecnologia para o cultivo de 

bananeira. A partir de 1925, os primeiros experimentos com a fruta foram realizados 

pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e depois pelo Instituto Biológico de 

São Paulo (IB), seguidos pelas avaliações do Instituto de Economia Agrícola (IEA) e 

dos trabalhos feitos pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) 

(LICHTEMBERG; LICHTEMBERG, 2011). 

Apenas em 1976 iniciou-se o programa de melhoramento genético da 

bananeira na Embrapa Mandioca e Fruticultura, a partir da criação da coleção do 

germoplasma. Este programa utiliza diferentes estratégias de melhoramento 

genético para o desenvolvimento de novas cultivares, seja pela seleção dentro dos 

recursos genéticos existentes, seja mediante a geração de novas cultivares por 

hibridação, com os objetivos de aumentar a produtividade dos bananais, diminuir o 

porte das plantas, diversificar o material genético e encontrar alternativas de 

resistência às principais doenças (SILVA, S. et al., 2013). 

Embora exista um número expressivo de cultivares de bananeira no Brasil, 

quando se considera aspectos em conjunto, tais como preferência dos 

consumidores, produtividade, tolerância às pragas e doenças, resistência à seca, 

porte e resistência ao frio, restam poucas com potencial agronômico para serem 

usadas comercialmente. As variedades mais difundidas e tradicionais no Brasil são a 

Prata, Prata-anã e Pacovan, as quais correspondem por 60% da área cultivada. 

Além das cultivares Maçã e Mysore, também são muito difundidas Nanica, Nanicão, 

Grande Naine e Willians, conhecidas como banana d’água pertencentes ao 

subgrupo Cavendish. No entanto, a suscetibilidade dessas cultivares às principais 

doenças da bananeira tem limitado sua produção (LICHTEMBERG; LICHTEMBERG, 

2011). 

Contudo, há alguns anos, o programa de melhoramento genético da Embrapa 

tem desenvolvido cultivares resistentes às principais doenças da cultura, como o 

Mal-do-panamá (Fusurium oxysporum), a Sigatoka-amarela (Mycosphaerella 

musicola, Leach) e, em especial, a Sigatoka-negra (Mycosphaerella fijiensis). As 

novas cultivares no plantio comercial de bananeira e que têm sido amplamente 
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divulgadas e avaliadas em todo o território brasileiro, compreendem: BRS 

Caprichosa, BRS Garantida, BRS Japira, BRS Pacovan Ken, BRS Preciosa, BRS 

Princesa, BRS Tropical, BRS Vitória, BRS Pioneira e BRS Platina (SILVA, S. et al., 

2013). 

Há cultivares que foram introduzidas pelo programa de melhoramento 

genético da Embrapa, dos centros de origem da bananeira e de outros países, 

especialmente de programas de melhoramento como o da FHIA – Fundación 

Hondureña de Investigación Agrícola, trad. de: Fundação de Investigação Agrícola 

de Honduras. As seguintes cultivares foram recomendadas para regiões brasileiras: 

Thap Maeo, Caipira (Yangambi), Prata-Baby (Nam), Fhia Maravilha (FHIA-01), FHIA 

18, FHIA-21, Prata-Zulu (Pisang Awak), Prata-Graúda (SH36-40) e Bucanera 

(LICHTEMBERG; LICHTEMBERG, 2011). 

 

2.1.3 Importância econômica da banana no Brasil 

 

O Brasil, como grande produtor mundial de banana, tem sua produção 

destinada predominantemente ao mercado interno, em 2013 apenas uma pequena 

parcela da produção, 98 mil toneladas, foi destinada ao comércio internacional 

(FAOstat, 2015). Segundo dados da FAOstat (2015), essa dinâmica da produção e 

consumo da banana no Brasil constitui uma característica marcante, devido a grande 

demanda do mercado interno (Figura 1). 
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Figura 1 - Produção de banana no Brasil e consumo interno em uma série de dados de 20 anos (1993 
a 2013). Fonte: FAOstat, 2015 

 

Além disso nos últimos anos ocorreram transformações relevantes na 

bananicultura brasileira. A partir do ano de 2000 observou-se um salto quantitativo 

na produção, apesar de ter havido redução da área plantada, a produtividade média 

nacional aumentou significativamente (Figura 2). Segundo Lichtemberg e 

Lichtemberg (2011) esse comportamento foi reflexo do acervo de tecnologia e 

conhecimento gerado para a evolução da bananicultura brasileira. Além dos 

reconhecidos avanços na área de melhoramento genético da fruta, uma série de 

cursos técnicos e profissionalizantes direcionados aos bananicultores foi fomentada 

a partir da década de 1990, treinando agrônomos, técnicos agrícolas e produtores 

quanto a utilização de melhores técnicas de produção e manejo pós-colheita da 

banana.  
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Figura 2 - Produção de banana (em milhões de toneladas), área colhida (em mil hectares) e 
produtividade média (em toneladas por hectare - t/ha) no Brasil, em uma série de dados 
de 20 anos (1993 a 2013). Fonte: FAOstat, 2015 

 

A bananeira é cultivada extensivamente em todo o território nacional e 

representa um papel significativo na economia nacional. Em 2013, a banana ocupou 

o 12º lugar no ranking das mais importantes commodities (mercadoria de origem 

primária) no Brasil que, segundo os dados publicados pela FAOstat (2015), 

movimentou cerca de Int$2 1,94 milhões. 

 

2.1.4 Bananicultura no Estado de São Paulo 

 

O Estado de São Paulo é o maior produtor, segundo os dados do IBGE 

(2015), em 2014 deteve 16% da produção nacional de banana. O Vale do Ribeira se 

destaca como a principal região produtora do Estado, e engloba as cidades paulistas 

de Jacupiranga, Eldorado, Registro, Cajati, Itariri, Pedro de Toledo e Sete Barras. A 

posição de destaque dessa região no mercado se deve principalmente a 

proximidade com o principal mercado consumidor do Brasil, a cidade de São Paulo. 

Apesar de apresentar um clima ideal para a cultura, temperaturas elevadas e alta 

umidade, há, entretanto, um alto índice de doenças fúngicas que fazem com que os 

gastos com o controle sejam mais elevados do que em outras regiões 

(MATTHIESEN; BOTEON, 2002).  

                                            
2
 Dolar internacional 
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O cultivo de bananeira no Planalto Paulista, iniciado a partir da década de 

1990, tem mostrado seu potencial, pelo menor custo de produção e proximidade do 

mercado consumidor. No entanto, o clima dominante nessa região é caracterizado 

como sendo temperado quente, segundo a classificação de Köppen-Geiger 

denominado Cwa, o qual conforme Brunini (1984), em termos de zoneamento 

agrícola, é considerado marginal para a cultura da bananeira, devido à possibilidade 

de ocorrência de geadas. Nos meses em que a temperatura está abaixo de 18°C, há 

redução no desenvolvimento da planta, diminuição da taxa de emissão de folhas e 

aumento considerável do ciclo de produção. 

No entanto, a exploração econômica da banana no Planalto Paulista tem 

mostrado seu potencial ao longo dos anos. De acordo com Scarpare Filho (2001), 

isso se deve, principalmente, ao trabalho de pesquisadores e extensionistas que 

atuaram junto aos produtores para a melhoria da produção nessa região. 

 

2.1.5 Exigências climáticas da cultura 

 

Os componentes climáticos como a temperatura, a precipitação, a umidade 

relativa do ar e a luminosidade afetam o estabelecimento e o desenvolvimento da 

cultura da bananeira, a qual é caracterizada como planta tropical com alta exigência 

em calor, precipitações bem distribuídas e elevada umidade relativa do ar (ALVES, 

1999). 

Turner (1994) acrescenta que o fator térmico é preponderante na implantação 

e exploração econômica da bananeira. O seu cultivo econômico se estende a 25° de 

latitude norte e sul, sendo que a faixa de temperatura segura para o bom 

desenvolvimento está em torno dos 28°C, com mínima não inferior a 18°C e máxima 

não superior a 34°C. Brunini (1984) considera as temperaturas de 15ºC e 35ºC como 

os limites extremos. Moreira (1999) afirma que temperaturas inferiores a 12ºC 

provocam uma perturbação fisiológica nos frutos, conhecida como “chilling” ou 

“friagem”, que prejudica sobretudo os tecidos da casca. Baixas temperaturas 

provocam, também, a compactação da roseta foliar, dificultando a emissão da 

inflorescência, provocando a deformação do cacho, e, consequentemente, 

dificultando sua comercialização.  
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A bananeira é uma planta com elevado e contínuo consumo de água, devido 

à sua morfologia e hidratação de seus tecidos. Cordeiro (2000) afirma que as fases 

de diferenciação floral e início da frutificação são bastante limitantes quanto à 

disponibilidade da água e que o déficit hídrico nessas fases pode comprometer 

severamente a produção da bananeira. Em regiões que apresentam estação de 

seca prolongada, faz-se necessário o uso de irrigação suplementar para obtenção 

de produções para fins comerciais. As maiores produções de banana estão 

associadas a uma precipitação total anual de 1900 mm, bem distribuída no decorrer 

do ano, embora o ideal seja de 160 mm/mês e 5 mm/dia (BORGES; SOUZA, 2004). 

Porém, Alves (1999) acrescenta que a necessidade de água está também 

relacionada com o tipo de solo, sendo que nos mais profundos e com boa 

capacidade de retenção de umidade, o limite de precipitação suficiente pode ser de 

100 mm/mês. Da mesma maneira, em solos com menor capacidade de retenção de 

umidade, a necessidade de água pode chegar até 180 mm/mês.  

As regiões de cultivo que apresentam a média anual da umidade relativa do 

ar superior a 80% são as mais favoráveis à bananicultura. Essa condição acelera a 

emissão das folhas, prolonga sua longevidade, favorece a emissão da inflorescência 

e uniformiza a coloração dos frutos (ALVES, 1999). 

O efeito da luminosidade no desenvolvimento da bananeira é bastante 

evidente. A atividade fotossintética aumenta consideravelmente quando a radiação 

solar está entre 2.000 a 10.000 horas de luz por ano e valores menores que 1.000 

horas são insuficientes para que a planta tenha um bom desenvolvimento 

(MOREIRA, 1999).  

A velocidade do vento é outro fator climático importante, que pode causar 

desde pequenos danos até a destruição total do bananal. Os prejuízos são 

proporcionais à intensidade dos ventos, que ocasionam a desidratação da planta 

devido à grande evaporação, o fendilhamento das folhas, a diminuição da área foliar 

causada pela dilaceração das folhas e pode até causar o rompimento das raízes e 

tombamento da planta. Para minimizar os efeitos danosos de ventos fortes, as 

medidas utilizadas são o uso de ‘quebra-ventos’ e escoramento dos pseudocaules 

(ALVES, 1999). 
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2.1.6 Características morfológicas e fenologia da bananeira  

 

A bananeira é caracterizada como sendo uma planta herbácea completa, pois 

apresenta raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. O tronco, denominado 

rizoma, é curto, subterrâneo e constituído pelo córtex, que desempenha um papel de 

proteção e local onde estão localizados os feixes vasculares que suprem as folhas, 

raízes e rebentos e pelo cilindro central, onde se originam o sistema radicular e 

aéreo (ALVES, 1999).  

O sistema radicular é fasciculado, inicialmente branco e tenro, à medida que 

envelhece, as raízes se tornam amareladas e endurecidas até apresentarem um 

aspecto escuro e suberoso. A maior porcentagem das raízes está disposta nas 

camadas mais superficiais do solo, podendo atingir comprimento variável de até 5 m, 

dependendo da cultivar e das condições do solo (BORGES; SOUZA, 2004). Durante 

os primeiros meses de crescimento vegetativo, a produção de raízes é abundante, 

ocorrendo simultaneamente com o processo de formação das folhas, que cessa na 

época do florescimento (MOREIRA, 1999). 

A bananeira apresenta um sistema foliar com folhas de dimensões grandes 

formadas por bainha, pecíolo, nervuras e limbo. A união das bainhas foliares é 

denominada pseudocaule, que pode atingir dimensões variáveis de altura e 

diâmetro, formando uma estrutura resistente que suporta os limbos foliares e o 

cacho (MANICA, 1997). 

As folhas se formam pelas sucessivas bipartições da gema apical (localizada 

no rizoma), dando origem também às gemas laterais de brotação. Dessa forma, a 

bananeira apresenta tantas gemas laterais quantas forem as folhas geradas. O 

intervalo de emissão das folhas, no topo do pseudocaule, varia com as condições 

ambientais e com a cultivar, podendo ocorrer entre 7 a 11 dias. Uma bananeira pode 

emitir entre 30 a 70 folhas durante seu ciclo (MOREIRA, 1999). 

Quando cessa o processo de produção de folhas, o meristema apical sofre 

transformações tornando-se uma gema floral. À medida que a planta se aproxima da 

fase de diferenciação floral, a parte central do rizoma começa a necrosar-se, no 

sentido da base para o ápice. Este fenômeno inativa as raízes basais e limita a 

emissão de novos rebentos (MOREIRA, 1999). O primeiro sinal da fase floral é 

percebido no ápice meristemático, o qual adquire uma forma cônica. Uma vez 

iniciada a atividade no meristema, a inflorescência começa a crescer em tamanho e 
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avança pelo centro do pseudocaule em direção ao topo, rompendo as bainhas 

foliares que a protegem. Este processo determina o alongamento vertical final do 

rizoma com a formação do “palmito” e do engaço, denominado pedúnculo floral 

(ALVES, 1999). 

As flores da bananeira são agrupadas e formam uma espécie de espiga 

simples denominada inflorescência. Essas são completas e bissexuais na estrutura, 

mas com funções unissexuais, ou seja, as flores femininas possuem atrofiação das 

anteras, enquanto que as masculinas possuem atrofiação dos ovários (BORGES; 

SOUZA, 2004). As flores estão reunidas em pencas isoladas, estando cada uma 

delas protegidas por uma bráctea, que é sempre caduca para as femininas, fato que 

pode ou não acontecer para as demais flores. A quantidade de pencas e número de 

flores por penca é bastante variável de uma cultivar para outra (MOREIRA, 1999).  

A polinização é predominantemente cruzada, porém essencial somente em 

bananeiras selvagens. Com relação às sementes, quando presentes, podem atingir 

até 20 milímetros de comprimento. Apresentam-se em grande quantidade nos frutos, 

são duras, pretas e úteis ao melhoramento genético, quando se pretende 

desenvolver novas variedades ou híbridos (MANICA, 1997).  

Os frutos patenorcárpicos são bagas alongadas e triloculares, nas quais o 

pericarpo corresponde à casca e o mesocarpo à polpa comestível. Primeiramente, o 

ovário cresce em comprimento e diâmetro. Depois, o tecido do pericarpo que está 

sobre os lóculos se invagina sobre os mesmos, o eixo floral e a placenta, enquanto 

que os septos se dividem mitoticamente e se expandem. Esse processo é regulado 

especialmente pela produção endógena de auxina no ovário. Ao final, toda a 

cavidade ovárica está completamente extinta e a porção central do fruto fica 

constituída por um tecido carnoso e suave, a polpa comestível (SOTO 

BALLESTERO, 2000).  

O conjunto de frutos reunidos pelos seus pedúnculos é denominado penca. E 

o cacho da bananeira é formado pelo engaço, pelo conjunto de pencas, pela raque, 

onde as pencas estão fixadas e pelo botão floral, popularmente conhecido como 

‘coração’ (MOREIRA, 1999).  
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2.1.7 Aspectos ligados à produção e qualidade pós-colheita dos frutos 

 

Entre as cultivares de bananeira existe uma grande variação no que se refere 

à produção, decorrente primeiramente das próprias características intrínsecas à 

cada cultivar. Enquanto as bananeiras pertencentes ao grupo Cavendish e Terra 

produzem cachos maiores, as do grupo Prata e Maçã produzem cachos menores. 

Essas diferenças decorrem da variação de tamanho e formato dos frutos, bem como 

do número de frutos e pencas por cacho (ALVES, 1990).  

