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Sistema de Produção de Banana para o Estado do Acre

Apresentação

O Acre está situado na Amazônia Sul-Ocidental e tem 87% do seu território coberto por florestas primárias. Atualmente, 804 mil habitantes vivem no estado, sendo 27% desse total na zona rural. Essa população mantém uma relação direta com a floresta e com os rios, o que resulta em uma cultura diversificada: 48% são moradores de projetos de assentamentos tradicionais; 6% indígenas; 16% extrativistas; 10% ribeirinhos e 20% são produtores 
rurais fora de assentamentos. Essa população rural é foco da atuação da Embrapa.

Mesmo com as políticas estruturadas e executadas, a extrema pobreza ainda atinge uma parcela significativa da população (10%), e desse percentual a maior parte está localizada na zona rural (63%), o que reflete a necessidade de potencializar o esforço de pesquisa e desenvolvimento no enfrentamento dessa condição social.

A fruticultura no Acre é muito importante, sendo a banana a principal cultura permanente do estado, com cultivo em todos os municípios, crescimento contínuo de produtividade e do valor da produção nos últimos 11 anos. Para os dados de 2015, o valor faturado com a produção foi de 64,5 milhões de reais (65% superior ao ano anterior), 32% do volume total do setor agrícola do estado, resultado de uma safra de 124.514 t, colhida em uma área de 
9.290 ha, com produtividade média de 13,4 t/ha/ano.

Entre os desafios do século 21, destaca-se a distribuição equitativa dos benefícios oriundos da ciência e tecnologia. Isso contribui para ampliar o diálogo setorial, cultural e territorial, buscando superar os problemas globais urgentes como pobreza, degradação ambiental, segurança e soberania alimentar. Na cultura da banana, ainda há necessidade de melhoria no sistema de produção, pois alguns aspectos inadequados e problemas fitossanitários 
 diminuem o rendimento da cultura. O objetivo deste trabalho, elaborado por meio de uma equipe multidisciplinar, é fornecer informações técnicas que subsidiarão a adoção de tecnologias importantes para a melhoria da produção de banana no Estado do Acre.

A importância econômica da produção da banana

Márcio Muniz Albano Bayma
Claudenor Pinho de Sá

A banana é uma das principais espécies frutíferas comercializadas no mundo. Em 2012, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a comercialização global da banana feita pelos 50 países maiores produtores do mundo ultrapassou a quantia de 29 bilhões de dólares. Nesse segmento, os maiores mercados consumidores mundiais são a União Europeia e os Estados Unidos da América, que importaram 
naquele ano, aproximadamente, 8,8 milhões de toneladas do fruto. O Brasil foi o 4° maior produtor mundial de frutos em 2013, exportando 1,4% da sua produção total. No entanto, a maior parte da comercialização ocorreu principalmente no mercado interno. Acredita-se que fatores como a concentração do mercado internacional e a distância entre os maiores importadores do fruto, além da falta de logística apropriada e de o Brasil produzir 
essencialmente bananas do tipo Prata, que ainda têm mercado restrito nos EUA e União Europeia, por exemplo, são determinantes para esse cenário. Além disso, a demanda interna por frutos é muito alta, fato que também pode ou poderá restringir a exportação. O presente trabalho trata da descrição dos maiores produtores e mercados de banana com ênfase na produção local do Estado do Acre.

Produção e mercado mundial da banana

A produção mundial de banana, em 2013, concentrou-se na Ásia (56,4%), seguida pelos países do continente americano (25,3%), África (16,4%), Oceania (1,5%) e Europa (0,4%) (Figura 1).

Figura 1. Distribuição da produção mundial de banana em 2013 (%).
Fonte: FAO (2015).

O destaque relevante do continente asiático em relação à produção mundial de banana, em 2013, foi devido ao fato de reunir os três países maiores produtores do fruto no mundo (Índia, China e Filipinas), que produziram, respectivamente, 27,75, 12,07 e 8,64 milhões de toneladas. Já no continente americano, o Brasil (6,89 milhões de toneladas) e o Equador (5,99 milhões de toneladas) destacaram-se como os maiores produtores e, em escala 
mundial, ficaram entre os cinco maiores (Figura 2).

Figura 2. Principais produtores mundiais de banana em 2013.
Fonte: FAO (2015).

Acredita-se que são determinantes para o fomento da produção do fruto, tanto em escala global quanto regional, fatores como a densidade demográfica, a exemplo de países como a Índia e a China, e a proximidade de grandes centros consumidores como os EUA e a União Europeia, que, em 2012, importaram 13,3 milhões de toneladas do Equador, Filipinas, Costa Rica, Guatemala e Colômbia, maiores exportadores globais do fruto nesse ano. A possibilidade de a banana ser consumida in natura e o 
seu rápido amadurecimento requerem uma estrutura de logística eficiente para evitar perdas do fruto.

Em relação à concentração de mercado, vale salientar que apenas três grandes empresas produtoras de banana, em 2014, foram responsáveis por 36% das exportações mundiais (FAO, 2014).



Produção brasileira de banana

Segundo o IBGE, em 2013, o valor total da produção das 22 espécies frutíferas pesquisadas somou 23,2 bilhões de reais, 9,78% do valor da produção agrícola do Brasil. A banana e a laranja representaram 22,0% e 20,5%, respectivamente, do valor total da produção frutícola. Em relação à área colhida, a laranja apresentou 719.360 hectares, seguida pela castanha-de-caju (708.808 hectares) e pela banana (490.628 hectares). A produção total de banana foi de 6,89 milhões de toneladas em uma 
área de 485,1 mil hectares, com índices médios de produtividade de 14,2 t/ha/ano. 

A região Nordeste foi a mais produtiva, com 2,3 milhões de toneladas de banana, cultivadas em uma área de 195,5 mil hectares e produtividade média de 12,07 t/ha. A região Sul apresentou maior produtividade média (20,16 t/ha), índice 42% superior à média nacional. Já a região Norte produziu 957,5 mil toneladas, em uma área de 19,9 mil hectares, com produtividade média de 11,97 t/ha/ano. 

A distribuição da produção de banana entre os estados do País ficou fortemente concentrada em cinco estados da federação, dentre eles, destacam-se: Bahia (1.113.930 t), São Paulo (1.090.009 t), Minas Gerais (736.038 t), Santa Catarina (664.336 t) e Pará (585.943 t). Juntos, esses estados participaram com 61% da produção nacional do fruto (Figura 3).

Figura 3. Principais produtores mundiais de banana em 2013.
Fonte: IBGE (2015c).