No entanto, essas características inerentes à cada cultivar dependem das 

condições climáticas e do manejo da cultura para que possam expressar seu 

máximo potencial produtivo. Sendo assim, pode-se afirmar que o sucesso na 

produção de banana será tanto maior quanto melhores forem os cuidados 

dispensados ao cultivo (BORGES; SOUZA, 2004). 

A qualidade dos frutos alcançada no momento da colheita e a manutenção 

dessa na pós-colheita é tão importante quanto a produção. A banana é colhida antes 

do completo amadurecimento, porém, no ponto de maturidade fisiológica, por ser 

uma fruta de padrão respiratório climatérico (BORGES; SOUZA, 2004).  

Um fruto climatérico é caracterizado pelo aumento da taxa respiratória e da 

produção de etileno durante o climatério. Nesse momento, iniciam-se as 

modificações que resultam na transformação da banana em um fruto apto para 

consumo (VILAS BOAS et al., 2001). 

Logo após a colheita, a banana verde, antes do climatério, se caracteriza pelo 

baixo teor de açúcar, baixa acidez, alto teor de amido e pela adstringência 

decorrente dos compostos fenólicos da polpa, principalmente taninos (MUNASQUE3 

et al., 1990 apud LIMA; MENDONÇA, 2005). 

Com o amadurecimento, o desverdescimento da casca da banana é a 

primeira mudança visível, resultante da degradação da clorofila e do aparecimento 

dos pigmentos carotenóides responsáveis pela coloração amarela (BORGES; 

SOUZA, 2004). 

Nessa fase, ocorre a hidrólise do amido e o aumento no teor de açúcares 

simples, o aumento de ácidos simples e orgânicos (predominando o ácido málico) e 

                                            
3
 MUNASQUE, V.S., ABDULLAH, H., GELIDO, M.E.R.A., ROHAYA, M.A., ZAIPUN, M.Z. Fruit growth 

and maturation of banana. In: HASSAN, A., PANTASTICO, E.B. Banana: fruit development, 
posthavest physiology, handling and maketing in ASEAN. Jakarta, Indonesia: ASEAN Food Handling 
Bureau, 1990. p. 33-43. 
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a diminuição dos compostos fenólicos. Essas modificações acarretam redução da 

adstringência, além da liberação de compostos voláteis, fatores responsáveis pelo 

aroma e sabor, as quais são características fundamentais para a aceitação da fruta 

(SOTO BALLESTERO, 2000). 

De modo geral, a acidez cresce paralelamente à velocidade da hidrólise do 

amido. Considera-se que, na banana verde, o ácido oxálico predomina sobre os 

ácidos málico e cítrico, porém este ácido diminui com a maturação, dando lugar ao 

ácido málico, que se torna o mais importante. O aumento do teor de acidez favorece 

o sabor quando relacionado com os açúcares (MATSUURA; FOLEGATTI, 2001). 

Posteriormente às transformações ocorridas no amadurecimento da banana 

acontece um declínio acentuado na taxa de produção do etileno, que sinaliza o início 

da senescência do fruto. O prolongamento da vida útil pós-colheita da banana 

depende fundamentalmente da redução da taxa respiratória e da produção de 

etileno endógeno ou da absorção de etileno exógeno. No entanto, é um fruto 

altamente perecível, cuja longevidade sob refrigeração se restringe a três semanas, 

pondendo ser um pouco estendida com o uso de outros métodos de conservação 

pós-colheita, como atmosfera controlada e modificada (MUNASQUE et al., 1990 

apud LIMA; MENDONÇA, 2005). 

Entre os parâmetros químicos mais utilizados para avaliar a qualidade pós-

colheita da banana estão: o pH, a acidez titulável, o teor de sólidos solúveis, os 

açúcares redutores, os açúcares não-redutores, os açúcares totais, as substâncias 

pécticas e o teor de amido (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

As modificações realizadas na avaliação do amadurecimento de banana 

variam conforme a cultivar. Dessa forma, a qualidade pós-colheita da fruta é um 

critério de seleção importante, a partir do qual justifica-se a seleção dos novos 

híbridos de banana, cuja qualidade deve ser compatível com os progenitores a partir 

dos quais foram desenvolvidos (DADZIE; ORCHARD, 1997). 

 

2.1.8 Sigatoka amarela (Mycosphaerella musicola, Leach) 

 

A Sigatoka amarela, também conhecida como mal da Sigatoka ou 

cercosporiose, tem como agente etiológico o fungo teleomorfo Mycosphaerella 

musicola, Leach, cuja fase anamorfa é Pseudocercospora musae (Zimm.), Deighton. 

Apesar de ser menos agressiva do que outras doenças como, por exemplo, a 
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Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis, Morelet), a Sigatoka amarela é 

considerada a responsável pelos maiores danos na produção de banana, em grande 

parte, por ser caracterizada como uma doença endêmica no Brasil (CORDEIRO; 

MATOS, 2000). 

Os prejuízos causados pela Sigatoka amarela são advindos da morte precoce 

das folhas e do enfraquecimento da planta, com reflexo imediato na produção. São 

observados como consequência da doença, diminuição do número de pencas, 

tamanho dos frutos e maturação precoce dos mesmos ainda no campo, além de 

perfilhamento lento. A alta incidência da doença impede completamente o 

desenvolvimento dos frutos, provocando perda total na produção (CORDEIRO; 

MATOS; KIMATI, 2005). 

Para que possa ocorrer infecção, produção e disseminação do inóculo da 

doença, três são os componentes climáticos determinantes: a chuva, o orvalho e a 

temperatura. Estações definidas com ausência de alta umidade nas folhas e 

temperaturas mínimas abaixo de 21ºC são limitantes (STOVER4, 1972 apud 

ROCHA, 2008).  

Os tipos de esporos envolvidos no aparecimento da doença são o ascósporo 

(sexuado) e o conídio (assexuado), os quais têm comportamentos diferentes que se 

refletem na epidemiologia da doença. A formação dos ascósporos ocorre na 

prevalência de períodos chuvosos, combinado com temperaturas acima de 21ºC. 

Sua liberação também ocorre essencialmente pela água da chuva, mas são 

disseminados pelo vento. Já a formação dos conídios ocorre independentemente da 

chuva, portanto tornando a maior fonte de inóculo em estações secas, embora esses 

sejam produzidos quando o orvalho está presente e também disseminados pela 

água. No entanto, a alta concentração de inóculo no ambiente tem propiciado a 

manutenção de níveis altos da doença, mesmo nos períodos secos (CORDEIRO; 

MATOS; KIMATI, 2005). 

As infecções ocorrem através dos estômatos das folhas, sendo a superfície 

abaxial mais importante que a adaxial. O tempo entre a infecção e o surgimento dos 

sintomas varia conforme as condições ambientais e a suscetibilidade da planta 

(STOVER4, 1972 apud ROCHA, 2008). 

                                            
4
 STOVER, R.H. Banana, Plantain and Abaca disease. Kew, Surrey: Commonwealth Mycological 

Institute, England, 1972. 318 p. 
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Os sintomas iniciais da doença aparecem como uma leve descoloração 

circular entre as nervuras secundárias, a qual aumenta formando uma estria de 

tonalidade amarela. Com a evolução da doença, as estrias amarelas tornam-se 

marrons, posteriormente pretas e necróticas, circundadas por um halo amarelo. 

Nesse estágio, as lesões têm forma elíptico-alongada e se dispõem paralelamente 

às nervuras secundárias da folha. Em estágios mais avançados da doença, as 

lesões se coalescem, comprometendo uma grande área foliar (CORDEIRO; MATOS, 

2000). 

Para o controle da Sigatoka amarela, faz-se necessária a integração de ações 

para que se tenha um controle eficiente aliado à sustentabilidade ambiental. O 

controle químico é o principal método utilizado pelos produtores, no entanto sendo 

um controle preventivo, a sua adoção deve ser precedida de alguns cuidados e 

procedimentos importantes para a segurança da aplicação e sua eficiência. Os 

fungicidas sistêmicos são os produtos mais importantes para o controle dessa 

doença, embora os fungicidas de contato também sejam utilizados. Nas condições 

brasileiras, onde há estações bem definidas, as pulverizações se estendem por todo 

o período chuvoso (CORDEIRO; MATOS; KIMATI, 2005).  

Algumas práticas culturais são consideradas importantes ferramentas 

auxiliares para atingir um bom nível de controle da Sigatoka amarela. Práticas que 

favorecem o crescimento da planta e reduzem a possibilidade de formação de 

microclima adequado ao desenvolvimento do fungo são consideradas. Além disso, a 

desfolha de folhas sintomáticas, ou parte destas, reduz a fonte de inóculo no 

bananal (BORGES, SOUZA, 2004). 

No entanto, nos últimos anos, a busca por variedades resistentes é a principal 

linha de ação que visa o controle da Sigatoka amarela. O uso de uma variedade 

melhorada pode induzir o aumento de produtividade e um menor custo de produção, 

em função do reduzido emprego de agrotóxicos, aumentando assim a renda líquida 

do produtor (SILVA, S. et al., 2013). 

 

2.1.9 Descrição das cultivares avaliadas  

 

Pertencente ao grupo genômico AAB e subgrupo Prata, a cultivar Prata-anã 

tem sua origem genética por mutação da cultivar Branca. Apresenta pseudocaule 

vigoroso com um diâmetro de aproximadamente 50 cm e altura que varia de 2,0 a 
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3,5 m. Os cachos pesam, em média, de 14 a 16 kg e possuem 8 pencas e 100 frutos 

por cacho, rendimento produtivo de 24 t ha-1 e duração média do ciclo de 407 dias 

(SILVA et al., 1999). Em razão do menor porte, do vigor e por seus frutos possuírem 

elevada aceitação no mercado brasileiro, tem sido um das cultivares mais plantadas 

no Brasil (CORDEIRO; MOREIRA, 2006). A ‘Prata-anã’ é ainda mais tolerante ao frio 

quando comparada à outras cultivares comumente utilizadas, no entanto mais 

suscetível à Sigatoka amarela e negra e medianamente suscetível ao Mal do 

Panamá (BORGES; SOUZA, 2004). 

A cultivar BRS Platina é integrante do subgrupo Prata e trata-se de um híbrido 

tetraplóide (AAAB) derivado do cruzamento da Prata-anã (AAB) com o diplóide M53 

(AA), desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético de Bananeira da 

Embrapa. Esse híbrido apresenta alta resistência à Sigatoka amarela e ao Mal do 

panamá. Apresenta bom perfilhamento, porte médio, produtividade média de 

aproximadamente 20 t ha-1 e duração média do ciclo de 375 dias (AMORIM et al., 

2011). Com relação a qualidade pós-colheita dos frutos dessa cultivar em 

comparação à sua genitora, os frutos são maiores, apresentam menor firmeza e são 

mais sensíveis ao despencamento e embora possua menor número de pencas, sua 

produtividade é semelhante à da ‘Prata-anã’ (PIMENTEL et al., 2010). 

Em relação a cultivar BRS Princesa, essa é um híbrido tetraplóide (AAAB), 

desenvolvido pelo Programa de Melhoramento Genético de Bananeira da Embrapa, 

resultante do cruzamento da cultivar Yanganbi nº 2 (AAB) com o diplóide M53 (AA) 

pertencente ao subgrupo ‘Maçã’. Essa cultivar apresenta porte médio, menor do que 

à cultivar Maçã, podendo ser plantada no espaçamento mais reduzido de até 3,0 x 

2,5 m, com duração média do ciclo de 493 dias. A produtividade alcançada é de 25 t 

ha-1 conforme o manejo da cultura, possui cachos que pesam, em média, 16 kg, 8 

pencas por cacho com 120 frutos, os quais apresentam dimensões reduzidas. Essa 

cultivar, pela resistência à Sigatoka amarela e tolerância ao Mal do Panamá, vem 

atender a demanda de frutos da cultivar Maçã, em escassez no mercado, devido a 

suscetibilidade dessa ao Mal do Panamá (LEDO et al., 2008b). 
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2.2 Material e métodos 

 

2.2.1 Localização do experimento e dados meteorológicos 

 

O experimento foi conduzido no município de Piracicaba (SP), no campo 

experimental do Anexo do Departamento de Produção Vegetal, localizado na Escola 

Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ da Universidade de São Paulo (latitude: 

22  43' 30'' S, longitude de 47  38' 56'' O e altitude de 554 metros). O clima da região 

é Cwa, segundo a classificação de Köppen-Geiger, caracterizado como sendo 

temperado quente, com chuva predominante no verão e período mais seco e frio no 

inverno, entre os meses de junho, julho e agosto. A temperatura média do mês mais 

quente é superior a 22°C e a precipitação pluvial média é de 1195,6 mm anual 

(CEPAGRI, 2015).  

Os dados meteorológicos de temperatura média, máxima e mínima e 

precipitação pluvial, foram obtidos no banco de dados do Posto Meteorológico do 

Departamento de Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de Agricultura 

‘Luiz de Queiroz’, na Universidade de São Paulo (ANEXO A). 

 

2.2.2 Planejamento e instalação do experimento 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, constituído 

por três cultivares de bananeira, três repetições e a parcela composta por três 

plantas. A área experimental foi demarcada com o espaçamento de 2,0 m entre 

plantas e de 2,5 m entre as fileiras. 

As cultivares avaliadas foram a Prata-anã, a BRS Platina, as quais pertencem 

ao subgrupo ‘Prata’ e a BRS Princesa, pertencente ao subgrupo ‘Maçã’, que 

apresentam características diferentes em relação à suscetibilidade à Sigatoka 

amarela (Mycosphaerella musicola, Leach). 

As mudas utilizadas foram produzidas por micropropagação pela Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) – Centro Nacional de Pesquisa de 

Mandioca e Fruticultura (CNPMF), localizada em Cruz das Almas (BA). Antes da 

data de plantio, as mudas foram aclimatizadas em casa de vegetação em sacos de 

polietileno com capacidade de dois litros, com substrato na proporção de 1:1 entre 

terra e esterco bovino, por um período de um mês.  



35 
 

O experimento foi instalado no dia 23 de novembro de 2012, data escolhida 

em função dos fatores climáticos da região, priorizando o início da estação chuvosa. 

Previamente ao plantio, a amostragem do solo para a análise química foi realizada 

segundo a metodologia proposta por Souza e Lobato (2004). Com base nos 

resultados foram feitas as devidas correções, de acordo com a recomendação de 

adubação para bananeira conforme o Boletim Técnico do Instituto Agronômico de 

Campinas (BT 100/IAC) segundo Teixeira (2005) (APÊNDICE A).  

 

2.2.3 Condução do experimento 

 

Foram realizadas as práticas preconizadas para o cultivo comercial propostas 

por Borges e Souza (2004). Entre elas, o manejo das plantas daninhas, desbastes 

do excesso de rebentos, desfolha de folhas secas, inspeção fitossanitária para a 

detecção de eventuais pragas e adubação de produção. 

O controle das principais doenças foliares não foi utilizado, devido ao fato de 

uma das variáveis estudadas estar relacionada com a incidência e severidade da 

Sigatoka amarela.  

A colheita dos cachos foi realizada manualmente, seguindo o critério proposto 

por Soto Ballestero (2000), que compreende a medição do grau de corte para a 

colheita do cacho que fundamenta-se na calibração do diâmetro do fruto. Essa 

determinação foi realizada por meio da medição do calibre em milímetros, com o 

auxílio de um paquímetro digital, da distância entre as duas faces laterais do fruto 

central da segunda penca, de cima para baixo, de cada cacho. Os frutos foram 

colhidos quando atingiram um calibre mínimo de 32 e 34 mm, respectivamente para 

as cultivares do grupo Maçã e Prata, correspondente ao ponto de colheita 

estabelecido pela norma de classificação de banana proposta pelo Programa 

Brasileiro para Modernização da Horticultura (PBMH, 2006). 

 

2.2.4 Avaliações 

 

As cultivares foram avaliadas durante o primeiro ciclo de produção quanto às 

variáveis vegetativas, rendimento do cacho, duração do ciclo, incidência e 

severidade da Sigatoka amarela (Mycosphaerella musicola, Leach) e quanto à 

qualidade pós-colheita dos frutos. 
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2.2.4.1 Variáveis vegetativas  

 

As variáveis vegetativas e de rendimento do cacho constituem descritores 

padrões, que foram propostos pelo IPGRI (1996).  

No florescimento, estágio em que a inflorescência não estava completamete 

emergida do pseudocaule, avaliou-se: (i) a altura da planta, em metro (m), por meio 

do uso de régua milimetrada posicionada desde o nível do solo até o ponto de 

inserção das folhas; (ii) a circunferência do pseudocaule, em centímetro (cm), obtida 

na altura de 30 centímetros do solo por meio do uso de fita métrica milimetrada; (iii) 

o número de folhas, por meio da contagem do número de folhas vivas com área 

verde maior que 50%, realizada no florescimento e na colheita; (iv) o número de 

rebentos, por meio da contagem do número de rebentos que emergiram até a 

emissão da inflorescência.  

 

2.2.4.2 Variáveis de rendimento (componentes do cacho) 

 

Na colheita do cacho, foram avaliadas: (i) a massa do fruto, em grama (g), 

com o auxílio da balança semi-analítica de precisão 0,01g; (ii) o comprimento do 

fruto, em centímetro (cm), por meio da medição nos frutos centrais da segunda 

penca superior de cada cacho com o auxílio da fita milimetrada; (iii) o diâmetro do 

fruto, em milímetro (mm), por meio da medição da distância entre as duas faces 

laterais dos frutos centrais da segunda penca superior de cada cacho, com o auxílio 

do paquímetro digital posicionado no meio de cada fruto; (iv) o número de frutos por 

cacho; (v) o número de pencas por cacho; (vi) a massa do cacho, do engaço e das 

pencas, em quilograma (kg), todas estas realizadas com auxílio de uma balança da 

marca Filizola®, com capacidade de 150 kg; (vii) a relação entre a massa do engaço 

e a massa do cacho, determinada pelo quociente entre as duas variáveis, expresso 

em porcentagem (%). 
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2.2.4.3 Duração do ciclo 

 

Foi avaliada a duração total do primeiro ciclo de produção que consistiu no 

período, em dias, entre o plantio e a colheita do cacho; na duração do período do 

plantio ao florescimento (no estágio em que a inflorescência não estava 

completamente emergida do pseudocaule) e na duração do período do florescimento 

à colheita do cacho (frutificação). 

 

2.2.4.4 Avaliação de incidência e severidade da Sigatoka amarela 

(Mycosphaerella musicola, Leach) 

 

Avaliou-se a incidência e severidade da Sigatoka amarela (Mycosphaerella 

musicola, Leach) no momento do florescimento e na colheita dos cachos. A 

incidência foi avaliada pela porcentagem de folhas sintomáticas (presença e 

ausência da doença em cada folha da planta). Para determinação da severidade, 

utilizou-se a estimativa visual, em porcentagem, da área foliar necrosada em todas 

as folhas da planta de acordo com a escala diagramática publicada por Stover5 

(1971) e modificada por Gauhl (1994) (Figura 3). 

 

                                            
5
 STOVER, R. H. A proposed international scale for estimating intensity of banana leaf spot 

(Mycosphaerella musicola, Leach). Trop. Agric., Trinidad, 48, 185-196, 1971. 
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Figura 3 - Escala diagramática de severidade para a Sigatoka amarela, proposta por Stover (1971) 
modificada por Gauhl (1994) 

 

2.2.4.5 Avaliação da qualidade pós-colheita dos frutos 

 

A qualidade pós-colheita dos frutos foi avaliada levando em consideração 

qualidades físicas e químicas. As análises foram realizadas no Laboratório de Pós-

Colheita de Frutas e Hortaliças do Departamento de Produção Vegetal, localizado na 

Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’, da Universidade de São Paulo. Os 

cachos de cada cultivar foram despencados e foram separadas a segunda, a terceira 

e a quarta pencas de cima para baixo de cada cacho. As pencas foram lavadas e 

transportadas imediatamente ao laboratório, onde foram armazenadas em câmara 

fria a 20 ºC e 90% UR e realizadas avaliações no 3º, 6º, 9º e 12º dia de 

armazenamento. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 

três cultivares, 12 dias de armazenamento e três repetições, cada qual constituída 

por três frutos. 
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2.2.4.5.1 Qualidade física dos frutos 

 

A. Coloração da casca: avaliada com o auxílio de colorímetro Minolta®, modelo CR-

300, tomando-se quatro leituras em pontos equidistantes na região equatorial dos 

frutos, com os resultados expressos em luminosidade (L*), ângulo hue (ºhue) e 

cromaticidade (C*). 

 

B. Firmeza da polpa: determinado com o auxílio de um penetrômetro digital, marca 

Sammar®, modelo 85261.0472 TR, provido de ponteira de 8 mm, que foi aplicado em 

dois pontos equidistantes na região equatorial dos frutos, após a retirada da casca, 

sendo os resultados expressos em Newton (N). 

 

C. Massa da polpa e da casca: obtida por meio da pesagem do fruto com casca e 

sem casca, com o auxílio da balança semianalítica, com precisão de 0,01g. Os 

resultados foram expressos em gramas (g). 

 

D. Relação polpa/casca (P/C): determinada por meio do quociente entre os pesos 

da polpa e da casca, as quais foram pesadas separadamente em balança 

semianalítica. 

 

E. Espessura da casca: medida realizada com o auxílio de paquímetro digital, que 

foi aplicado em dois pontos equidistantes na região equatorial da casca, sendo os 

resultados expressos em milímetro (mm). 

 

F. Perda de massa: para determina-la, a massa da segunda penca foi obtida por 

meio da pesagem em balança semianalítica, com precisão de 0,01 g, sendo os 

resultados expressos em gramas (g). O parâmetro perda de massa foi calculado 

através da diferença entre o peso inicial da penca (obtida por ocasião da colheita) e 

o peso da penca em cada uma das avaliações subsequentes, realizadas durante o 

armazenamento, com os resultados expressos em porcentagem (%). 
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2.2.4.5.2 Qualidade química dos frutos 

 

A. Teor de sólidos solúveis: determinado por meio da leitura direta em 

refratômetro digital, marca Atago, modelo Pallete - 101, sendo os resultados 

expressos em °Brix. Triturou-se a polpa dos frutos em mixer, em seguida, diluiu-se 

30 g de polpa triturada em 90 mL de água destilada e realizou-se a leitura das 

amostras. 

 

B. Acidez titulável: determinada de acordo com metodologia descrita por Carvalho 

et al. (1990). Dessa maneira, tomou-se 10 g de amostra da polpa triturada, na qual 

foi adicionada 90 mL de água destilada, sendo posteriormente efetuada titulação 

potenciométrica com NaOH 0,1 N até atingir pH 8,10. Os resultados foram expressos 

em, gramas de ácido málico em 100 gramas de polpa. 

 

C. Relação SS/AT: determinado pela relação entre o teor de sólidos solúveis e o de 

acidez titulável. 

 

D. pH: mensurado em potenciômetro, a partir de amostras liquefeitas, na proporção 

de 10:100 (g:g). 

 

2.2.5 Análise estatística  

 

Os resultados das variáveis vegetativas, rendimento do cacho e incidência e 

severidade da Sigatoka amarela foram submetidos à análise estatística de variância 

e ao teste de comparação de médias, realizado pelo Teste de Tukey a 5% de 

significância. Com o mesmo grau de significância, foi realizada a análise de 

correlação considerando todos os dados avaliados, a fim de se discutir uma possível 

correlação entre variáveis de interesse, com base na correlação de Pearson. 

Para as variáveis de qualidade pós-colheita dos frutos foi realizada a análise 

de regressão a 5% de significância. Todos os dados foram analisados pelo programa 

estatístico SAS – Statistical Analysis System, trad. de: Sistema de Análise 

Estatística. 
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2.3 Resultados e discussão 

 

2.3.1 Variáveis vegetativas 

 

2.3.1.1 Altura e circunferência do pseudocaule  

 

A cultivar BRS Princesa apresentou maior altura em relação à ‘Prata-anã’ e à 

‘BRS Platina’, as quais também diferiram entre si, sendo que a ‘BRS Platina’ 

apresentou porte mais elevado que a ‘Prata-anã’.  

 

Tabela 1 - Altura da planta, em metros (m), e circunferência do pseudocaule, em centimétros (cm), 
das cultivares de bananeira Prata-anã, BRS Platina e BRS Princesa, no florescimento do 
primeiro ciclo de produção. Piracicaba (SP), 2013 

 
Cultivares 

Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Altura da planta (m) 2,3 c 2,7 b  3,4 a 

Circunferência do pseudocaule (cm) 67,8 b 69,8 ab 72,16 a 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O menor porte apresentado pela cultivar Prata-anã também foi relatado por 

outros autores (LEONEL; GOMES; PEDROSO, 2004; MENDONÇA et al., 2013; 

OLIVEIRA et al., 2007; SILVA et al., 2003; SILVA; FLORES; LIMA NETO, 2002; 

SILVA, M. et al., 2013; TEIXEIRA; BETTIOL NETO, 2011). O porte reduzido da 

‘Prata-anã’ a faz uma das cultivares mais utilizadas pelos agricultores, pois sob o 

ponto de vista fitotécnico, é desejável que a bananeira tenha porte reduzido, 

melhorando, dessa forma, aspectos ligados à densidade de plantio; facilidade no 

manejo; necessidade do uso de escoramento e suscetibilidade ao tombamento. 

Dessa forma, nos programas de melhoramento genético da bananeira, a altura da 

planta é um descritor relevante a ser considerado. A adoção de cultivares com altura 

mais elevada pode ser justificada quando outras características agronômicas 

favoráveis se sobrepõem em importância (ALVES; OLIVEIRA, 1999). 

A maior altura apresentada pela ‘BRS Princesa’ se deve por essa ser 

resultante do cruzamento da diplóide M53 (AA) com a cultivar Yangambi nº 2, a qual 

é uma cultivar do tipo ‘Maçã’ com porte mais elevado do que as cultivares tipo ‘Prata’ 

(LEDO et al., 2008b). Nomura et al., (2013) observou porte ainda mais elevado para 
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a cultivar BRS Princesa, de 4 m no Vale do Ribeira (SP). No entanto, Borges et al. 

(2011) relatou altura de 2,78 m, em Andirá (PR). 

A maior altura da ‘BRS Platina’ em relação à ‘Prata-anã’ também foi 

observada por Borges et al. (2011) e Cruz (2012). No entanto, Donato et al. (2006a; 

2009); Ledo et al. (2008a); Medonça et al. (2013) e Oliveira et al. (2008) não 

verificaram diferença de altura entre tais cultivares. 

A altura da planta é um descritor morfológico métrico influenciado por um 

grande número de genes, o que acarreta grande variabilidade fenotípica em função 

das condições ambientais e de manejo (ORTIZ; VUYLSTEKE, 1998). Esse fato pode 

explicar a variação de resultados encontrados na literatura para as cultivares 

avaliadas. No entanto, nas condições em que o trabalho foi desenvolvido as 

diferenças encontradas entre as cultivares foi em função, principalmente, das suas 

distinções varietais, por estarem submetidas à mesma condição ambiental e de 

manejo. 

A variável altura deve ser avaliada integrada à circunferência do pseudocaule, 

pois essas em conjunto refletem na capacidade de sustentação do cacho (SILVA et 

al., 2000). Borges et al. (2011) acrescenta que menor suscetibilidade ao 

tombamento, das cultivares de menor circunferência do pseudoaule, pode ser 

minimizada pela menor altura.  

Apesar da menor circunferência de pseudocaule apresentada pela ‘Prata-

anã’, essa é uma planta vigorosa e de média robustez, com boa capacidade de 

sustentação do cacho, devido a menor altura apresentada, assim como classificada 

por Silva et al. (2000). Logo, para a ‘BRS Platina’, infere-se que tal cultivar tenha 

uma robustez intermediária em relação à ‘Prata-anã’ e à ‘BRS Princesa’, em função 

dos resultados interpostos obtidos de altura da planta e circunferência do 

pseudocaule (Tabela 1). 

A semelhança entre as cultivares Prata-anã e BRS Platina, em relação à 

circunferência do pseudocaule, também foi relatada por Cruz (2012); Donato et al. 

(2009) e Mendonça et al., (2013). Porém, diferenças foram observadas por Borges et 

al. (2011); Donato et al. (2006a); Ledo et al. (2008a); Marques (2011) e Oliveira et 

al., (2008). A superioridade da cultivar BRS Princesa, comparada à ‘Prata-anã’, foi 

igualmente descrita por Ledo et al. (2008a). 

Cruz (2012); Melo et al. (2010) e Pereira et al. (2000) relataram uma alta 

variação de circunferência do pseudocaule em cultivares de bananeiras submetidas 
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em diferentes manejos, certificando a variabilidade dessa variável em função do 

ambiente, não só da genética.  

Especialmente para o cultivo de bananeira na mesorregião de Piracicaba, a 

altura e circunferência do pseudocaule são variáveis relevantes a serem 

consideradas. Em trabalho realizado pelo Centro Universitário de Estudos e 

Pesquisas sobre Desastres Naturais, a mesorregião de Piracicaba é uma das 

regiões do estado de São Paulo com maior incidência de vendavais, com ventos que 

variam entre 88 a 102 km/h. O referido estudo analisou ainda a frequência anual de 

vendavais no período de 1991 a 2012 e verificou que há uma tendência crescente 

de ocorrência desse fenômeno natural ao longo dos anos (CEPED, 2013). Essa 

condição pode acarretar danos consideráveis aos plantios comerciais de bananeiras 

com cultivares mais suscetíveis ao tombamento. 

 

2.3.1.2 Número de folhas no florescimento e na colheita 

 

Quanto ao número de folhas no florescimento, não houve diferença entre as 

cultivares. No entanto, observou-se reduções do número de folhas entre os estágios 

do florescimento à colheita nas três cultivares. A ‘BRS Princesa’ apresentou, no 

momento da colheita do cacho, o maior número de folhas em relação às demais 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Número de folhas das cultivares de bananeira Prata-anã, BRS Platina e BRS Princesa, no 
florescimento (FLO) e na colheita (COLH), do primeiro ciclo de produção. Piracicaba (SP), 
2013 

 
Cultivares  

Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Número de folhas (FLO) 17,5 aA 17,1 aA 16,8 aA 

Número de folhas (COLH) 7,8 bB 8 bB 9,3 aB 

Médias seguidas da mesma letra minúscula, na linha, não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Médias seguidas da mesma letra maiúscula, na coluna, não diferiram pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade.  

 

A quantidade de folhas na bananeira é uma variável importante na avaliação 

de cultivares, por ser o componente da planta responsável pela disponibilidade de 

fotoassimilados (ALVES, 1999). A esse respeito, Soto Ballestero (2000) acrescenta 

que para o bom desenvolvimento dos frutos, a situação considerada ideal no 
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florescimento são bananeiras com ao menos oito folhas, já que não há mais emissão 

foliar após esse momento. Dessa forma, observou-se que as cultivares satisfizeram 

esse padrão, conferindo uma prerrogativa para o período pós-florescimento. 

As condições climáticas ocorridas, no período do plantio ao florescimento, 

foram preponderantes para o resultado obtido. Período, na maior parte, chuvoso e 

com temperaturas elevadas, condições, segundo Borges e Souza (2004), favoráveis 

ao crescimento vegetativo da bananeira (ANEXO A). 

A manutenção do número máximo de folhas, do florescimento à colheita, é o 

que garantirá o desenvolvimento satisfatório dos frutos (SOTO BALLESTERO, 

2000). Sabe-se que naturalmente as folhas mais velhas da bananeira secam 

totalmente e necessitam ser retiradas. No entanto, fatores como velocidade do 

vento, disponibilidade nutricional e hídrica, bem como tolerância da cultivar às 

doenças foliares são fatores que influênciam na manutenção da área foliar verde 

(ALVES, 1999).  