Produção de banana no Acre

No Acre, que registrou produção do fruto em todos os 22 municípios, a banana é o terceiro principal produto agrícola. Em 2013, o valor faturado com a produção foi de 39 milhões de reais, 7% do volume total do setor agrícola do estado, resultado de uma safra de 77.742 t, colhida em uma área de 7.336 ha, com produtividade média de 10,59 t/ha/ano, índice 25% abaixo da média nacional e 63% abaixo do índice obtido pelo Estado do Rio Grande do Norte, onde foi registrada a maior produtividade 
média do País (28,6 t/ha/ano). 
Nos últimos 10 anos, a maior produção do estado ocorreu em 2008, ano em que foram produzidas 94,9 mil toneladas do fruto e a taxa de crescimento anual no período foi de 0,6% ao ano.

Já em 2013, o valor faturado com a produção do fruto foi de 43 milhões de reais, maior valor do período e que vem apresentando índices de crescimento anual de 7,61% (Figura 4).

Figura 4. Quantidade produzida (t) e valor da produção (mil reais*) no Acre entre 2004 e 2013.
*Valores atualizados para março de 2015 pelo IGP-DI. 
Fonte: IBGE (2015c).

Dentre os maiores municípios produtores de banana no estado, se destacam Acrelândia (13.572 t), Porto Acre (9.450 t), Tarauacá (7.200 t), Feijó (5.700 t) e Rio Branco (4.000 t), que juntos totalizam 34.622 t, 45% da produção, sendo Acrelândia o município mais produtivo (14,5 t/ha/ano) (Figura 5).

Figura 5. Espacialização da produção de banana no Acre em 2013. 
Fonte: IBGE (2015d).

A Figura 5 ilustra as duas regiões com maior concentração da produção de banana no Acre: a primeira ocorre no leste, em função da proximidade com Rondônia e Amazonas, grandes consumidores da banana produzida no estado; e a segunda ocorre na região centro-oeste, que abastece o entorno da regional Tarauacá-Envira e a cidade de Rio Branco, AC.



Considerações finais

A banana é uma das principais espécies frutíferas comercializadas no mundo. No Brasil, em 2013, foram produzidas 6,89 mil toneladas do fruto, colocando o País como o 4º maior produtor global. No entanto, por motivos mercadológicos, como a alta concentração desse mercado ligada à falta de uma logística apropriada, a comercialização e o consumo do fruto ocorrem apenas internamente.

No Acre, em 2013, o valor da produção ultrapassou 43 milhões de reais, sendo o maior nos últimos 10 anos. Houve ainda um crescimento constante, com o registro de uma taxa média anual linear da ordem de 7,61%, que vem se convertendo em uma oportunidade de negócio para produtores locais em função dos ganhos de produtividade e valoração da produção registrada no período.

Aptidão climática para a cultura da banana no Estado do Acre

Nilson Gomes Bardales
Eufran Ferreira do Amaral
Edson Alves de Araújo

O clima no Acre é o tropical úmido. Apresenta índices pluviométricos elevados (1.800 mm a 2.500 mm anuais), com nítido período seco (DUARTE, 2005; MESQUITA, 1996), com tendência à redução das médias pluviométricas no sentido norte-sul e incremento no sentido leste-oeste do seu território (ACRE, 2000). 

Por ser uma planta tropical, a bananeira demanda altas temperaturas associadas e precipitações bem distribuídas durante o ano e uma elevada umidade para garantir desenvolvimento adequado e altas produtividades (CORDEIRO, 2000; LIMA; SILVA; FERREIRA, 2012).

A precipitação média anual, no período entre os anos de 1950 e 2000, oscilou de 1.610 mm a 2.482 mm (Figura 1), com uma variabilidade espacial e interanual das chuvas apreciável como habitualmente acontece no trópico úmido (DUARTE, 2005). Para a cultura da banana esse fator é importante por permitir rentabilidades adequadas a partir de cada município, uma vez que há um aumento das chuvas no sentido Acrelândia-Cruzeiro do Sul e uma redução no sentido Acrelândia-Assis Brasil.

Figura 1. Distribuição da precipitação pluviométrica anual no Estado do Acre. 
Fonte: HIJMANS et al. (2005).

A banana requer precipitações anuais variando de 1.200 mm–1.800 mm (CORDEIRO, 2000; LIMA; SILVA; FERREIRA, 2012) e no território acriano todos os valores são superiores a essa faixa, porém há de se observar a distribuição dessas chuvas nos diferentes municípios.

Lima, Silva e Ferreira (2012) enfatizam que haverá necessidade de irrigação nos meses de seca se a precipitação for inferior a 60 mm e no Acre as precipitações são menores que esse teor em junho, julho e agosto, sendo esse último mês o mais crítico (Figura 2). O período de seca, embora curto (3 meses), pode ser prejudicial à cultura, principalmente se estiver sendo conduzida em municípios da mesorregião do Vale do Acre. 

Figura 2. Distribuição da precipitação pluviométrica no mês de agosto no Estado do Acre.
Fonte: HIJMANS et al. (2005).

A seca tem efeito mais drástico nas fases do florescimento e início da frutificação (CORDEIRO, 2008). Dessa forma, podem-se visualizar as diferenças climáticas regionais por meio dos balanços hídricos de dois municípios que estão em duas zonas opostas: o primeiro (Rio Branco), que se encontra na região e possui uma seca mais pronunciada; e o segundo (Cruzeiro do Sul), no qual a seca é mais suave.

Em Rio Branco, o período de seca demora 4 meses e se estende de junho a setembro (Figura 3), sendo outubro o início da época das chuvas. O mês mais crítico é agosto no qual a deficiência hídrica atinge 79 mm e se não ocorrer reposição hídrica ou um manejo adequado do solo para manter a umidade pode comprometer o bom desenvolvimento da cultura da banana nesse período.



Figura 3. Extrato do balanço hídrico climatológico com os seguintes elementos: deficiência (DEF, mm) e excedente hídrico (EXC, mm) para Rio Branco, Acre.

Em Cruzeiro do Sul, o período seco dura apenas 3 meses (junho, julho e agosto), com a ressalva de que junho apresenta apenas 1 mm de deficiência, e em setembro já se inicia o período chuvoso (Figura 4). O mês mais crítico é agosto, no qual a deficiência hídrica atinge apenas 17 mm, caracterizando um período muito curto de déficit com baixa intensidade, não comprometendo o desenvolvimento da cultura da banana.

Figura 4. Extrato do balanço hídrico climatológico com os seguintes elementos: deficiência (DEF, mm) e excedente hídrico (EXC, mm) para Cruzeiro do Sul, Acre.

Cordeiro (2000) afirma que a faixa de temperatura ótima para o desenvolvimento das bananeiras comerciais é de 26 °C–28 °C, com mínimas não inferiores a 15 ºC e máximas não superiores a 35 °C. Em temperaturas inferiores a 15 ºC, a atividade da planta é paralisada; mais altas que 35 ºC, o desenvolvimento é inibido em função da desidratação dos tecidos, especialmente das folhas.

O Acre apresenta temperaturas médias anuais variando de 24,5 °C a 26,4 °C (Figura 5), que estão dentro da faixa recomendada para a cultura da banana, e os municípios com temperaturas mais amenas são Sena Madureira, Brasileia e Assis Brasil.