Segundo Soto Ballestero (2000), o déficit hídrico é o fator climático 

considerado mais limitante, que diminui notavelmente a área foliar. Nas condições 

em que o trabalho foi desenvolvido, a redução do número de folhas do florescimento 

à colheita, das três cultivares, decorreu da baixa precipitação pluvial ocorrida no 

período do florescimento à colheita, principalmente nas semanas seguintes a 

emissão da inflorescência (ANEXO A).  

Para a ‘Prata-anã’, além do déficit hídrico, a incidência da Sigatoka amarela 

contribuiu notavelmente para a diminuição de sua área verde foliar, já que é 

suscetível à essa doença. Já nas cultivares BRS Platina e BRS Princesa, a causa da 

redução do número de folhas foi em decorrência do déficit hídrico, uma vez que 

essas cultivares são resistentes à Sigatoka amarela.  

Além da indisponibilidade de água, Teixeira; Ruggiero e Natale (2001) 

ressaltam que as condições de desequilíbrio nutricional, principalmente de nitrogênio 

e postássio, aceleram a senescência das folhas em bananeiras. Os autores 

acrescentam ainda que a adubação potássica favorece a manuntenção de folhas 

ativas, especialmente em cultivo sequeiro. Porém, a influência desse fator foi 

minimizada nos resultados obtidos de número de folhas na colheita, já que foi 

realizada a adubação conforme as recomendações técnicas para esta cultura, do 

Boletim Técnico do Instituto Agronômico de Campinas (BT 100/IAC) segundo 

Teixeira (2005). 
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Resultados variados de números de folhas são encontrados na literatura para 

as cultivares em questão. Isso se deve, segundo Alves (1999), às diversas 

condições climáticas das regiões de cultivo e manejo da cultura, bem como à 

incidência de doenças foliares como as Sigatokas amarela e negra. Para a ‘Prata-

anã’, médias que variam de 19,8 folhas no florescimento, como o encontrado por 

Ledo et al. (2008a), a zero no momento da colheita, como relatado por Nomura et 

al., (2013). Resultados semelhantes são encontrados para a cultivar BRS Platina. No 

tocante a cultivar BRS Princesa, são relatadas médias de 16 folhas no florescimento 

(NOMURA et al., 2013) e 5,66 folhas na colheita do cacho (ROQUE et al., 2014).  

 

2.3.1.3 Número de rebentos  

 

A cultivar BRS Princesa apresentou maior número de rebentos em relação às 

demais cultivares (Tabela 3). Segundo Alves (1999), uma bananeira pode produzir 

tantas gemas laterais quantas forem as folhas formadas até a indução floral. 

Contudo, a emergência dos rebentos na superfície do solo parece ser influenciada 

pela dominância da planta ‘mãe’ e de outros ‘filhos’ em desenvolvimento. 

 

Tabela 3 - Número de rebentos das cultivares de bananeira Prata-anã, BRS Platina e BRS Princesa, 
no florescimento do primeiro ciclo de produção. Piracicaba (SP), 2013 

 
Cultivares 

Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Número de rebento  6 b 6 b 10 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Resultado semelhante, com relação ao número de rebentos por planta nas 

cultivares Prata-anã e BRS Platina, foi relatado por Donato et al. (2009). Já Teixeira 

e Bettiol Neto (2011) obtiveram média de apenas 1,4 rebentos para a cultivar Prata-

anã. 

Poucos são os trabalhos que avaliam o número de rebentos em cultivares de 

bananeira, porém segundo Souza; Cordeiro e Trindade (2000) trata-se de uma 

característica relevante, pois o número de rebentos produzidos pela bananeira 

reflete o potencial da cultivar para a produção de mudas. Embora esse tipo de muda 

não seja considerado ideal devido a questões fitossanitárias, os produtores ainda a 

utilizam para o replantio, em eventual falha no bananal, ou plantios em pequenas 
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áreas. Borges e Souza (2004) ressaltam que não se deve utilizar 

indiscriminadamente o bananal para a obtenção de mudas, porém é possível utilizá-

lo de forma adequada para esse fim, especialmente para o atendimento a pequenos 

produtores. 

 

2.3.2 Variáveis de rendimento (componentes do cacho) 

 

2.3.2.1 Massa, comprimento e diâmetro do fruto 

 

A cultivar BRS Platina apresentou maior massa e comprimento do fruto em 

relação à ‘Prata-anã’ e à ‘BRS Princesa’, as quais não diferiram entre si. Quanto ao 

diâmetro do fruto, não houve diferença entre as cultivares (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Massa do fruto, em gramas (g); comprimento do fruto, em centímetros (cm) e diâmetro do 
fruto, em milímetros (mm), de bananas ‘Prata-anã’, ‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’, do 
primeiro ciclo de produção. Piracicaba (SP), 2013 

 
Cultivares 

Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Massa do fruto (g) 120,4 b 164 a 94,2 b 

Comprimento do fruto (cm) 17,7 b 20,3 a 15,3 b 

Diâmetro do fruto (mm) 34,3 a 36,8 a 34,3 a 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

As diferenças entre as cultivares decorrem, em grande parte, das suas 

distinções varietais. Segundo Tenkouano, Ortiz e Baiyeri (2002), a massa do fruto e 

suas dimensões são variáveis que apresentam associação genética e elevada 

herdabilidade e de extrema relevância para avaliação do rendimento do cacho de 

uma cultivar de bananeira.  

A superioridade da massa e comprimento do fruto de bananas ‘BRS Platina’ 

em relação às demais também foi observada por Borges et al. (2011); Donato et al. 

(2006a; 2009); Ledo et al. (2008a) e Marques (2011). Silva, S. et al. (2013) 

acrescentam que a massa do fruto em híbrido é sempre superior à cultivar genitora 

feminina, como é o caso da ‘BRS Platina’ em relação à ‘Prata-anã’.  

A semelhança da cultivar BRS Princesa, quanto à massa, comprimento e 

diâmetro do fruto em relação à ‘Prata-anã’, similarmente foi relatada por Borges et al. 



47 
 

(2011); Cruz (2012); Ledo et al. (2008a) e Silva (2013). Segundo Ledo et al. (2008b), 

as bananas ‘BRS Princesa’, embora sejam caracterizadas como tipo Maçã, as quais 

apresentam frutos menores que a do tipo Prata, apresentam frutos com dimensões 

maiores que se igualam às bananas tipo Prata. 

A massa do fruto e suas dimensões são utilizadas também para a 

padronização e classificação na comercialização da banana, de acordo com 

tamanho e forma padrões para cada tipo e grupo genômico a que pertence, 

definindo o mercado comsumidor, como preferência e forma de consumo (ALVES, 

1999). 

De acordo com as normas de classificação do Programa Brasileiro para a 

Modernização da Horticultura (PBMH, 2006), as cultivares apresentaram dimensões 

em conformidade com os padrões exigidos. 

Segundo Alves (1990), os frutos da ‘Prata-anã’ apresentam massa ideal de 

130 g, muito embora valores superiores também sejam aceitáveis, como o valor de 

155,80 g obtido por Donato et al. (2006a). Com relação ao diâmetro do fruto, a 

medida entre 34 e 35 mm são consideradas ideiais para essa cultivar, como relatado 

por Alves (1990); Mendonça et al. (2013) e Ramos et al. (2009). Já o comprimento 

do fruto, valores maiores que 16 cm atendem o padrão esperado (ALVES, 1990; 

DONATO et al., 2006a; MARQUES, 2011; RAMOS et al., 2009). 

Os frutos da ‘BRS Platina’ atenderam às exigências, segundo descrição feita 

por Amorim et al. (2011) quanto à massa e ao comprimento do fruto. Valores 

próximos foram relatados por Borges et al. (2011); Donato et al. (2006a); Ledo et al. 

(2008a); Marques (2011); Oliveira (2010) e Oliveira et al. (2008). Quanto ao diâmetro 

dos frutos dessa cultivar, embora o resultado obtido atenda às exigências do PBMH 

(2006) dos frutos tipo Prata, diâmetro de até 44 mm também são encontrados na 

literatura, como relatado por Amorim et al. (2011).  

A massa dos frutos da ‘BRS Princesa’ apresentaram valores menores do que 

o considerado ideal para essa cultivar, que é de aproximadamente 130 g (LEDO et 

al., 2008b; MENDONÇA et al., 2013; ROQUE et al., 2014). Sabe-se que a massa do 

fruto é relativa e dependente do seu comprimento e diâmetro. Observou-se que o 

diâmetro do fruto obtido para essa cultivar acarretou redução em sua massa, uma 

vez que o diâmetro desses frutos pode atingir até 40 mm, como o observado por 

Silva Júnior et al. (2012). O comprimento do fruto não foi o limitante para a obtenção 

da massa dos mesmos. Valores entre 12,7 a 13,8 cm são comumentes notados 
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(BORGES et al., 2011; COSTA, 2012; SILVA JÚNIOR et al., 2012). Sendo assim, o 

resultado obtido pode ter sido influenciado pela condição de baixa precipitação 

pluvial ocorrida após o florescimento, principalmente no início do desenvolvimento 

dos frutos (ANEXO A). 

Segundo Borges e Souza (2004), a disponibilidade hídrica está entre os 

fatores que mais influenciam no desenvolvimento do fruto, tendo uma relação 

diretamente proporcional. Cruz (2012) acrescenta que essa proporcionalidade é 

independente das cultivares, no entanto, essas apresentam respostas diferenciadas. 

De acordo com Soto Ballestero (2000), o período inicial de desenvolvimento dos 

frutos é o mais sensível ao déficit hídrico. O crescimento dos frutos (comprimento) 

inicia-se quatro dias antes da emissão da inflorescência e mantém-se a uma taxa 

relativamente alta de até 30 dias após o florescimento. Já o diâmetro final do fruto 

pode ser determinado até 90 dias após o florescimento. Castricini et al. (2012) 

concluíram que os maiores frutos foram obtidos onde não houve deficiência hídrica 

em qualquer uma das fases fenológicas da bananeira, enquanto que os piores 

resultados foram observados quando houve restrição da irrigação na fase entre o 

florescimento e a colheita. 

Além disso, as baixas temperaturas ocorridas semanas antes e após o 

florescimento podem ter contribuído de forma preponderante para a reduzida massa 

do fruto da ‘BRS Princesa’, inferindo que essa cultivar seria mais intolerante à 

ocorrência de baixas temperaturas do que as demais, uma vez que o fator 

temperatura do ambiente também exerce grande influência no desenvolvimento dos 

frutos da bananeira (ANEXO A). 

Pesquisas realizadas quanto a avaliação de toda a biologia reprodutiva de 

Musa spp., indicam que períodos com temperaturas baixas (médias de 14°C) 

resultam em desenvolvimento floral anormal, ou seja, flores com deficiência em sua 

estrutura acarretam dano na morfologia dos frutos. Para a ocorrência desses danos, 

as temperaturas baixas não precisam durar mais do que dois dias (FAHN; 

KLARMAN-KUSLEV; ZIV, 1961). Fortescue e Turner (2005) afirmam que as 

temperaturas ocorridas nas semanas que antecedem a antese são tão importantes 

quanto no mês o qual a inflorescência se diferencia.  

O equilíbrio nutricional também é relevante para a obtenção de maior ou 

menor massa do fruto para as cultivares de bananeira. Delvaux (1995) afirma que 

teor adequado de nutrientes é decisivo para um máximo desenvolvimento dos frutos 
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e que os elementos-chave são o nitrogênio (N) e o postássio (K). Especialmente em 

relação ao último, trabalhos pioneiros com adubação constataram que todo K 

adicionado seria totalmente removido pelos frutos. No entanto, pode-se inferir que o 

desequilíbrio nutricional foi minimizado, uma vez que as plantas foram adubadas, 

como descrito no item 2.2 da seção Material e métodos.  

 

2.3.2.2 Número de frutos 

 

As cultivares BRS Platina e BRS Princesa não diferiram da Prata-anã quanto 

ao número de frutos por cacho. No entanto, a ‘BRS Princesa’ obteve maior média 

em relação à ‘BRS Platina’ (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Número de frutos por cacho das cultivares de bananeira Prata-anã, BRS Platina e BRS 
Princesa, do primeiro ciclo de produção. Piracicaba (SP), 2013 

 
Cultivares 

Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Número de frutos  107 ab 93 b 117 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O semelhante número de frutos por cacho entre as cultivares BRS Platina e 

Prata-anã também foi relatado por Cruz (2012). No entanto, diferenças entre elas, 

sendo a Prata-anã, por exemplo, com maior número de frutos, são mais comuns e 

foram observadas por Donato et al. (2006a; 2009); Ledo et al. (2008a); Marques 

(2011) e Mendonça et al. (2013).  

Para a cultivar BRS Platina, Donato et al. (2009) relataram 105 frutos por 

cacho. Anteriormente, Donato et al. (2006a) observaram valor semelhante de 102,3 

frutos por cacho, no entanto, resultados mais reduzidos foram obtidos por Ledo et al. 

(2008a) de 84 frutos, Marques (2011) de 76,77 e Mendonça et al. (2013) que 

obtiveram 76,33 frutos por cacho.  

Marques (2011) afirma que o número reduzido de frutos comumente 

encontrado na literatura para a ‘BRS Platina’, principalmente quando comparada às 

outras cultivares tipo ‘Prata’, constitui uma característica varietal, 

independentemente das condições ambientais e de manejo. No entanto, essa 

diferença não foi observada entre as cultivares BRS Platina e Prata-anã, apesar do 
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fato de que, segundo relato de Alves (1990), a ‘Prata-anã’ pode render até 140 frutos 

por cacho. 

Para que cada cultivar obtenha seu máximo potencial, quanto ao número de 

frutos, é necessário que os frutos tenham bom desenvolvimento. Apesar de os frutos 

terem componentes intrinsecamente relacionados ao genótipo, tais como o diâmetro 

e o comprimento, estes estão mais sujeitos às interações com o ambiente. Portanto, 

podem variar mais do que o número de frutos, e por isso, estão sujeitos a seleção e 

padronização para a comercialização. 

Em relação à semelhança quanto ao número de frutos entre as cultivares 

BRS Princesa e Prata-anã, segundo Alves (1990), as do tipo ‘Maçã’ apresentam 

geralmente quantidade de frutos semelhante as do tipo ‘Prata’. Resultado similar foi 

descrito por Mendonça et al. (2013) e Roque et al. (2014). Todavia, a superioridade 

do número de frutos da BRS Princesa em relação à BRS Platina, a qual é 

classificada também como tipo ‘Prata’, decorreu-se do que pode ser sua 

característica varietal. Tal resultado foi igualmente observado por Ledo et al. 

(2008a); Cruz (2012) e Mendonça et al. (2013).  

O número de frutos é uma importante variável no melhoramento genético da 

bananeira, pois influencia diretamente no peso do cacho. A forte associação entre as 

duas variáves reforça a importância da avaliação do número de frutos em cultivares 

de bananeira (SILVA et al., 2000). 

 

2.3.2.3 Número de pencas 

 

A cultivar BRS Platina apresentou menor número de pencas em relação às 

cultivares Prata-anã e BRS Princesa, as quais não diferiram entre si (Tabela 6). 

A igualdade no número de pencas entre a ‘BRS Princesa’ e ‘Prata-anã’ e a 

maior média dessas em relação à ‘BRS Platina’, também foi relatada por Borges et 

al. (2011) e Cruz (2012). Outros trabalhos ainda observaram essa diferença entre a 

‘BRS Platina’ e a ‘Prata-anã’, os quais afirmam ser uma característica varietal das 

cultivares citadas, sendo a ‘Prata-anã’, genitora do híbrido ‘BRS Platina’, superior 

quanto ao número de pencas, independentemente do ambiente e do manejo a que 

estejam submetidas (DONATO et al., 2009; LEDO et al., 2008a; LINS, 2005; 

MARQUES, 2011). Autores como Sirisena e Senanayake (2000); Tenkouano; Ortiz e 

Baiyeri (2002) afirmam que o número de pencas apresenta elevada herdabilidade, 
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ou seja, não sofre influência demasiada das condições ambientais e de manejo, em 

comparação às demais variáveis de rendimento do cacho e, portanto trata-se de um 

importante descritor varietal. 

 

Tabela 6 - Número de pencas por cacho das cultivares de bananeira Prata-anã, BRS Platina e BRS 
Princesa, do primeiro ciclo de produção. Piracicaba (SP), 2013 

 
Cultivares 

Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Número de pencas 8 a 7 b 9 a 

Médias seguidas pela mesma letra não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O número de pencas por cacho é de grande interesse para o produtor, e logo, 

de fundamental importância para o melhoramento genético da bananeira, uma vez 

que a penca constitui-se a unidade comercial dessa fruta (SILVA; MATOS; ALVES, 

1998).  

O número de pencas obtido para a ‘Prata-anã’ foi o esperado para essa 

cultivar. Médias que variam de 8 a 9 pencas por cacho são mais frequentes na 

literatura, como as obtidas por Borges et al. (2011); Damatto Júnior et al. (2005); 

Donato et al. (2009); Gonçalves et al. (2008) e Leonel; Gomes e Pedroso (2004). No 

que se refere a essa questão, Alves (1990) acrescenta que 10 pencas por cacho é 

um valor máximo alcançado para essa cultivar.  

Para a cultivar BRS Platina o número de pencas observado está de acordo 

com Borges et al. (2011); Ledo et al. (2008a); Marques (2011); Mendonça et al. 

(2013) e Oliveira et al. (2008), os quais obtiveram médias variando entre 5 e 7. 

Médias maiores, de 8 pencas por cacho, foram relatadas por Donato et al. (2009) e 

Guimarães (2011).  

Borges et al. (2011) notaram o mesmo número de pencas por cacho para a 

‘BRS Princesa’, porém resultados comumente encontrados variam entre 6 a 7, como 

os obtidos por Costa (2012); Ledo et al. (2008a); Mendonça et al. (2013); Roque et 

al., (2014) e Silva Júnior et al. (2012). 
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2.3.2.4 Massa das pencas, do cacho e do engaço, relação engaço/cacho 

 

As cultivares BRS Platina e BRS Princesa não diferiram quanto à massa das 

pencas da ‘Prata-anã’. No entanto, a ‘BRS Platina’ obteve maior média em relação à 

‘BRS Princesa’ (Tabela 7). 

Os componentes do cacho (frutos, pencas, engaço e raque) expressam em 

conjunto o rendimento deste, e são altamente correlacionados por serem parâmetros 

que apresentam associação genética e elevada herdabilidade (JARAMILLO6, 1982 

apud MEDEIROS, 2012). A massa das pencas é a variável mais importante para 

avaliação do rendimento do cacho de uma cultivar de bananeira, pois é a parte 

efetivamente comercializada pelo produtor e estabelece, quando extrapolada em 

função da área, a real produtividade da cultura em t.ha-1. 

 

Tabela 7 - Massa das pencas, do cacho e do engaço (mais raque), em quilograma (kg) e relação 
massa do engaço/massa do cacho (%) das cultivares de bananeira Prata-anã, BRS 
Platina e BRS Princesa, do primeiro ciclo de produção. Piracicaba (SP), 2013 

 
Cultivares  

Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Massa das pencas (kg) 12,2 ab 16,0 a 10,7 b 

Massa do cacho (kg) 13,7 ab 17,4 a 11,9 b 

Massa do engaço (kg) 1,5 a 1,4 a 1,3 a 

Relação engaço/cacho (%) 11,4 a 8,9 a 11,0 a 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Em relação à semelhança da massa das pencas da ‘Prata-anã’ e ‘BRS 

Platina’, pode-se inferir que o valor unitário da massa do fruto da ‘BRS Platina’ torna-

se mais relevante para a análise de seu potencial produtivo, indicando um efeito 

compensatório no rendimento final do cacho dessa cultivar, uma vez que, como 

visto, o número de frutos por cacho foi igual ao da ‘Prata-anã’ porém, o número de 

pencas por cacho foi menor. De acordo com os trabalhos de Borges et al. (2011); 

Donato et al. (2006a; 2009) Marques (2011); Oliveira et al. (2008), essa 

característica constitui-se uma particularidade da ‘BRS Platina’ em relação à ‘Prata-

anã’. 

                                            
6
 JARAMILLO, R. C. Las principales características morfológicas del fruto de banano, variedade 

cavendish gigante (Musa AAA) em Costa Rica. Upeb: Impretex, 1982. 42 p. 
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Quanto à maior massa das pencas da ‘BRS Platina’, comparada à ‘BRS 

Princesa’, a massa do fruto da ‘BRS Platina’ também foi preponderante para esse 

resultado, uma vez que a BRS Princesa obteve maior número de frutos e pencas. 

Resultado similar também foi observado por Borges et al. (2011) e Ledo et al. 

(2008a). 

A semelhança da massa das pencas da ‘BRS Princesa’ e ‘Prata-anã’ foi em 

decorrência da similaridade nas médias encontradas das demais variáveis de 

rendimento do cacho visto anteriormente, como massa do fruto, número de frutos e 

número de pencas. Roque et al. (2014) também observou o mesmo resultado. 

Portanto, ressalta-se a importância da avaliação, de forma integrada, e da 

identificação, para cada cultivar, de quais componentes do cacho exercem 

influência, em maior ou menor proporção, no resultado do seu potencial produtivo, já 

que os produtores comercializam a fruta por peso. Os autores Silva; Flores e Lima 

Neto (2002) ressaltam que o número de pencas no cacho tem grande influência em 

sua massa, pois é parte deste e está relacionado diretamente à produtividade. 

Porém, Silva Júnior et al. (2012) acrescentam que essa informação não se trata de 

uma regra, uma vez que algumas cultivares de bananeira podem apresentar grande 

número de pencas com frutos de tamanho pequeno e de pouca massa. Portanto, a 

interferência do número de frutos e pencas na produtividade final de cada cultivar é 

variante e dependente da massa dos frutos. 

Nas condições edafoclimáticas que o trabalho foi desenvolvido, infere-se que 

a massa das pencas da ‘Prata-anã’ estava dentro do padrão aceitável para essa 

cultivar, assim como observado por Borges et al (2011) (11,40 kg); Ledo et al. 

(2008a) (14,78 kg) e Marques (2011) (10,44 kg). No entanto, valores mais elevados 

podem ser encontrados na literatura devido as diferenças nas condições 

edafoclimáticas e de manejo. Donato et al. (2006a) e Mendonça et al. (2013) 

relataram médias de 16,52 e 17,65 kg, respectivamente. 

A massa das pencas da ‘BRS Platina’ obtida estava dentro da faixa 

comumente encontrada na literatura para essa cultivar. Borges et al. (2011); Donato 

et al. (2006a); Ledo et al. (2008a); Marques (2011) e Mendonça et al. (2013) 

obtiveram, respectivamente, 12,8; 15,96; 12,49;9,43; 11,53 kg.  

Apesar de haver relatos de média de até 16,13 kg, como a obtida por Ledo et 

al. (2008a), para a massa das pencas da ‘BRS Princesa’, grande parte dos trabalhos 

consultados relatam massa das pencas de 6 até 11 kg, como Borges et al. (2011); 
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Costa (2012); Mendonça et al. (2013) e Silva Júnior et al. (2012). Nesse contexto, 

para essa cultivar, o desenvolvimento satisfatórios dos frutos é um fator 

preponderante para a expressão do seu máximo potencial produtivo, uma vez que 

os frutos apresentam naturalmente dimensões mais reduzidas, e juntamente com o 

número de frutos por cacho são caracteres importantes para a análise do seu 

rendimento.  

Com relação à massa do cacho, essa não expressa a verdadeira 

produtividade de uma cultivar, já que é composta pela massa das pencas somada 

aos componentes descartáveis como a massa do engaço e raque, apresentando 

grande oscilação no resultado final do rendimento (JARAMILLO7, 1982 apud 

MARQUES, 2011).  

A massa do cacho da cultivar BRS Platina não diferiu da ‘Prata-anã’, porém 

foi maior do que a da ‘BRS Princesa’, a qual também não diferiu da ‘Prata-anã’. As 

cultivares obtiveram semelhantes massa do engaço, que apesar das diferenças 

observadas em relação à massa do cacho, foi observada mesma relação 

engaço/cacho (Tabela 7). 

Em relação à interferência da massa de engaço, mais raque, na massa do 

cacho, poucos são os trabalhos que estudam essa abordagem. Porém, a massa do 

engaço é relevante para aferir sua participação percentual na massa do cacho e 

para estudos sobre descritores varietais. 

Observou-se que a massa do engaço apresentou diferentes correlações com 

a massa do cacho entre as cultivares. A cultivar Prata-anã não apresentou 

correlação entre essas variáveis, já as cultivares BRS Platina e BRS Princesa 

apresentaram correlações positivas entre a massa do cacho e a massa do engaço. 

Indicando que, para essas cultivares, houve interferência da massa do engaço no 

rendimento do cacho (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Coeficientes de correlação da massa do cacho com massa do engaço das cutivares Prata-
anã, BRS Platina e BRS Princesa. Piracicaba (SP), 2013 

 
Cultivares  

Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Massa do engaço 0,52ns 0,69** 0,66** 

** significativo a 1% de probabilidade; ns: não significativo. 

                                            
7
 JARAMILLO, R. C. Las principales características morfológicas del fruto de banano, variedade 

cavendish gigante (Musa AAA) em Costa Rica. Upeb: Impretex, 1982. 42 p. 
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Donato et al. (2006b) observaram correlações diversas entre a massa do 

cacho e do engaço para diferentes cultivares, já Guimarães (2011) observou 

somente correlações postitivas. Bolfarini (2015), avaliando diferentes doses de 

adubação fosfatada, não constatou variação para a massa do engaço. Marques 

(2011) também não constatou variação da massa do engaço em diferentes sistemas 

de irrigação. 

 

2.3.3 Duração do ciclo 

 

Quanto à duração total do ciclo, não houve diferença entre as cultivares, 

contudo a ‘BRS Platina’ e a ‘BRS Princesa’ foram mais tardias quanto ao período do 

plantio ao florescimento. A ‘BRS Princesa’ apresentou precocidade em relação às 

demais quanto ao período do florescimento à colheita do cacho (Tabela 9). 

Além dos condicionantes climáticos, outros fatores como o manejo, as 

técnicas culturais e a própria cultivar exercem influência na duração do ciclo total de 

produção (SOTO BALLESTERO, 2000). Nas condições em que o experimento foi 

desenvolvido, as cultivares apresentaram a mesma duração do ciclo total, o qual é 

caracterizado como ciclo precoce a médio, um vez que em outras situações a 

duração do ciclo dessas cultivares se apresentaram mais tardia. Para a cultivar 

Prata-anã, Damatto Júnior et al. (2005) observaram duração total do ciclo de 493 

dias e Mendonça et al. (2013) de 448,66 dias, para a ‘BRS Platina’. Já para a cultivar 

BRS Princesa, Silva Júnior et al. (2012) observaram 639,6 dias. 

 

Tabela 9 – Duração, em dias, do ciclo total; período do plantio ao florescimento; período do 
florescimento à colheita do cacho das cultivares de bananeira, Prata-anã, BRS Platina 
e BRS Princesa, do primeiro ciclo de produção. Piracicaba (SP), 2013 

 
Cultivares  

Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Ciclo total 401 a 412 a 401 a 

Período do plantio ao florescimento  212 b 234 a  251 a 

Período do florescimento à colheita 189 a 178 a 150 b 

Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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A precocidade de produção é desejada pelos produtores, especialmente sob 

o ponto de vista econômico, pois resulta na obtenção de ciclos sucessivos em menor 

espaço de tempo, aumentando a produtividade. Isso faz com que essa variável seja 

relevante no melhoramento genético da bananeira (SILVA et al., 2000). 

Quanto à duração do período do plantio ao florescimento, as cultivares BRS 

Platina e BRS Princesa apresentaram maior duração em relação à ‘Prata-anã’. Isso 

se deve ao maior crescimento vegetativo apresentado por essas cultivares, como 

altura principalmente, portanto exigindo maior tempo de desenvolvimento vegetativo 

da planta para que ocorra a diferenciação floral.  

A temperatura é o fator climático que mais influencia no desenvolvimento da 

bananeira antes da emissão da inflorescência, pois é necessária a produção de 

certo número de folhas pela planta para que ocorra a diferenciação floral, sendo que 

temperaturas elevadas aceleram esse processo (TURNER; FORTESCUE; 

THOMAS, 2007). Turner (1994) acrescenta que a temperatura de 27°C é 

considerada ótima e condiciona as bananeiras a uma velocidade máxima de 

crescimento. Diante disso, as condições climáticas foram favoráveis ao 

desenvolvimento vegetativo, principalmente nos seis primeiros meses de cultivo 

(ANEXO A). Portanto, a diferença na duração do período do plantio ao florescimento, 

apresentada entre a cultivar Prata-anã e as demais, pode ser creditada também às 

questões intrínsecas das cultivares, uma vez que essas estavam sob as mesmas 

condições climáticas e de manejo. 

Fortescue, Turner e Romero (2011) constataram que há uma sensibilidade da 

bananeira ao fotoperíodo longo (maiores que 12 horas), antecipando seu 

florescimento, e essa sensibilidade pode variar entre as cultivares. Há a 

possibilidade que a ‘Prata-anã’ seja mais sensível ao fotoperíodo que as demais 

cultivares. 

A precocidade do período do plantio ao florescimento diminui o tempo de 

exposição da planta aos patógenos e, consequentemente, pode garantir maior 

número de folhas tanto na fase que antecede a emissão da inflorescência quanto na 

fase de frutificação (TURNER, 1994). Para a cultivar Prata-anã, a precocidade é 

ainda mais desejada, pois confere grande vantagem fitossanitária, posto que essa é 

suscetível às principais doenças foliares.  

Quanto ao período do florescimento à colheita do cacho, a ‘BRS Platina’ não 

diferiu da ‘Prata-anã’, mostrando que o tempo de desenvolvimento do cacho 
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(frutificação) foi o mesmo para as duas cultivares, o que é coerente, pois essas não 

diferiram quanto à massa do cacho. 

Já a cultivar BRS Princesa mostrou-se mais precoce em relação à ‘Prata-anã’ 

e a ‘BRS Platina’. Alves (1990) relata que o período de frutificação para as cultivares 

do tipo ‘Maçã’ são mais precoces, variando de 90 a 120 dias em virtude de 

possuírem cachos menores com frutos menores, por conseguinte levam menos 

tempo para se desenvolverem, o que pôde ser constatado nos resultados obtidos. 

Mendonça et al. (2013) relatou que genótipos de bananeira que possuem cachos 

com maiores massas apresentaram ciclos prolongados, por demandarem mais 

tempo para formação e desenvolvimento dos frutos. 

O número de folhas da cultivar BRS Princesa, que se manteve até a colheita, 

foi maior do que o número das demais cultivares, o que também pode ter contribuído 

para o desenvolvimento mais rápido dos frutos. 

A duração da fase de frutificação é um descritor valioso, pois reflete o tempo 

de exposição dos frutos no campo aos agentes causadores de danos, bem como o 

tempo para que o produtor alcance o retorno do investimento aplicado na lavoura. 

Em vista disso, a precocidade desse intervalo é extremamente desejada (ALVES, 

1999). 

Na literatura são descritos resultados variados quanto ao período de 

frutificação. Para a cultivar Prata-anã, Roque et al. (2014) obtiveram duração de 

133,33 dias e Ramos et al. (2009) de 126 dias. Para a ‘BRS Platina’, Donato et al. 

(2009) relataram 154 dias e Mendonça et al. (2013) 146,33 dias. Silva Júnior et al. 

(2012) observaram 109,6 dias para a fase de frutificação da BRS Princesa. 