Figura 5. Distribuição da temperatura média no Estado do Acre.     
Fonte: HIJMANS et al. (2005).

As temperaturas mínimas variam de 15,5 °C a 19,0 °C, e as máximas, de 31,4 °C a 33,4 °C, não representando restrição para o cultivo da banana uma vez que essas faixas estão dentro dos parâmetros estabelecidos para a cultura.

A bananeira é cultivada em altitudes que variam de 0 m a 1.000 m acima do nível do mar (CORDEIRO, 2000). A altitude é importante, pois influencia diretamente na temperatura e precipitação que afetam o desenvolvimento e a produção da bananeira.

No Acre, as altitudes variam de 110 m a 751 m (Figura 6), sendo as maiores encontradas na Serra do Divisor e nas cabeceiras dos rios Envira e Tarauacá, nos municípios de Feijó e Jordão, respectivamente.



Figura 6. Variação da altitude no Estado do Acre.
Fonte: NASA (2015).

Em maiores altitudes, o ciclo de produção aumenta, chegando a atingir 18 meses naquelas regiões com faixas superiores a 900 m (CORDEIRO et al., 2003). O Acre está completamente inserido na faixa de altitude que garante ciclos de 8 a 10 meses, reforçando-se que no sudeste acriano estão os municípios com menores altitudes e toda a área desmatada está dentro da faixa de 110 m a 300 m de altitude.

A bananeira apresenta melhor desenvolvimento em locais com médias anuais de umidade relativa superiores a 80% (CORDEIRO et al., 2003). No Acre, ao longo do ano, os valores variam entre 80,5% e 87,9%. Durante a época chuvosa, a umidade relativa do ar mantém-se elevada, em torno de 88%, com oscilação diária entre 55% e 98%, já durante o período seco a média é mais baixa, em torno de 80%, com oscilação diária de 50% a 87% (DUARTE, 2005).

Em condições de alta umidade relativa do ar, há um aceleramento da emissão das folhas, favorecendo a emissão da inflorescência e uniformizando a coloração dos frutos (CORDEIRO et al., 2003). Contudo, quando associada a altas precipitações e temperaturas elevadas, a alta umidade favorece a ocorrência de doenças fúngicas, principalmente a sigatoka-negra (CAVALCANTE et al., 1999; CAVALCANTE; GONDIM, 1999; CAVALCANTE, 2003; ANDRADE NETO et al., 2011b). Segundo Duarte (2005), a 
insolação medida por heliógrafos se dá em horas em que o sol brilha sem estar posposto a nuvens ou fumaça.

A insolação atinge valor máximo em julho, que é um dos meses característicos do ápice do período seco, em que ocorre menor nebulosidade e o processo de queimadas ainda é incipiente no Acre. Os valores de insolação variam entre 3,1 h e 6,8 h ao longo do ano.

Com relação à velocidade dos ventos, embora a média esteja entre 2 m/s e 3 m/s, existe uma grande variabilidade nos dados. Porém, os ventos são fracos. Entretanto, segundo Duarte (2005), há a ocorrência de ventos que podem atingir entre 20 m/s e 30 m/s, em temporais de curta duração, podendo ocasionar fendilhamento das nervuras secundárias; diminuição da área foliar pela dilaceração da folha fendilhada; rompimento de raízes, quebra e tombamento da planta.

Solos e zoneamento pedoclimático para a cultura da banana, no Estado do Acre

Eufran Ferreira do Amaral
Nilson Gomes Bardales
Edson Alves de Araújo

Os solos do Acre têm sua origem na Formação Solimões (CAVALCANTE, 2006), que por sua diversidade de composição litológica contribui para a formação de diversos tipos de solos (ACRE, 2000; 2006; AMARAL, 2003; BARDALES, 2005; BRASIL, 1976; 1977). Existe uma diferenciação clara na gênese dos solos da bacia do Acre, em relação aos demais da Amazônia (GAMA, 1986; MARTINS, 1993; MÖLLER; KITAGAWA, 1982; VOLKOFF et al., 1989), principalmente quanto à ocorrência de solos férteis 
com altos teores de cálcio e presença de argilas de atividade alta. 

Grande parte do conhecimento dos solos da região é decorrente, principalmente, de levantamentos e estudos efetuados a partir do final da década de 1970, que se intensificaram nos últimos 20 anos (AMARAL et al., 2000; AMARAL et al., 2001; AMARAL, 2003; 2007; ARAÚJO, 2000; BRASIL, 1976; 1977; BARDALES, 2005; GAMA, 1986; IBGE, 1990, 1994; MELO, 2003; RIBEIRO NETO, 2001; SILVA, 1999). 

Para o uso eficiente do solo, é necessário o conhecimento adequado de seus recursos naturais em escala compatível. Nesse contexto, Resende et al. (2002) enfatizam que o uso das informações dos levantamentos de solos, como base para estratificação de ambientes é de grande valia, uma vez que possibilitam indicadores ambientais mais amplos e consistentes.

Em relação à paisagem, considerando a escala mesorregional de 1:250.000, os Argissolos ocupam a maior extensão no estado, com mais de 6 milhões de hectares, que correspondem a 38% do território acriano. Por outro lado, os Cambissolos ocupam mais de 5 milhões de hectares (32%), o que significa que 70% do território acriano são ocupados por essas duas ordens. Há que se considerar os mais de 2 milhões de hectares de Luvissolos e as manchas de Plintossolos e Vertissolos, que ocupam 2,2% 
e 3,0% do território acriano, respectivamente (AMARAL et al., 2013).

Atualmente, a banana é a cultura de maior área cultivada no Acre, sendo encontrada em todos os municípios. A produção de bananeira no estado é uma das atividades agrícolas de maior expressão, pelas facilidades de cultivo, produção continuada ao longo do ano e sua larga utilização e/ou aceitação nas mais variadas formas de consumo.

Os solos ideais para o cultivo da bananeira (GONDIM et al., 2001a, 2001b; OLIVEIRA et al., 2008) possuem boa capacidade de retenção de água, em relevo plano a suave ondulado, são profundos, com textura média a argilosa e boas condições químicas (Tabela 1).

Tabela 1. Características morfológicas, físicas e químicas do solo e sua aptidão para o cultivo da banana.