O atraso obtido no período de frutificação para as cultivares deste estudo em 

relação aos encontrados na literatura, foi creditado às condições climáticas ocorridas 

principalmente nos três primeiros meses dessa fase, quando foi detectada 

temperatura média mensal de 19ºC e temperatura mínima de até 11ºC, enquanto 

que a sugerida por Alves (1999) como sendo a ideal para esta fase é de 29oC 

(ANEXO A). Turner; Fortescue e Thomas (2007) ressaltam que temperaturas abaixo 

de 16ºC reduzem consideravelmente a taxa de crescimento do fruto. Além disso, 

segundo Borges e Souza (2004), o solo, os tratos culturais, como adubação e 

irrigação, os tratamentos fitossanitários utilizados e as diferenças clonais também 

exercem influência considerável na duração do período do florescimento à colheita 

do cacho. 
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2.3.4 Incidência e severidade da Sigatoka amarela (Mycosphaerella musicola, 

Leach) 

 

As cultivares avaliadas apresentaram níveis diferenciados de suscetibilidade à 

doença foliar Sigatoka amarela. A cultivar ‘Prata-anã’ apresentou maior incidência e 

severidade da doença em folhas, tanto no florescimento quanto na colheita, quando 

comparada às demais cultivares (Tabela 10). Esses resultados também foram 

observados por Quirino (2011) e Donato et al. (2009).  

 

Tabela 10 – Incidência (% de folhas sintomáticas) e severidade (% da área foliar lesionada) da 
doença Sigatoka amarela (Mycosphaerella musicola, Leach) nas cultivares de 
bananeira Prata-anã, BRS Platina e BRS Princesa, observados em dois estádios 
fenológicos, no florescimento (FLO) e na colheita (COLH) do cacho. Piracicaba (SP), 
2013 

  Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Incidência da doença (%) 
FLO 52,2 aB 2,5 bA 0,0bA 

COLH 97,2 aA 2,8 bA 6,5 bA 

Severidade da doença (%) 
FLO 12,3 aA 0,1 bA 0,0 bA 

COLH 12,9 aA 0,01 bA 0,1 bA 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna, para incidência e para 
severidade, não diferiram pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

Alves (1990) relata que a cultivar Prata-anã é altamente suscetível à Sigatoka 

amarela e Silva S. et al. (2013) afirmam que as cultivares BRS Platina e BRS 

Princesa são promissoras para a bananicultura, devido ao alto grau de resistência 

dessas cultivares à Sigatoka amarela.  

Segundo Stover8 (1972) apud Rocha (2008), a resistência da Sigatoka 

amarela pode ser explicada pelo maior período de incubação e menor número de 

manchas e esporulação nas folhas em cultivares resistentes, quando comparadas às 

cultivares suscetíveis. Com o aumento do nível de resistência, aumenta-se também 

o tempo de transição entre os estádios de evolução da doença. Em algumas 

cultivares resistentes, a evolução dos sintomas é interrompida nos primeiros 

estágios. 

                                            
8
 STOVER, R.H. Banana, plantain and abaca disease. Kew, Surrey: Commonwealth Mycological 

Institute, 1972. 316 p. 
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Quanto à incidência da doença no florescimento e na colheita, somente a 

cultivar Prata-anã apresentou variação, porém não foi constatada diferença de 

severidade da doença entre esses estádios fenológicos para essa cultivar, bem 

como para as demais (Tabela 10). 

A maior incidência da doença apresentada na colheita, para a cultivar Prata-

anã, foi provavelmente devido ao padrão de desenvolvimento da bananeira, aliada a 

sua suscetibilidade à Sigatoka amarela. Até a emissão da inflorescência, há 

constante emissão foliar, o que acarretou em uma área foliar sadia maior não 

afetada pela Sigatoka amarela do que na colheita, visto que após a emissão da 

inflorescência não há mais emissão foliar. Rocha et al. (2012) afirmam ser a falta de 

crescimento vegetativo do hospedeiro, depois da emissão da inflorescência, a 

principal explicação para a relação inversa entre a taxa de emissão foliar diária e a 

incidência da Sigatoka amarela em bananeira. 

Entretanto, apesar do aumento da incidência de folhas sintomáticas, não 

ocorreu o incremento da área foliar afetada na ‘Prata-anã’, entre o florescimento e à 

colheita. Esse resultado pode estar relacionado com a prática cultural da desfolha 

que se realizou após o florescimento, com a retirada das folhas velhas secas. As 

folhas novas apresentavam sintomas (aumento da incidência), entretanto, com a 

retirada das folhas velhas com maior severidade da doença, a área lesionada média 

entre as folhas sintomáticas diminuiu, bem como as fontes de inóculo.  

Quanto à interferência da doença no rendimento do cacho, nas condições em 

que o trabalho foi desenvolvido, não foi observado correlação da incidência e 

severidade da Sigatoka amarela na massa total das pencas em qualquer das 

cultivares avaliadas, o que indica que o nível de incidência e severidade ocorrida 

não afetou o rendimento dos cachos (Tabela 11).  
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Tabela 11 – Coeficientes de correlação entre massa das pencas com incidência e severidade da 
Sigatoka amarela no florescimento e na colheita das cutivares Prata-anã, BRS Platina e 
BRS Princesa. Piracicaba (SP), 2013 

 Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Incidência no florescimento -0,085ns 0,30ns - 

Severidade no florescimento -0,31ns 0,32ns - 

Incidência na colheita -0,13ns 0,31ns -0,34ns 

Severidade na colheita  0,025ns 0,30ns -0,30ns 
ns: não significativo 

 

Donato et al. (2009) e Lins (2005) obtiveram os mesmos resultados para as 

cultivares Prata-anã e BRS Platina. Entretanto, Oliveira et al. (2008) observaram 

redução na produção da cultivar ‘Prata-anã’ em relação a ‘BRS Platina’, influenciada 

pela Sigatoka amarela. 

Nos cultivos comerciais, a resistência à Sigatoka amarela tornou-se uma 

grande vantagem, pois parte significativa do custo total de produção está 

relacionada ao controle químico feito sistematicamente pelos produtores dessa fruta. 

Sendo assim, é importante que se considere os diferentes graus de resistência de 

cada cultivar. A Sigatoka amarela é uma doença policíclica com produção contínua 

de estruturas de reprodução, podendo gerar vários ciclos da doença durante o 

mesmo plantio, potencializando assim, o risco no sistema produtivo que pode atingir 

100% da produçao (CORDEIRO, 2000; ROCHA, 2008). 

 

2.3.5 Correlação das variáveis de rendimento do cacho e variáveis vegetativas 

 

As correlações entre os caracteres são de natureza genética e ambiental e 

estimadas com o propósito de mensurar a alteração de um caráter em função de 

outro (VENCOVSKY; BARRIGA, 1992).  

Entre as correlações de interesse, houve correlação positiva entre massa das 

pencas e a circunferência do pseudocaule para a cultivar BRS Platina (Tabela 12). 

Siqueira (1984) relatou, a partir de clones da bananeira Prata, que dentre as 

variáveis relacionadas ao desenvolvimento vegetativo, a circunferência do 

pseudocaule foi a que mais se correlacionou positivamente com as variáveis de 

produção. O autor sugere que o aumento da massa vegetal da planta durante a fase 

de desenvolvimento vegetativo promove o aumento do rendimento. Outros autores 

observaram essa mesma correlação em cultivares de bananeira (ARANTES; 
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DONATO; SILVA, 2010; DONATO et al., 2006b; FLORI et al., 2007; GUIMARÃES, 

2011; LEONEL; GOMES; PEDROSO, 2004; MEDEIROS, 2012; RAMOS; LEONEL; 

MISCHAN, 2009; ROCHA, 2010).  

 

Tabela 12 – Coeficientes de correlação da massa das pencas com outras variáveis das cultivares 
Prata-anã, BRS Platina e BRS Princesa. Piracicaba (SP), 2013 

 
Prata-anã BRS Platina BRS Princesa 

Circunferência do pseudocaule -0,24ns 0,73* 0,03ns 

Número de folhas na colheita 0,37ns 0,62** -0,49ns 

Duração do período de frutificação -0,45ns -0,70* -0,20ns 

* e ** significativo ao nível de 5% e 10% de probabilidade, respectivamente; ns: não significativo. 

 

Hasselo (1962) observou correlações altas e positivas entre a circunferência 

do pseudocaule e a massa do cacho, em diversas localidades avaliadas no decorrer 

de 5 anos. O autor ainda observou que o coeficiente de regressão que expressa 

essa correlação foi influenciado pelas diferentes fertilidades do solo e nutrição 

suplementar, de modo que a correlação fica ainda mais forte, conforme aumenta a 

adubação potássica (K) e nitrogenada (N). Segundo Ratke et al. (2012), o nitrogênio 

e o postássio são considerados elementos-chave no desenvolvimento vegetativo da 

bananeira, bem como no desenvolvimento dos frutos. Diferentes doses combinadas 

e crescentes desses nutrientes proporcionam aumento significativo na circunferência 

do pseudocaule. 

Não houve correlação da circunferência do pseudocaule com a massa das 

pencas para as cutivares Prata-anã’ e BRS Princesa. Donato et al. (2006b) e Leonel; 

Gomes e Pedroso (2004) sugerem que essa correlaçao varia conforme o genótipo. 

Existem trabalhos que indicam que não há correlação, como notado por Lessa et al. 

(2012) e Soares et al. (2012), e ainda trabalhos como o de Ramos; Leonel e Mischan 

(2009) que apresentam correlação negativa.  

Essa correlação pode ser de grande interesse para o melhoramento genético, 

uma vez que na seleção de cultivares, pode-se ter a chance de escolher plantas 

vigorosas, com circunferência de pseudocaule maior, sem afetar o potencial 

produtivo das cultivares. Ou ainda, se constatada a correlação positiva, pode-se usar 

como um parâmetro de predição de colheita para os bananicultores. 

Observou-se também correlação positiva entre a massa das pencas e o 

número de folhas na colheita da cultivar BRS Platina. Sabe-se que as folhas são 

responsáveis pela disponibilidade de fotoassimilados. No entanto, não foi observado 
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essa correlação nas demais cultivares (Tabela 12). Guimarães (2011) e Lessa et al. 

(2012) observaram resultado semelhante na ‘BRS Platina’. Soares (2010) observou 

essa correlação de maneira similar, porém o autor ressalta que desde que sejam 

atendidas as exigências mínimas do número de folhas.  

Outra correlação de interesse, para o rendimento do cacho, é a duração do 

período de frutificação. Para a cultivar BRS Platina houve alta correlação negativa 

desse período com a massa das pencas, indicando sua interferência no 

desenvolvimento dos frutos (Tabela 12). Ortiz e Vuylsteke (1998) afirmam que, nos 

programas de melhoramento genético, é desejável que a massa do cacho e o ciclo 

da planta estejam negativamente correlacionados, pois o genótipo recomendado 

deve ser, preferencialmente, produtivo e precoce. Para isso, temperaturas altas e 

luminosidade adequada são condicionantes para um bom desenvolvimento dos 

frutos.  

Donato et al. (2006b) afirmam que as correlações entre a massa das pencas 

e outros caracteres são variadas entre os genótipos e os ciclos. O que pode se 

afirmado para os resultados encontrados devido à ausência de outras correlações 

de interesse entre as cultivares.  

Ortiz e Sevilla (1997) ressaltam que alguns descritores quantitativos, 

comumente utilizados na caracterização de cultivares, são influenciados pelo 

ambiente, possuindo baixa herdabilidade. Portanto, segundo esses autores, 

descritores quantitativos desse tipo podem não ser apropriados para a devida tarefa 

em banana, uma vez que tais descritores são significativamente afetados pela 

interação genótipo e ambiente. Consequentemente, os autores ressaltam a 

importância de se avaliar também as características qualitativas. 

 

2.3.6 Qualidade pós-colheita dos frutos 

 

2.3.6.1 Qualidade física 

 

2.3.6.1.1 Coloração da casca 

 

Houve mudança da coloração visual da casca dos frutos das três cultivares, 

indicada pela diminuição dos valores do ângulo hue (ºh) (Figura 4). Segundo 

Chitarra e Chitarra (2005), a mudança de cor expressa em ºh constitui uma medida 
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objetiva, que no caso da banana varia de 180° a 90°, correspondendo às cores 

totalmente verde e amarela, respectivamente.  

 

 

Figura 4 - Ângulo hue (ºh) da casca de bananas ‘Prata-anã’, ‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’, durante o 
armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 2013 

 

Sendo a banana um fruto climatérico, a mudança de coloração da casca se 

inicia em decorrência do pico climatérico, que consiste no rápido aumento da taxa 

respiratória desencadeada pelo aumento da síntese de etileno. Esse momento 

marca o início de uma série de modificações que conduzem o fruto ao 

amadurecimento. A cor amarela, que sobrepõe a cor verde da casca, é o primeiro 

sinal visível dessas modificações (AWAD, 1993; MATSUURA; FOLEGATTI, 2001). 

Com base nisso, infere-se que anteriormente ao início das avaliações, já havia 

ocorrido o pico climatérico das cultivares, posto que a partir do 3º dia de 

armazenamento observou-se declínio acentuado nos valores do ºh (Figura 4). 

A coloração da casca da banana é um importante indicador de sua vida-de-

prateleira, pois está relacionada com a maturidade, e por isso, é frequentemente 

utilizada como guia para a sua distribuição no comércio, sendo a cor totalmente 

amarela um bom indicativo do ponto de consumo dessa fruta, indicada pelo ºh de 90 

(MATSUURA; FOLEGATTI, 2001). Observou-se que os frutos da ‘BRS Platina’ 

foram os que apresentaram declínio mais acentuado dos valores ºh, alcançando o 

ponto de consumo após 8 dias do início do armazenamento. Com base neste 

resultado, essa cultivar apresentou o pico climatérico mais precoce do que o pico 
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dos frutos das cultivares BRS Princesa, que apresentaram cor totalmente amarela 

com 8,3 dias, e os da ‘Prata-anã’ com 8,8 dias após o início do armazenamento 

(Figura 4).  

A fase de senescência iniciou-se após o ponto de consumo dos frutos, 

indicada pela variação menos acentuada do ºh. Isso ocorre, segundo Lima e 

Mendonça (2005), devido ao declínio da taxa respiratória e da produção do etileno. 

Observou-se que os frutos da ‘Prata-anã’ foram os que, depois de alcançarem a 

coloração totalmente amarela, apresentaram redução mais acelerada dos valores de 

ºh abaixo de 90º, indicando que essa cultivar apresentou um menor período de 

conservação da coloração amarela.  

Em relação às bananas ‘BRS Platina’, apesar de terem sido as que mais 

rapidamente alcançaram a coloração totalmente amarela, foram as que a 

preservaram por mais tempo, indicando que os frutos dessa cultivar apresentaram 

sinais de senescência na coloração da casca posterior às demais cultivares. 

Deve-se ressaltar que os resultados obtidos, expressos em ºh, representam a 

mudança de cor visual e não a mensuração dos pigmentos existentes na casca, já 

que segundo Munasque9 et al., (1990) apud Lima e Mendonça (2005), essa 

modificação ocorre em função da degradação da clorofila, que confere coloração 

verde, e do surgimento dos carotenóides, que são os pigmentos amarelos. 

Quanto à cromaticidade (C*), observou-se aumento dos valores ao longo do 

amadurecimento nas cultivares, indicando intensificação da coloração amarela da 

casca (Figura 5). 

 

                                            
9
 MUNASQUE, V.S., ABDULLAH, H., GELIDO, M.E.R.A., ROHAYA, M.A., ZAIPUN, M.Z. Fruit growth 

and maturation of banana. In: HASSAN, A., PANTASTICO, E.B. Banana: fruit development, 
posthavest physiology, handling and maketing in ASEAN. Jakarta, Indonesia: ASEAN Food Handling 
Bureau, 1990. p. 33-43 
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Figura 5 - Cromaticidade (C*) da casca de bananas ‘Prata-anã’, ‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’ 
durante o armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 2013 

 

A cromaticidade ou croma (C*), segundo Chitarra e Chitarra (2005), expressa 

a intensidade da cor, ou seja, a saturação em termos de pigmentos. Valores de 

croma próximos a zero representam cores neutras, enquanto que valores próximos 

de 60 expressam cores vívidas. Com base nisso, infere-se que os frutos da cultivar 

BRS Princesa comparada com as demais cultivares, com o avanço do 

amadurecimento, apresentaram a coloração amarela mais intensa, chegando ao 

máximo do valor C* de 42,8 no momento em que atingiu o ponto de consumo 

(ºh=90). Por outro lado, as bananas ‘BRS Platina’ apresentaram nesse momento a 

menor intensidade da coloração amarela (C*= 39,54) (Figura 5). 

Os resultados obtidos com relação ao parâmetro C* são relevantes, pois 

interferem na escolha do consumidor, visto que, segundo Chitarra e Chitarra (2005), 

a coloração é o atributo de qualidade mais atrativo e, portanto, corresponde a um 

dos principais critérios de julgamento do amadurecimento de frutas, que no caso da 

banana, corresponde à cor amarela. Os autores ainda acrescentam que a diferença 

de tonalidade de coloração entre as cultivares de uma mesma espécie pode se dar 

em decorrência da concentração e da proporção entre os diferentes pigmentos. 

Além do efeito da temperatura na cor e da expressão gênica em banana 

relatado por Wang et al. (2006), já foram realizados estudos sobre o perfil de 

carotenóides, a influência das cultivares, o estádio de maturação e os fatores 

genéticos e geográficos em suas vias biossintéticas. Os principais pigmentos 
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encontrados em frutos de banana são α-caroteno, β-caroteno, luteína e zeaxantina 

(DAVEY; KEULEMANS; SWENNEN, 2006; ENGLBERGER et al., 2010; 

ENGLBERGER et al., 2003; FRASER; BRAMLEY, 2004; WALL, 2006).  

Além da mudança de coloração, representada pelo ºh, e a intensidade da 

coloração, expressa em C*, outro fator relacionado com a qualidade da casca da 

banana é o seu brilho. Essa característica pode ser determinada pelo valor de 

luminosidade (L*) que varia de 0 (totalmente sem brilho) a 100 (máximo brilho). As 

cultivares apresentaram aumento do valor L* ao longo do amadurecimento, o que 

pode ser atribuído ao desenvolvimento da coloração amarela, uma vez que essa 

reflete mais luz do que a coloração verde, apresentada no início do armazenamento. 

O brilho da casca é também determinante para a decisão de consumo, visto que 

quando opaca pode indicar falta de frescor do fruto (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Luminosidade (L*) da casca de bananas ‘Prata-anã’, ‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’ 
durante o armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 2013 

 

Observou-se que em função da maior intensidade de coloração amarela na 

casca da banana ‘BRS Princesa’, essa apresentou aumento mais acentuado dos 

valores de L*, sobressaindo-se às demais cultivares avaliadas. Já a cultivar Prata-

anã apresentou menor valor de L*, indicando casca com menos brilho. 

Observou-se tendência de decréscimo dos valores de L* para os frutos da 

‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’, respectivamente, a partir de 8,6 e 9,8 dias do início 

do armazenamento, o que corresponde aproximadamente ao ponto de consumo dos 
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frutos dessas cultivares. Diferentemente, para a banana ‘Prata-anã’, essa tendência 

não foi observada, até o 11º dia do armazenamento. 

O aumento de brilho da casca até o ponto de consumo e seu posterior 

escurecimento, concomitante com os outros parâmetros, quais sejam mudança de 

coloração e intensidade da coloração, indicam a duração do período de 

aceitabilidade do consumidor para essa fruta. 

A avaliação da banana ao longo do seu amadurecimento, com base não só 

na coloração da casca, mas também em outros parâmetros de qualidade, permite 

identificar diferenças relativas de cada cultivar, possibilitando obter informações que 

possam nortear a colheita, a embalagem e o transporte externo, consequentemente, 

direcionar os frutos de acordo com as exigências do mercado (CASTRICINI et al., 

2015). 

 

2.3.6.1.2 Firmeza da polpa 

 

Observou-se redução nos valores de firmeza da polpa durante o 

amadurecimento nas três cultivares, indicando amaciamento da polpa (Figura 7).  

 

 

Figura 7 - Firmeza da polpa, em Newtons (N) de bananas ‘Prata-anã’, ‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’ 
durante o armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 2013 

 

Segundo Chitarra e Chitarra (2005), essa modificação está associada à 

hidrólise de amido e à solubilização das substâncias pécticas e, também, à perda de 
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turgor celular, modificações que são bem definidas na banana, por se tratar de um 

fruto climatérico. 

A perda da firmeza acentuada durante o amadurecimento resulta em 

comprometimento da qualidade e maior suscetibilidade aos danos mecânicos 

durante a manipulação e o transporte do fruto (DADZIE; ORCHARD, 1997). 

Observou-se que os frutos da cultivar BRS Platina apresentaram, no ponto de 

consumo (8º dia), menor valor de firmeza da polpa (5,63 N). Valor próximo ao 

observado para a banana ‘BRS Princesa’ (6,56 N) após 8,3 dias de armazenamento 

(ponto de consumo). Ao passo que a cultivar Prata-anã apresentou maior valor de 

firmeza (10,34 N) no ponto de consumo, o que pode indicar maior resistência no 

manuseio pós-colheita (Figura 7). 

A firmeza da polpa é uma característica de extrema relevância para a 

qualidade e comercialização in natura da fruta, pois polpas mais firmes são mais 

aceitas pela maioria dos consumidores. Segundo Matsuura; Costa e Folegatti 

(2004), as medições com penetrômetro são bem correlacionadas com a percepção 

humana, sendo que textura mais firme foi a característica de maior preferência do 

consumidor para a banana considerada ideal, com 73,1% da preferência dos 

entrevistados. 

Além disso, a textura da polpa também está correlacionada com a duração do 

período de conservação pós-colheita dos frutos. Declínio menos acentuado durante 

o amadurecimento da banana e valores mais elevados de firmeza da polpa podem 

indicar maior duração de vida pós-colheita. Observou-se que as três cultivares 

apresentaram valores da firmeza bastante próximos, no fim do armazenamento. 

Após o ponto de consumo os frutos da cultivar Prata-anã apresentou redução dos 

valores de firmeza, que se mostrou menos acentuada do que os frutos das demais 

cultivares, fato a partir do qual pode-se inferir um maior período de conservação da 

qualidade relacionado à firmeza (Figura 7). 

 

2.3.6.1.3 Relação polpa/casca (P/C) 

 

Observou-se aumento da relação polpa/casca (P/C) para as cultivares BRS 

Platina e BRS Princesa (Figura 8).  

Em função da mudança da massa da polpa e da casca, a relação entre essas 

duas variáveis (P/C) tende a aumentar durante o amadurecimento da banana. Essa 
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variação está relacionada com o enriquecimento do teor de açúcar nos tecidos 

(resultante da hidrólise dos carboidratos como consequência da respiração), que 

aumenta rapidamente na polpa, em comparação com a casca, contribuindo desse 

modo, para uma mudança diferencial na pressão osmótica, acarretando em 

incremento do volume de água e movimento osmótico da água da casca para a 

polpa (DADZIE; ORCHARD, 1997). 

 

 

Figura 8 - Relação massa da polpa/massa da casca (P/C) de bananas ‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’ 
durante o armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 2013 

 

Em relação a cultivar Prata-anã, não houve mudança da P/C. Esse fato pode 

ser explicado pelo baixo teor de açúcar na polpa, indicado pelo teor de sólidos 

solúveis de 1,3ºBrix no 3º dia de avaliação (discutido posteriormente no item 

2.3.6.2.1 da seção Qualidade química) que possivelmente conferiu menor 

incremento da pressão osmótica se comparado aos frutos das demais cultivares. 

Portanto, pode-se inferir que a redução da massa da casca da referida cultivar se 

deu em função da perda de água que ocorreu em maior proporção para o ambiente, 

de maneira que não houve modificação da P/C que apresentou média de 1,25 no 3º 

dia de armazenamento e de 2,24 no 12º dia. 

Enquanto que os frutos da ‘BRS Platina’ apresentaram, quando colhidos, 

2,4ºBrix o que pode ter contribuído para maior incremento de açúcar na polpa e 

consequentemente, ter aumentado o volume de água na massa da polpa. 

Provavelmente, suficiente para haver a mudança da relação P/C. 
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A mudança da relação P/C na ‘BRS Princesa’ ocorreu sobretudo, devido à 

redução evidente da massa da casca, pois a polpa não apresentou variação. Este 

comportamento é característico dos frutos do grupo Maçã, uma vez que quando 

estão maduros apresentam casca mais fina. Chitarra e Chitarra (2005) explicam que 

a modificação na proporção polpa-casca se dá em função não só do aumento no 

teor de açúcar na polpa, mas também pela perda de água por transpiração da casca 

para o ambiente. 

 

2.3.6.1.4 Espessura da casca 

 

Apenas os frutos das cultivares Prata-anã e BRS Princesa apresentaram 

redução da espessura da casca ao longo do amadurecimento, decorrente da perda 

de massa da casca (Figura 9). Lima e Mendonça (2005) afirmam que essas 

variáveis têm forte correlação. 

 

 

Figura 9 - Espessura da casca, em milímetros (mm), de bananas ‘Prata-anã’ e ‘BRS Princesa’, 
durante o armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 2013 

 

Cuidados maiores do ponto de vista da conservação pós-colheita devem ser 

tomados para as bananas ‘Prata-anã’ e ‘BRS Princesa’. Donato10 (2003) apud 

                                            
10

 DONATO, S.L.R. Comportamento de variedades e híbridos de bananeira (Musa spp.), em 
primeiro ciclo de produção no Sudoeste da Bahia, região de Guanambi. 2003. 115 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) – Faculdade de Agronomia “Eliseu 
Maciel”, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2003. 
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Oliveira (2010) afirma que a mudança da espessura da casca ao longo do 

amadurecimeno deve ser considerada, visto que confere aos frutos uma maior ou 

menor resistência ao manuseio, o que pode influenciar no período de 

comercialização.  

Além de conferir resistência ao manuseio pós-colheita, a espessura da casca 

também é um importante atributo que pode definir a preferência de determinada 

cultivar pelos consumidores. Matsuura; Costa e Folegatti (2004), avaliando a 

preferência do consumidor quanto aos atributos de qualidade dos frutos, verificaram 

que 44,97% dos consumidores entrevistados preferem frutos com casca mais fina (< 

2,0 mm) típicos de banana do tipo Maçã; 42,21% preferem frutos com casca de 

espessura média e 12,81% preferem aqueles que possuem casca grossa. Os frutos 

das três cultivares atendem à preferência da maioria dos consumidores quanto a 

espessura da casca, já que a banana ‘BRS Princesa’ apresentou espessura da 

casca de 2,51 mm no ponto de consumo, enquanto que as bananas ‘Prata-anã’ e 

‘BRS Platina’ apresentaram 3,51 e 3,63 mm, respectivamente.  

Para os frutos ‘BRS Platina’, a média de espessura da casca obtida durante 

todo o período de armazenamento foi de 4,01 mm, portanto a não redução da 

espessura da casca pode conferir maior resistência ao manuseio pós-colheita ao 

longo do amadurecimento.  

 

2.3.6.1.5 Perda de massa da penca 

 

Foi observado aumento do percentual de perda de massa ao longo do 

amadurecimento nas cultivares (Figura 10).  
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Figura 10 - Perda de massa da penca, em porcentagem (%), de bananas ‘Prata-anã’, ‘BRS Platina’ e 
‘BRS Princesa’, durante o armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 2013 

 

Segundo Chitarra e Chitarra (2005), a perda de massa é a expressão da 

perda de umidade da fruta, principalmente por transpiração, devido à diferença de 

pressão de vapor do produto e do ar circundante. Portanto, quanto mais seco for o 

ar, mais intensa é esta perda sendo, em qualquer situação, um processo inevitável 

em todo organismo vegetal, em virtude do amadurecimento.  

Com base nos resultados, atenção deve ser dada à manutenção da qualidade 

pós-colheita dos frutos da cultivar BRS Platina, os quais apresentaram acentuada 

perda de massa, indicando acelerado processo de amadurecimento. Para minimizar 

a perda de umidade nos frutos, é importante que se considere o uso de métodos de 

conservação pós-colheita, uma vez que a banana é comercializada por unidade de 

peso. 

Por outro lado, os frutos das cultivares Prata-anã e BRS Princesa 

apresentaram, no fim do armazenamento, perda média de 14,72% e 12,54%, 

respectivamente. Esses frutos mantiveram a turgidez e frescor dos tecidos por 

tempo mais prolongado do que a ‘BRS Platina’.  

Considerando que os frutos das três cultivares foram armazenados em um 

mesmo ambiente, as diferentes magnitudes de perda de massa nos frutos foram 

devidas, essencialmente, às características morfológicas e anatômicas desses. 
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2.3.6.2 Qualidade química 

 

2.3.6.2.1 Teor de Sólidos Solúveis (SS) 

 

Houve aumento do teor de sólidos solúveis (SS) nos frutos das cultivares ao 

longo do amadurecimento (Figura 11). Segundo Vilas Boas; Chitarra e Chitarra 

(1996), essa modificação se dá em virtude da hidrólise do amido contido na banana 

verde, o que acarreta no incremento de açúcares na polpa, expresso pelo ºBrix. Os 

autores ainda acrescentam que o teor de SS é um dos mais importantes atributos de 

qualidade, pois se reflete no sabor da fruta. A polpa da banana verde é 

caracterizada pela adstringência devido à presença de compostos fenólicos solúveis, 

principalmente taninos. À medida que a banana amadurece, ocorre polimerização 

destes compostos, com consequente diminuição da adstringência e aumento na 

doçura, tornando-a palatável ao consumidor. 

 

 

Figura 11 - Teor de sólidos solúveis, em ºBrix, de bananas ‘Prata-anã’, ‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’ 
durante o armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 2013 

 

De acordo com Chitarra e Chitarra (2005), os teores de sólidos solúveis em 

bananas verdes variam de 1,3 a 5,2ºBrix. Os resultados observados estão de acordo 

com o padrão. No 3º dia de armazenamento, as cultivares Prata-anã, BRS Princesa 

e BRS Platina apresentaram teor de SS de 1,34, 1,33 e 2,43ºBrix, respectivamente.  
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O teor de SS em frutos verdes está relacionado com o ponto de maturidade 

fisiológica no momento da colheita, pois segundo Chitarra e Chitarra (2005), a 

maturidade do produto e sua qualidade são fatores interrelacionados. Portanto, com 

base nos resultados obtidos neste estudo, infere-se que os frutos das três cultivares 

foram colhidos após a maturidade fisiológica, porém os da ‘BRS Platina’ já se 

encontravam em estágio mais avançado, pois após o ponto de consumo (8º dia), 

houve redução dos valores de SS, fato que indica o início da senescência dos frutos 

(Figura 11). 

Tal fato não foi observado na ‘Prata-anã’ e ‘BRS Princesa’, as quais após o 

ponto de consumo, respectivamente 8,3 e 8,8 dias do início do armazenamento, 

continuaram apresentando um aumento dos teores de SS até o 12º dia de 

armazenamento (Figura 11). 

Não há um método de colheita que garanta com mais eficiência que o fruto da 

bananeira esteja no ponto certo de maturidade fisiológica. A colheita não deve ser 

realizada de maneira precoce, antes do completo desenvolvimento dos frutos, pois 

acaba prejudicando o processo de amadurecimento e qualidade do mesmo, mas 

também não pode ser tão tardia, de forma que reduza o período de conservação 

pós-colheita. Os relatos de Marriot11 (1980) apud Lima e Mendonça (2005); Ribeiro 

(2006); Santos e Chitarra (1998) mencionam a existência de uma relação entre a 

idade do cacho e a qualidade dos frutos. Em referência ao teor de sólidos solúveis, 

cachos colhidos mais precocemente apresentam baixo teor, ou ausência de variação 

desse parâmetro ao longo do amadurecimento, enquanto que os frutos colhidos 

mais tardiamente apresentam modificação do teor de SS ao longo do 

amadurecimento e menor período de conservação. 