Parâmetros
Classes de aptidão pedológica

Preferencial Recomendável Pouco recomendável Cultivo não recomendável

Drenagem Moderadamente drenado Bem drenado
Imperfeitamente drenado, 
acentuadamente drenado

Mal drenado, muito mal 
drenado, excessivamente 
drenado, fortemente drenado

Relevo
Plano (0%–3%) a suave ondulado (3%
–8%)

Suave ondulado (3%–8%) Ondulado (8%–20%)
Forte ondulado (20%–45%), 
montanhoso (45%–75%), 
escarpado (>75%)

Profundidade efetiva
Muito profundo (>200 cm), profundo 
(>100 e <= 200 cm)

Pouco profundo (>50 cm e <= 
100 cm)

Raso (<= 50 cm)

Grupamento textural (B) Média (<35% argila e >15% areia) Argilosa (35% a 60% argila)
Muito argilosa (>60% argila), 
siltosa (<35% argila e <15% 
areia)

Arenosa (>70% areia)

pH
Moderadamente ácido (5,4–6,5), 
praticamente neutro (6,6–7,3)

Fortemente ácido (4,3–5,3)
Extremamente ácido (<4,3), 
moderadamente alcalino (5,4
–6,5)

Fortemente alcalino (>8,3)

Saturação de bases (B) >35% <35% e >20% <20%

Alumínio Baixo (<0,2 cmol c /kg) Médio (0,2–1,5 cmol c /kg) Alto (>1,5 cmol c /kg)

Carbono Alto (>1,5 dag/kg) Médio (0,8–1,5 dag/kg) Baixo (<0,8 dag/kg)

CTC Alto (>16,0 cmol c /kg) Médio (4,5–16,0 cmol c /kg) Baixo (<4,5 cmol c / kg)

Cálcio Alto (>2,0 cmol c /kg) Médio (2,0–1,0 cmol c /kg) Baixo (<1,0 cmol c / kg)

Magnésio Alto (>0,8 cmol c /kg) Médio (0,8–0,4 cmol c /kg) Baixo (>0,4 cmol c / kg)

Fósforo Alto (>10,0 mg/kg) Médio (10,0–4,0 mg/kg) Baixo (<4,0 mg/kg)

Potássio Alto (>0,23 dag/kg) Médio (0,11–0,23 cmol c /kg) Baixo (<0,11 cmol c /kg)

Relação Ca/Mg 3:1 2:1

Relação K/Mg <0,3 0,3 a 0,6 >0,6

Os solos preferenciais são aqueles moderadamente drenados (SOUZA, 1998), pois os bem drenados, se associados com secas intensas, podem resultar em déficit hídrico que compromete o desenvolvimento da cultura. Áreas com drenagem deficiente e sujeitas aos encharcamentos periódicos devem ser evitadas, pois as raízes da bananeira apodrecem rapidamente e morrem após mais de 3 dias de excesso de umidade no solo (CORDEIRO, 2003).



A bananeira se desenvolve melhor em solos com declividades menores que 8%, as quais caracterizam áreas planas a suaves onduladas. As áreas com declives acentuados são pouco recomendadas, porque no primeiro ciclo da cultura, se o solo estiver exposto durante grande parte do ano, o escorrimento da água da chuva com velocidade significativa provoca a erosão e a degradação do solo.

Para o cultivo em áreas com maiores declives, devem-se adotar práticas conservacionistas que reduzam a exposição do solo e diminuam a velocidade da água e os processos erosivos. Dentre essas práticas, estão o plantio em curvas de nível e o uso de cobertura do solo (morta ou viva), com preferência para utilização de leguminosas que são mais eficientes no controle da erosão, no aumento do teor de matéria orgânica no solo, na redução da 
evaporação da água do solo e na incorporação de nutrientes.

Os solos preferenciais para a bananeira são aqueles com profundidade efetiva maior que 100 cm; porém, são recomendados solos com profundidades maiores que 50 cm, pois permitem o bom desenvolvimento radicular.  Aquelas áreas com solos com profundidade inferior a 25 cm são consideradas inadequadas para a cultura, pois é pequena a quantidade de raízes que cresce em profundidade, fazendo com que as plantas fiquem sujeitas ao 
tombamento (CORDEIRO, 2003).

A granulometria ideal do solo é a de textura média (OLIVEIRA et al., 2008; SOUZA, 1998), não devendo ser muito arenosa, que, geralmente, apresenta baixa quantidade de nutrientes e baixa capacidade de retenção de água, aumentando os custos de produção pela necessidade de adubações mais frequentes (CORDEIRO, 2003).

Lima, Silva e Ferreira (2012) enfatizam que os macronutrientes mais absorvidos pela bananeira são o potássio e o nitrogênio, seguidos do cálcio, magnésio, enxofre e fósforo. Em complementação, Cordeiro (2003) cita que, para economizar na aplicação de calcário e de adubos, devem-se preferir as terras cuja análise química revele a riqueza em nutrientes para a bananeira (GONDIM et al., 2001b).

A capacidade de troca de cátions do solo deve estar saturada com 65%–75%, a fim de dispor de um valor de soma de bases (K+Ca+Mg) que permita acumular a saturação de potássio em 10%, de cálcio em 70%–60% e de magnésio em 20%–30%, para o bom desenvolvimento da bananeira. Assim, a relação K:Ca:Mg no solo deve estar na faixa de 0,3:2,0:1,0 a 0,5:3,5:1,0 (LIMA; SILVA; FERREIRA, 2012).

De acordo com os requerimentos de solo e de clima para a cultura da bananeira, foi realizada uma análise de cada parâmetro considerado, que constituiu um plano de informação específico.

Cada parâmetro foi estratificado em quatro classes: preferencial, recomendável, pouco recomendável e não recomendável. A classe preferencial representa as condições ótimas para a cultura, a classe recomendável representa as condições adequadas com ligeiras restrições, a classe pouco recomendável já apresenta restrições consideráveis e a não recomendável constitui aquelas áreas nas quais o parâmetro se apresenta com condições inadequadas 
para a cultura.

Para ter uma visão integrada das variáveis, foram criados quatro grupos de aptidão pedológica:

Morfologia – considerando as variáveis de difícil correção como drenagem, relevo, profundidade efetiva e textura (no horizonte B).

Fertilidade I – considerando as variáveis primárias de pH, alumínio, cálcio, fósforo e potássio.

Fertilidade II – considerando as variáveis integradoras como a saturação de bases, capacidade de troca de cátions e relação Ca/Mg e relação K/Mg.

Fertilidade III – considerando o teor de carbono no horizonte superficial por envolver outras relações de condições físicas do solo.

Após as características pedológicas, analisadas foram estabelecidos três tipos de manejo de solo de acordo com o nível tecnológico adotado (RAMALHO; BEEK, 1995):

a) Manejo primitivo

É o sistema de plantio mais rudimentar que depende das condições naturais do solo. A avaliação foi executada a partir da integração de todos os aspectos morfológicos e químicos naturalmente presentes no solo. Nesse método de manejo, há o menor custo de produção; no entanto, não se têm dados de produtividade e sustentabilidade da produtividade média obtida.

b) Manejo intermediário

É o sistema de plantio que usa técnicas mais avançadas de adubação e calagem e práticas simples de controle de erosão. Dessa forma, nesse nível, foram considerados apenas os aspectos morfológicos como a base da restrição.

c) Manejo avançado

É o sistema de plantio que usa as técnicas mais avançadas de manejo do solo, incluindo a mecanização e irrigação em determinadas etapas do ciclo da cultura. Dessa forma, foram consideradas a drenagem, a profundidade efetiva, a textura, a saturação de bases, a capacidade de troca de cátions, a relação Ca/Mg, a relação K/Mg e o teor de carbono.