Observaram-se valores semelhantes nos conteúdos de sólidos solúveis no 

ponto de consumo entre as três cultivares, variando de 14,75ºBrix para a ‘BRS 

Platina’ a 15,75ºBrix para a ‘BRS Princesa’ (Figura 11). Nos trabalhos de Damatto 

Júnior et al. (2005); Oliveira et al. (2013); Pimentel et al. (2010); Roque et al. (2014); 

Silva (2013), são encontrados valores de 16,20 a 28,64ºBrix para a ‘Prata-anã’. Para 

bananas maduras ‘BRS Platina’ de 14,45 a 22,05ºBrix nos relatos de Oliveira et al. 

(2013); Pimentel et al. (2010); Silva (2013) e para a ‘BRS Princesa’, teores de 22,37 

a 28,29ºBrix, segundo publicado por Roque et al. (2014) e Silva (2013). 

                                            
11

 MARRIOT, J. Bananas: physiology and biochemistry of storage and ripening for optimum quality. 
CRC Critical Reviews in Food Sciences and Nutrition, Cleveland, v.13, n.1. p. 41-88. 1980 
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As diferenças podem ser explicadas em decorrência de fatores que, segundo 

Chitarra e Chitarra (2005), também podem ser extrínsecos, ou seja, ligados ao 

manejo cultural, o qual abrange: nutrição mineral, manejo do solo, densidade do 

plantio, irrigação e drenagem, além de fatores ambientais. Todos esses fatores 

afetam a obtenção da qualidade máxima do fruto, o que torna impossível quantificar 

a contribuição de cada um deles em cada componente da qualidade. No entanto, 

como se trata de um fruto climatérico, é importante definir uma faixa ideal de valores 

dos parâmetros de qualidade do fruto, possivelmente específicos por cultivar, para 

que não se realize colheita prematura, possibilitando a obtenção da máxima 

qualidade possível. 

 

2.3.6.2.2 Acidez Titulável (AT) 

 

Houve aumento nos valores de acidez titulável (AT) com o avanço do 

amadurecimento, com posterior tendência de redução no fim do armazenamento 

(Figura 12). A acidez de um fruto, de acordo com Chitarra e Chitarra (2005), é 

atribuída aos ácidos orgânicos que se encontram nos vacúolos das células. Com o 

amadurecimento dos frutos, a concentração de ácidos diminui, em decorrência do 

seu uso como substrato no processo respiratório ou de sua conversão em açúcar. 

Porém, há algumas exceções, como é o caso da banana, em que a acidez aumenta 

pelo fato de ser rica em reservas de amido e de carboidrato, que são utilizados nos 

processos metabólicos da respiração. Por essa razão, não ocorre utilização desses 

compostos no amadurecimento, o que provoca o seu acúmulo.  
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Figura 12 - Acidez titulável (AT), em grama de ácido málico/100g de polpa de bananas ‘Prata-anã’, 
‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’, durante o armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba 
(SP), 2013 

 

Todavia, a AT é um importante componente da qualidade, que compõe o 

“flavor” (sabor e aroma) de uma fruta, que pode ser utilizado em conjunto com o teor 

de sólidos solúveis, como ponto de referência do estágio de maturação (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). 

As cultivares deste estudo apresentaram desempenhos semelhantes de AT 

ao longo do amadurecimento dos frutos, bem no ponto de consumo que foram de 

0,56% para a ‘BRS Platina’, 0,62% para a ‘Prata-anã’ e 0,66% para a ‘BRS 

Princesa’. Essas médias estão em conformidade segundo Bleinroth (1992), pois 

variam entre 0,17% e 0,67%. No entanto, posteriormente observou-se redução nos 

valores de AT após 8,8 e 8,9 dias do início do armazenamento para os frutos das 

cultivares BRS Platina e BRS Princesa, respectivamente. Com relação às bananas 

‘Prata-anã’, esse comportamento só foi observado após 9,6 dias de armazenamento 

(Figura 12). Isso se deve ao fato de que os ácidos produzidos nas reações de 

síntese ocorridas no amadurecimento estão sendo usados nas reações de 

degradação, marcando o início da senescência (BLEINROTH, et al., 1992; 

CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Essa tendência apresentada ao longo de todo o armazenamento foi descrita 

também por Sarmento (2012) em frutos das cultivares BRS Princesa e Prata-anã. 

Para a ‘BRS Platina’, esa tendência foi observada por Oliveira (2010) e Pimentel et 
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al. (2010), enquanto Damatto Júnior et al. (2005) observaram para a cultivar Prata-

anã. 

 

2.3.6.2.3 Relação sólidos solúveis e acidez titulável (SS/AT) 

 

A relação entre sólidos solúveis e acidez titulável (SS/AT), comumente 

denominada ratio, é utilizada, segundo Chitarra e Chitarra (2005), para a avaliação 

do sabor da fruta, sendo mais simbólica do que a medição dos dois componentes 

isoladamente. Essa relação oferece uma boa perspectiva do equilíbrio entre eles. 

Como esperado, houve aumento dos valores dessa relação ao longo do 

amadurecimento das bananas, aumento esse que também foi relatado por Oliveira 

(2010), Sarmento (2012) e Pimentel et al. (2010) (Figura 13). 

 

 

Figura 13 - Ratio, relação sólidos solúveis/acidez titulável (SS/AT), de bananas ‘Prata-anã’, ‘BRS 
Platina’ e ‘BRS Princesa’, durante o armazenamento a 20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 
2013 

 

A mudança do sabor ocorrida ao longo do amadurecimento, representada por 

esta relação, foi bastante semelhante para as bananas ‘Prata-anã’ e ‘BRS Princesa’ 

que apresentaram 25,2 (SS=15,11ºBrix; AT=0,62%) e 24,7 (SS=15,75ºBrix; 

AT=0,66%) no ponto de consumo que, posteriormente continuou aumentando até o 

fim dos 12 dias de armazenamento. Isso se deve ao teor de sólidos solúveis 

observado nessas cultivares e pela baixa amplitude de variação da acidez titulável. 

Já para a cultivar BRS Platina, o ratio observado no ponto de consumo foi de 26,5, e 
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diferentemente das demais, logo após este momento, apresentou redução assim 

como também foi observado no teor de sólidos solúveis dessa cultivar, indicando 

perda de qualidade (Figuras 11, 12 e 13). 

Segundo Medina e Alves (2000), a banana madura tem como característica 

marcante a alta relação SS/AT. Isto significa dizer que o fruto apresenta altos teores 

de açúcares e baixos teores de acidez.  

Para bananas ‘Prata-anã’ no ponto de consumo, Oliveira et al. (2013) 

relataram ratio de 30,94 devido ao alto teor de ácidos orgânicos (0,54%) e ao baixo 

teor de sólidos solúveis (16,20%). Pimentel et al. (2010) observaram relação de 

28,13, enquanto Oliveira (2010); Roque et al. (2014) e Silva, M. et al. (2013) 

verificaram valores mais elevados, 55,83; 50,27 e 49,06, respectivamente. Com base 

nestes resultados, não há na literatura um valor padrão de SS e AT para se obter 

ratio considerado ideal para a cultivar Prata Anã. 

Para a cultivar BRS Platina, Oliveira et al. (2013) observaram ratio 

semelhante ao no ponto de consumo (25,94), enquanto Silva (2013) encontrou 

média de 33,54 e Oliveira (2010) obteve valor de 46,99. Em bananas ‘BRS 

Princesa’, Silva (2013) encontrou média de 27,62, enquanto Roque et al. (2014) 

relataram valor de ratio de 41,35.  

 

2.3.6.2.4 pH da polpa 

 

Houve decréscimo do pH ao longo do amadurecimento das cultivares, o que 

já era esperado, uma vez que o pH é um parâmetro utilizado para analisar a acidez 

do fruto. Como verificado na acidez titulável, houve acúmulo dos ácidos orgânicos, 

fato que acarretou na diminuição do valor do pH. Resultado semelhante foi relatado 

pelos seguintes autores: Damatto Júnior et al. (2005); Oliveira (2010); Pimentel et al. 

(2010) e Sarmento (2012) (Figura 14). 
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Figura 14 - pH de bananas ‘Prata-anã’, ‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’ durante o armazenamento a 
20ºC (90% UR). Piracicaba (SP), 2013 

 

O pH representa o inverso da concentração de íons hidrogênio (H+) em um 

produto. Nas células, esses ácidos encontram-se associados aos seus sais de 

potássio e constituem sistemas tampões, que têm papel importante especialmente 

na regulação da atividade enzimática (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Os valores de pH encontrados no ponto de consumo foram de 4,57 para a 

‘Prata-anã’, 4,59 para as bananas ‘BRS Platina’ e 4,64 para as ‘BRS Princesa’, 

valores semelhantes aos relatados por Munasque12 et al. (1990) apud Olivera (2010) 

que afirmam ser 4,2 a 4,7 a variação do pH em banana madura. O ligeiro aumento 

observado no fim do amadurecimento pode ser explicado em função do consumo 

dos ácidos orgânicos como substrato respiratório, ocasionando aumento do pH.  

  

                                            
12

 MUNASQUE, V.S., ABDULLAH, H., GELIDO, M.E.R.A., ROHAYA, M.A., ZAIPUN, M.Z. Fruit growth 
and maturation of banana. In: HASSAN, A., PANTASTICO, E.B. Banana: fruit development, 
posthavest physiology, handling and maketing in ASEAN. Jakarta, Indonesia: ASEAN Food Handling 
Bureau, 1990. p. 33-43. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A maior resistência à Sigatoka amarela das cultivares BRS Platina e BRS 

Princesa em relação à ‘Prata-anã’ é notavelmente uma grande vantagem 

fitossanitária. No entanto, devido principalmente ao déficit hídrico ocorrido no 

período da pesquisa a resistência das novas cultivares não expressou sua maior 

importância. Ainda assim, essa característica permite sugerir plantios experimentais 

das novas cultivares na região, pois em período de precipitação regular pode refletir 

em maiores produções, melhor qualidade dos frutos, além de redução considerável 

do custo de produção devido a não utilização do controle químico sistemático da 

doença. 

Destaca-se também o maior porte das cultivares BRS Platina e BRS Princesa 

em relação à ‘Prata-anã’. Característica que deve ser considerada para os plantios 

comerciais na região devido principalmente a frequência de vendavais e preferência 

do produtor às cultivares de porte baixo, pois essas são menos suscetíveis ao 

tombamento. A influência da altura da bananeira no espaço ocupada por essa, 

também deve ser considerada, para as novas cultivares, estudos específicos devem 

ser realizados para determinar a melhor densidade de plantio, a qual interfere na 

produção e no desenvolvimento vegetativo. No entanto, o uso de cultivares com 

porte mais elevado, como a ‘BRS Platina’ e a ‘BRS Princesa’, são justificáveis 

quando essas apresentam outras características agronômicas de interesse como as 

encontradas no trabalho, maior resistência à Sigatoka amarela e rendimento do 

cacho. 

Mesmo tendo observado que o ciclo total (do plantio à colheita) das novas 

cultivares não diferiu da ‘Prata-anã’, estudos complementares devem ser realizados 

para verificar os subsequentes ciclos de produção, uma vez que pode ocorrer 

variação devido às características intrínsecas de cada cultivar. No entanto, devido ao 

florescimento mais tardio da ‘BRS Platina’ e ‘BRS Princesa’ em relação à ‘Prata-

anã’, em decorrência do maior crescimento vegetativo além da possível diferença de 

sensibilidade ao fotoperíodo, infere-se que os ciclos subsequentes das novas 

cultivares sejam mais prolongados do que o da ‘Prata-anã’.  

Considerando também a importância da avaliação das características 

qualitativas dos frutos, observou-se que, de forma geral os frutos da cultivar BRS 

Platina apresentaram amadurecimento mais acelerado do que os frutos da ‘Prata-
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anã’ e da ‘BRS Princesa’. Recomenda-se portanto, novos estudos para propor o 

tratamento pós-colheita mais adequada para a cultivar BRS Platina a fim de retardar 

a senescência dos frutos. Além disso, o ponto de colheita é determinante para a 

obtenção da melhor qualidade dos frutos, logo pesquisas devem ser realizadas para 

melhor definir o ponto de colheita das cultivares. 

Somente a cultivar BRS Platina apresentou correlação positiva da massa das 

pencas com variáveis vegetativas, inferindo que o aumento da massa vegetal, 

representado pela circunferência do pseudocule e número de folhas, relacionou-se 

com o aumento do rendimento. Essas correlações podem indicar que maiores 

cuidados na fase de crescimento vegetativo devem ser tomados, proporcioando às 

plantas dessa cultivar bom desenvolvimento, para que uma boa produção seja 

alcançada. Além disso, a correlação positiva da circunferência do pseudocaule com 

a massa das pencas pode ser uma boa ferramenta de predição de colheita dessa 

cultivar. Estudos de correlações de variáveis devem ser realizados a fim de 

esclarecer as existentes. 
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4 CONCLUSÃO 

Nas condições de Piracicaba-SP: 

- As cultivares BRS Platina e BRS Princesa apresentaram mais resistência à 

Sigatoka amarela quando comparadas à ‘Prata-anã’.  

- As cultivares BRS Platina e BRS Princesa apresentam a produção e o ciclo, 

do plantio à colheita, semelhantes ao da ‘Prata Anã`.  

- As bananeiras das cultivares BRS Platina e BRS Princesa apresentam porte 

mais alto do que as da ‘Prata Anã’. 

- Os frutos da cultivar ‘BRS Platina’ apresentam um amadurecimento mais 

acelerado do que às demais. 

- A cultivar BRS Platina apresenta correlação positiva da varíavel massa das 

pencas com variáveis vegetativas, como a circunferência do pseudocaule e o 

número de folhas. 
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APÊNCIDE A 

 

Análise química do solo da área experimental do Anexo do Departamento de Produção Vegetal da 
Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ (ESALQ – USP), Piracicaba, 2013 

pH P K Ca Mg H+Al SB CTC V% 

 mg/dm3 --------------------------mmolc/dm3--------------------------  

5,8 65 4,3 68 28 31 100,2 131,0 77 

pH do solo; P: fósforo; K: potássio; Ca: cálcio; Mg: magnésio; H: hidrogênio; Al: alumínio; SB: soma 
de bases; CTC:capacidade de troca de cátions; V%: saturação por bases. Unidades: mg/dm

3
: 

miligrama de nutriente (mg) presente em um decímetro cúbrico (dm
3
) de solo; mmolc/dm

3
. Métodos: 

pH em CaCl
2
 (acidez ativa) - CaCl

2
 0,01 mol.L

-1
; Fósforo, Potássio, Cálcio e Magnésio - Resina 

trocadora de íons;H+Al (acidez potencial) - pH SMP. 
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ANEXO A 

 

 

Temperatura média (ºC), mínima (ºC) máxima (ºC) e precipitação pluvial acumulada (mm), nos meses 
de novembro/2012 a fevereiro/2014, período de condução do experimento, em Piracicaba-SP. (Fonte: 
Posto Meteorológico de Piracicaba (SP) base de dados da estação convencional, ESALQ-USP) 

 

Períodos que ocorreram as fases: pré-florescimento (plantio ao florescimento) e pós-florescimento 
(forescimento à colheita) das cultivares de bananeira Prata-anã; BRS Platina e BRS Princesa no 
primeiro ciclo de produção. Piracicaba-SP, 2013 

 Prata-anã BRS Platina ‘BRS Princesa 

Plantio ao florescimento 
novembro/2012 
a agosto/2013 

novembro/2012 a 
agosto/2013 

novembro/2012 a 
agosto/2013 

Florescimento à colheita  
agosto/2013 a 
fevereiro/2014 

agosto/2013 a 
fevereiro/2014 

agosto/2013 a 
janeiro/2014 

 