Em relação ao manejo primitivo da área desmatada até 2014 (Figura 1), 53% (1.182.282 ha) constituem áreas preferenciais para o cultivo da bananeira e os outros 47% (1.056.164 ha) são áreas recomendadas para o cultivo da bananeira, o que indica um grande potencial para a expansão da cultura no estado.

Figura 1. Zoneamento pedoclimático para a cultura da banana no Estado do Acre no nível de manejo primitivo: a classe preferencial representa as condições ótimas para a cultura e a classe recomendável representa aquelas áreas com condições adequadas com ligeiras restrições.
Fonte: UCEGEO (2015).

Em 2011, foram cultivados 6.539 hectares de banana no Estado do Acre (IBGE, 2013), que representam menos de 1% das áreas com aptidão preferencial para a cultura no nível de manejo 1, mostrando que há subutilização do recurso solo na sua melhor categoria de uso conforme apontado pelo zoneamento. Os municípios de Acrelândia, Tarauacá, Porto Acre, Plácido de Castro e Feijó foram, no ano de 2011, os cinco maiores produtores de banana do Acre, com área colhida, respectivamente, de 800 
ha, 710 ha, 700 ha, 620 ha e 572 ha, correspondendo a 52% da área cultivada com banana no estado (IBGE, 2013). 

Acrelândia é o município que possui menor extensão com áreas preferenciais para o cultivo de banana (Tabela 2), mas tem uma alta intensidade de uso com 38% atualmente.

Tabela 2. Áreas com aptidão pedoclimática para o cultivo da banana no nível de manejo primitivo em áreas antropizadas dos municípios acrianos. 



Município
Aptidão pedoclimática (ha)

Preferencial Recomendado

Rio Branco 250.030 36.740

Sena Madureira 142.792 46.911

Tarauacá 139.476 1.084

Feijó 132.909 9.611

Xapuri 109.328 40.849

Porto Acre 82.476 51.481

Bujari 61.245 68.806

Epitaciolândia 55.694 29.435

Capixaba 55.326 36.263

Manoel Urbano 39.207 2.314

Marechal Thaumaturgo 21.643 4.228

Jordão 17.012 0

Cruzeiro do Sul 14.045 75.531

Senador Guiomard 12.633 156.734

Porto Walter 10.793 8.457

Santa Rosa do Purus 9.202 0

Brasileia 7.547 131.133

Plácido de Castro 6.069 141.292

Assis Brasil 5.630 23.238

Rodrigues Alves 4.967 42.227

Mâncio Lima 2.173 35.059

Acrelândia 2.086 114.770

Total 1.182.283 1.056.164

Fonte: dados a partir do Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE Fase II (2010), janeiro/fevereiro de 2015.

O segundo maior produtor, Tarauacá, possui uma área com aptidão preferencial de 139.328 hectares. O cultivo em 2011 foi de 710 hectares, que correspondem a 0,5% da área preferencial, demonstrando um grande potencial de expansão da cultura no município.

O terceiro maior produtor, Porto Acre, possui uma área com aptidão preferencial de 82.476 hectares. O cultivo em 2011 foi de 700 hectares, que correspondem a menos de 0,8% da área preferencial, demonstrando o potencial de expansão da bananicultura no município.

O quarto maior produtor, Plácido de Castro, possui uma área com aptidão preferencial de 6.069 hectares. O cultivo em 2011 foi de 620 hectares, que correspondem a 10% da área preferencial, demonstrando o potencial de expansão da bananicultura no município.

O quinto maior produtor, Feijó, possui uma área com aptidão preferencial de 132.909 hectares. O cultivo em 2011 foi de 572 hectares, que correspondem a 0,4% da área preferencial, demonstrando o potencial de expansão da bananicultura no município.

Considerando o nível de manejo intermediário, os municípios que apresentam maior área com zoneamento pedoclimático indicados como preferenciais são: Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri e Tarauacá (Tabela 3). Desses, apenas Plácido de Castro e Tarauacá figuram entre os cinco maiores produtores de banana do Acre, mesmo assim com subutilização do recurso solo para o plantio da bananeira.

Tabela 3. Aptidão pedoclimática para o cultivo da banana no nível de manejo transicional em áreas antropizadas dos municípios acrianos.

Município
Aptidão pedoclimática (ha)

Preferencial Recomendado

Rio Branco 268.003 18.767

Senador Guiomard 166.089 3.278

Plácido de Castro 143.534 3.827

Xapuri 134.801 15.376

Tarauacá 128.195 12.365

Bujari 126.146 3.905

Porto Acre 124.992 8.965

Sena Madureira 123.079 66.623

Feijó 119.252 23.268

Brasileia 117.884 20.796

Acrelândia 114.770 2.086

Capixaba 86.846 4.743

Epitaciolândia 78.266 6.863

Cruzeiro do Sul 75.542 14.034

Rodrigues Alves 42.963 4.232

Mâncio Lima 28.232 9.000

Manoel Urbano 24.200 17.321

Assis Brasil 23.303 5.565

Marechal Thaumaturgo 12.925 12.946

Porto Walter 11.797 7.454

Jordão 10.409 6.603

Santa Rosa do Purus 2.520 6.682

Total 1.963.747 274.700

Fonte: dados a partir do Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE Fase II (2010), janeiro/fevereiro de 2015.

O Município de Rio Branco, apesar de concentrar mais de 50% da população do Estado do Acre, tem apenas 7,3% da área indicada como preferencial ocupada com bananeiras, seguido de Senador Guiomard com 3,7% e Xapuri com 26%. Os municípios de Rio Branco, Senador Guiomard e Xapuri somam 568.893 hectares de áreas preferenciais para o cultivo da banana no nível de manejo transicional. Esses municípios contribuem com menos de 14% da área total cultivada com banana no Acre, 
enfatizando um grande potencial de expansão com incremento das tecnologias aplicadas de acordo com o nível de manejo.

Em relação ao seu potencial no nível avançado, os municípios que apresentam maior área com zoneamento pedoclimático indicados como preferenciais são: Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Feijó e Tarauacá (Tabela 4). Desses, apenas Feijó e Tarauacá figuram entre os cinco maiores produtores de banana do Acre. Os municípios de Rio Branco, Bujari e Sena Madureira contribuem com a área total cultivada com banana de 7,3%, 2,8% e 3,8%, respectivamente, no Estado do Acre.

Tabela 4. Aptidão pedoclimática para o cultivo da banana no nível de manejo avançado dos municípios acrianos.

Município      Aptidão pedoclimática (ha)

Preferencial            Recomendado

Rio Branco 244.292 42.479

Bujari 126.146 3.905

Sena Madureira 120.410 69.292

Feijó 110.297 32.223

Tarauacá 95.488 45.072

Porto Acre 92.566 41.390



Xapuri 84.981 65.196

Senador Guiomard 83.743 85.624

Cruzeiro do Sul 55.667 33.909

Epitaciolândia 48.831 36.299

Capixaba 44.218 47.371

Acrelândia 38.157 78.699

Rodrigues Alves 37.128 10.066

Manoel Urbano 24.200 17.321

Mâncio Lima 21.867 15.365

Plácido de Castro 11.606 135.755

Marechal Thaumaturgo 10.938 14.932

Jordão 10.409 6.603

Porto Walter 5.763 13.488

Santa Rosa do Purus 2.520 6.682

Assis Brasil 2.493 26.375

Brasileia 240 138.440

Total 1.271.960 966.487

Fonte: dados a partir do Zoneamento Ecológico e Econômico – ZEE Fase II (2010), janeiro/fevereiro de 2015.

O zoneamento pedoclimático indica grande potencial de expansão da bananicultura no Acre, mesmo no manejo primitivo, e também evidencia a possível exploração da cultura em maior escala por meio de práticas de manejo avançadas e adequadas.

As áreas que se localizam às margens dos rios (leito maior)  apresentam condições químicas favoráveis para o cultivo de bananeira e facilidade de escoamento da produção a baixo custo. Entretanto, devido às características físico-morfológicas dos solos de parte dessas áreas que se alteram por suas vulnerabilidades das inundações por enchentes e aos processos de erosão e deposição, não é possível afirmar se há ou não o risco do cultivo de bananeiras nessas áreas. Dependendo da distância do 
plantio até o leito menor dos rios, a força da água pode tombar as plantas novas e adultas e até remover aquelas recém-plantadas.

Nutrição mineral e adubação da bananeira

Rogério Resende Martins Ferreira
Romeu de Carvalho Andrade Neto 

São muitos os fatores que interferem no caminho percorrido pelo nutriente, desde a sua fonte no meio externo à planta até sua incorporação e participação nos processos fisiológicos. Dentre esses fatores, a água é preponderante e tanto o excesso ou a falta pode prejudicar o plantio. A água deve ser na quantidade certa e ter qualidade apropriada para a planta aproveitar melhor os nutrientes. Estabelecer estratégias de nutrição mineral de bananeiras e 
adubação no Estado do Acre é complexo devido a uma grande variedade de solos.

Exigências nutricionais das bananeiras

A bananeira possui rápido crescimento e necessita para seu pleno desenvolvimento e produção de uma elevada concentração de nutrientes no solo e na planta. Assim, é imprescindível para a sustentabilidade do sistema a aplicação de fertilizantes em quantidades e proporções adequadas para suprir as exigências nutricionais das bananeiras.

O potássio e o nitrogênio são os principais nutrientes removidos com a colheita, seguidos do cálcio. As exigências nutricionais da cultura ocorrem em função da variedade e do seu potencial produtivo. O nitrogênio tem um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento das bananeiras, determinando o porte da planta e o rendimento dos frutos. O potássio é considerado o elemento principal da nutrição das bananeiras interferindo na fotossíntese, 
translocação de fotossintetizados, no equilíbrio hídrico de plantas e frutos (MALAVOLTA, 2006). A falta de potássio afeta a qualidade e quantidade de frutos, a resistência das plantas a estresses bióticos (pragas e doenças) e abióticos (frio e seca). O potássio é o nutriente mais exportado pelos frutos. A falta desse nutriente declinará o rendimento da cultura (UEXKÜLL, 1985).

A aplicação excessiva de nitrogênio representa não só desperdício como também pode causar a produção de cachos menores e problemas de enchimento dos frutos, apesar da aparência sadia das plantas (ROBINSON, 1996). A queda de frutos das pencas já amadurecidas (
potássio. O excesso de nitrogênio pode também retardar a frutificação, produzindo cachos com pencas muito espaçadas e alta suscetibilidade aos danos decorrentes do manuseio e transporte.

As principais fontes de nitrogênio, na forma mineral, para adubação são a ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônia e nitrato de potássio.

Análise de solos

A análise química do solo é um instrumento eficiente para avaliar a fertilidade e montar estratégias de correção da acidez e adubação que possibilitem nutrir as bananeiras. Para ter sucesso no diagnóstico da fertilidade do solo é preciso observar a qualidade da amostragem.

O primeiro cuidado para a amostragem é a divisão da área em glebas uniformes com respeito a solo, vegetação, relevo e tratamentos anteriores com calcário e fertilizantes. As áreas que diferem em aparência, declividade, drenagem, tipo de solo e tratamentos anteriores devem ser amostradas separadamente, assim como as áreas ou manchas de aspecto expressional. Em áreas muito grandes, é essencial fazer o georreferenciamento das áreas amostradas, de forma que seja possível localizá-las.

De cada gleba, devem ser retiradas de 10 a 20 amostras simples, de mesmo volume. Essas amostras são obtidas fazendo-se um caminhamento em zigue-zague entre coleta de 0 cm–20 cm a 20 cm–40  cm de profundidade, devendo representar uma porção uniforme. Segundo Quaggio (2001), em plantas perenes, além dos cuidados quanto à separação de áreas ou talhões homogêneos, deve-se atentar para o local da retirada da amostra, devido à aplicação localizada de fertilizantes. Em bananais 
adultos, as amostras são retiradas na área de aplicação dos fertilizantes, a qual varia com o caminhamento do bananal.

Assim como a análise de terra é imprescindível no estabelecimento de um bananal novo, o monitoramento da fertilidade ao longo do tempo é fundamental para garantir a sustentabilidade do cultivo. Os efeitos do cultivo de bananeiras sobre alguns atributos químicos do solo determinam a necessidade de monitoramento periódico da fertilidade, visando à manutenção de condições satisfatórias para a produção, especialmente quanto à acidez e aos teores de K e Mg trocáveis (TEIXEIRA et al., 2001a).

Adubação

O uso racional dos fertilizantes é uma das formas mais eficientes para aumentar os resultados econômicos de um cultivo, pois além de maximizar a quantidade e qualidade dos frutos, o produtor não desperdiça recursos com adubação em excesso, nem deixa de aplicar algum nutriente que possa limitar sua produção. Em relação ao ambiente, o uso correto de fertilizantes permite produzir sem esgotar as reservas do solo (sustentabilidade) e minimiza os riscos de contaminação da água por adubação em 
excesso.

Calagem

A calagem deve ser feita com calcário dolomítico visando elevar a saturação de bases para 40% a 50% e manter o teor de magnésio superior a 9 mmolc dm-3. Doses de calcário superiores a 2 t/ha requerem cuidados especiais para sua incorporação no solo. Wadt (2005) indica, para o Acre, valores de saturação de bases referenciados na Tabela 1.

Tabela 1. Saturação de bases indicada na cultura da bananeira.

Latossolos ou solos com textura arenosa na camada 
superficial amostrada

50%

Adubação de plantio

Aplicar por cova 10 litros de esterco de curral ou 2 litros de esterco de aves. Em solos com menos de 1,3 mg/dm3 de Zn, aplicar, no plantio, 5 kg/ha de Zn. O adubo orgânico deve estar bem curtido e ser misturado com a terra no fundo da cova ou sulco. Repetir anualmente a adubação orgânica em cobertura em volta da planta.



De acordo com a produtividade esperada e disponibilidade de fósforo no solo (WADT, 2005), podem ser utilizados os valores de referência expressos na Tabela 2.

Tabela 2. Doses recomendadas para a adubação fosfatada no plantio na cultura da bananeira.

Produtividade esperada (t/ha)

< 20

20 a 30

30 a 40

40 a 50

50 a 60

> 60

Fonte: WADT, 2005.

Adubação de formação

As doses de adubo por planta são determinadas levando em consideração uma meta de produtividade para a primeira safra, os teores de P e K do solo e o espaçamento do bananal.

Na segunda etapa, recomenda-se aplicar o dobro da dose de fósforo indicada para o plantio. Uma segunda adubação fosfatada pode ser feita juntamente com as doses de N e K (WADT, 2005).

O nitrogênio (N) e o potássio (K) devem ser supridos a partir dos 30 dias até 360 dias após o plantio. Inicia-se a aplicação do K aos 30 dias, apenas quando o seu teor no solo for inferior a 0,15 cmol

As adubações em cobertura devem ser feitas em círculo, em uma faixa de 10 cm a 20 cm de largura e de 20 cm a 40 cm distantes da muda, aumentando-se a distância com a idade da planta. No bananal adulto, os adubos são distribuídos em meia-lua, em frente às plantas filha e neta. Em terrenos inclinados, a adubação deve ser feita em meia-lua, do lado de cima da cova. Em casos de plantios muito adensados e em terrenos planos, a adubação pode ser feita a lanço, nas ruas (BORGES et al., 2002).

Em solos arenosos com baixa capacidade de troca de cátions (CTC), deve ser feito o parcelamento da adubação semanal ou quinzenal. Já para solos argilosos, o parcelamento pode ser mensal ou a cada 2 meses. 

Adubação de produção

As doses de N, P e K deverão ser ajustadas em função de uma meta de produtividade do bananal, dos teores de P e K obtidos com análise do solo e do espaçamento do bananal. Em áreas onde as chuvas forem bem distribuídas no ano ou com irrigação, parcelar a adubação de produção em seis aplicações ao longo do ano. Utilizar fontes de N ou P capazes de fornecer, anualmente, 30 kg/ha de S (BORGES et al., 2002).

Na Tabela 3, consta a recomendação de adubação de plantio, formação e produção, conforme Borges et al. (2002), e na Tabela 4 a quantidade de adubo (N, P e K) a ser aplicada em cobertura conforme Wadt (2005).

Tabela 3. Recomendação de adubação (N, P e K) nas fases de plantio, formação e produção da bananeira.

N
(kg/ha)

P Mehlich 1 (mg/dm
3

) K solo (cmol c /dm
3

)**

0–6 7–15 15–30 >30 0–0,15 0,16–0,30 0,31–0,60 >0,60

------- P 2 O 5  (kg/ha) ------ ---------- K 2 O (kg/ha) ---------

                          Plantio

75* 120 80 40 0 20 0 0 0

Dias após o plantio  Formação

30 10 0 0 0 0 20 0 0 0

60 10 0 0 0 0 30 30 0 0

90 15 0 0 0 0 30 30 20 0

120 15 0 0 0 0 50 40 30 0

120–360 100 0 0 0 0 300 250 150 0

Produtividade 
esperada (t/ha)

    Produção

<20 150 80 60 40 0 300 200 100 0

20–40 190 100 80 50 0 450 300 150 0

40–60 230 120 100 70 0 600 400 200 0

>60 270 160 120 80 0 750 500 250 0

*Na forma de esterco bovino curtido; **cmolc de kg/dm3 = mg de k/dm3/390.
Fonte: adaptado de Borges et al. (2002).

Tabela 4. Doses recomendadas para adubação de cobertura na cultura da bananeira. 

Produtividade esperada (t/ha)

< 20

20 a 30

30 a 40

40 a 50

50 a 60

> 60

< 20

20 a 30

30 a 40

40 a 50

50 a 60

> 60

< 20

20 a 30

30 a 40



40 a 50

50 a 60

> 60

Fonte: Wadt (2005).

Adubação com micronutrientes

Aplicar anualmente 25 g de sulfato de zinco quando diagnosticada a deficiência mineral e 10 g de ácido bórico no orifício aberto no rizoma, por ocasião do desbaste. A aplicação de 50–100 g/cova do fertilizante FTE BR 12 é uma boa alternativa para corrigir o déficit de micronutrientes, uma vez que esse fertilizante contém 9% de Zn, 1,8% de B, 0,8% de Cu, 2% de Mn, 3,5% de Fe e 0,1% de Mo.

Deficiência mineral

Os sintomas de deficiências de nutrientes acontecem principalmente nas folhas e podem ocorrer nos cachos e frutos.

Nitrogênio: apresenta grande mobilidade na planta, sendo o amarelecimento o principal sintoma de sua deficiência nas folhas velhas. Também ocorre redução da distância entre folhas, o pseudocaule afina, os pecíolos delgados ficam comprimidos com avermelhamento da bainha, as folhas apresentam-se pequenas e com vida curta.

Fósforo: as plantas apresentam crescimento atrofiado e raízes pouco desenvolvidas. Os sintomas aparecem nas folhas mais velhas que são tomadas por uma clorose marginal. No caso de extrema falta desse nutriente, a necrose iniciada nos bordos desenvolve-se descontinuadamente e de modo angular em direção à nervura central, caracterizando-se como dentes de serra.

Potássio: elemento mais importante para a nutrição da bananeira. Os sintomas de deficiência apresentam rápida clorose e murchamento precoce das folhas mais velhas. Essa clorose começa com a coloração amarelo-ouro e depois a folha seca e adquire tonalidade alaranjada em todo o limbo foliar. O cacho é a parte mais afetada da planta, os frutos ficam “magros” e os cachos impróprios para comercialização. A deficiência aguda de potássio é chamada de murcha abiótica que causa danos semelhantes 
aos do moko-da-bananeira e aos do mal-do-panamá.

Cálcio: nutriente imóvel na planta, a deficiência se caracteriza por cloroses marginais em forma de dentes de serra nas extremidades das folhas novas, corrugamento do limbo e diminuição do tamanho das folhas. A planta apresenta um raquitismo vegetativo com modificação do arranjo foliar e aspecto deformado da folha cartucho ou vela. Na falta aguda de cálcio, a planta produz frutos de má qualidade com tendência a rachaduras antes do início da maturação.

Magnésio: as folhas apresentam-se com amarelecimento paralelo às margens, progredindo para a nervura principal, em ambos os lóbulos, e apenas uma estreita faixa central, margeando a nervura, permanece verde. Na falta acentuada de magnésio, as margens necróticas encarquilham. Os cachos em plantas deficientes apresentam-se raquíticos e deformados, com maturação ruim, polpa mole, viscosa e sabor desagradável.

Enxofre: as folhas mais novas apresentam clorose generalizada do limbo. Com o aumento da deficiência, há necrose das margens do limbo com pequeno engrossamento das nervuras. Em casos graves, ocorre a morte da planta com o abortamento do ponteiro vegetativo.

Boro: baixa germinação do grão de pólen e pequeno crescimento do tubo polínico, menor pegamento de florada que afeta o enchimento dos cachos. O limbo se torna reduzido e irregular, com ondulação das margens. Os perfilhos apresentam sintomas ainda mais pronunciados.

Cobre: a planta apresenta o porte caído em guarda-sol semiaberto, palidez geral dos limbos, pecíolos e bainhas, além de frutos com manchas de ferrugem. Há presença de necroses marginais não regulares nas folhas velhas. A planta fica sensível aos ataques de tripes, de fungos e do vírus do mosaico.

Ferro: há alteração na coloração das folhas novas que apresentam nervuras bem pronunciadas na tonalidade verde formando um contraste com o resto amarelado do limbo. Com o aumento da deficiência, as folhas tornam-se cloróticas e depois esbranquiçadas. Ocorrem ainda folhas com aparência lanceoladas que se agrupam em roseta com forma de buquê, como acontece na deficiência de zinco.

Manganês: o sintoma inicial é brando e observado nas folhas mais sombreadas e opacas do terço médio da planta. Observa-se clorose em pente, marginal, por vezes com persistência de uma fina barra verde na bordadura das folhas. Na carência aguda, ocorre queda da produção do cacho.

Zinco: as folhas jovens ficam pequenas, estreitas e pontiagudas com nervura saliente. Ocorre uma pigmentação antocianínica no cartucho e na face inferior das folhas jovens, notadamente sobre a nervura central. Na carência aguda, observa-se clorose geral do limbo das folhas jovens, com pontuações brancas se destacando sobre o fundo amarelo-pálido. A deficiência diminui o crescimento da planta acarretando uma menor frutificação com desuniformização do cacho.

É importante destacar que a diagnose visual representa apenas uma das ferramentas para estabelecer as deficiências nutricionais, devendo ser complementada pelas análises do solo e das folhas.

Cultivares de banana para o Estado do Acre

Amauri Siviero
Maria de Jesus Barbosa Cavalcante

As cultivares de banana mais plantadas no Acre são: Prata local, D`Angola e Maçã. Todas essas cultivares apresentam alta suscetibilidade ao fungo Mycosphaerella fijiensis,

Os primeiros trabalhos com seleção de cultivares de banana no Acre foram iniciados em 1990. No período de 1999 a 2005, foram testados vários genótipos de bananeira e observadas as características agronômicas visando ao cultivo no Acre. Atualmente, existem cinco cultivares de banana recomendadas pela Embrapa Acre:

BRS Thap Maeo

A BRS Thap Maeo é uma cultivar de banana introduzida da Tailândia e selecionada na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, Bahia. Essa cultivar tem mostrado boa adaptação à maioria dos ecossistemas brasileiros onde se cultiva banana, com produção de até 35 t/ha/ano, quando cultivada em solos de boa fertilidade, sob condições de sequeiro. Além de apresentar resistência genética à sigatoka-negra é também resistente à sigatoka-
amarela e ao mal-do-panamá, as três principais doenças que afetam a bananicultura mundial.

Os frutos da cultivar BRS Thap Maeo apresentam formato típico da banana Mysore de tamanho semelhante aos de banana-maçã, casca bem amarela quando madura, não despencam, a polpa é de coloração creme, sabor ligeiramente ácido, devendo ser consumidos bem maduros.

Os frutos da cultivar BRS Thap Maeo quando maduros são doces e têm boa aceitação do consumidor, apresentando casca fina e amarelada ao ponto de maturação máximo. A cultivar é de porte alto, tem boa rusticidade (capacidade de produzir em solos com deficiências nutricionais) e aparentemente está bem adaptada às regiões do Acre. Além disso, apresenta boa produtividade (25 t/ha), mesmo em solos com baixa fertilidade, e os cachos podem 
chegar a 35 kg (Figura 1). A produção de BRS Thap Maeo no Acre tem sido exportada para os países vizinhos, Peru e Bolívia (CAVALCANTE et al., 2003; SIVIERO et al., 2006), e consumida também no Acre. 

Foto: Sônia Regina Nogueira



Figura 1. Aspecto do cacho e dos frutos da cultivar BRS Thap Maeo, Rio Branco, Acre.

Um aspecto importante dessa cultivar é o seu desempenho demonstrado em solos de baixa fertilidade, onde se pode obter produtividade em torno de 25 t/ha/ano. Essa cultivar é, sem dúvida, uma importante tecnologia para a Amazônia, devido ao baixo nível de suporte tecnológico dos pequenos produtores e à alta resistência às doenças, a exemplo da sigatoka-negra. Apesar de sua rusticidade, recomenda-se que o cultivo seja feito em solos profundos, bem drenados e corrigidos quimicamente com 
base em análise, utilizando espaçamentos de 3,0 m x 2,0 m a 3,0 m x 3,0 m. A caracterização da cultivar de banana BRS Thap Maeo e de outras cultivares recomendadas pela Embrapa Acre consta na Tabela 1. A reação de campo da resistência da cultivar BRS Thap Maeo e de outras cultivares recomendadas pela Embrapa Acre consta na Tabela 2.

BRS Preciosa

A cultivar BRS Preciosa é um híbrido tetraploide, do grupo AAAB, resultante do cruzamento da cultivar Pacovan (AAB) com o híbrido diploide M53 (AA), criada na Embrapa Mandioca e Fruticultura, em Cruz das Almas, Bahia. A cv. BRS Preciosa foi avaliada em diferentes estados, destacando-se pelas suas características agronômicas. Apresenta número e tamanho de frutos com produtividades superiores ao da cv. Pacovan, sendo mais doces e com resistência ao despencamento semelhante aos dessa 
cultivar (Figura 2). Além de resistente à sigatoka-negra, considerada sua característica mais importante e que a levou a ser recomendada para o Acre, a cv. BRS Preciosa apresenta também resistência à sigatoka-amarela e ao mal-do-panamá (CAVALCANTE et al., 2003).

A cultivar BRS Preciosa foi recomendada para o Acre em 2003 depois de ser avaliada por três ciclos da cultura no Município de Rio Branco, podendo ser cultivada no espaçamento 3,0 m x 3,0 m. Quando maduros, os frutos apresentam casca amarela, polpa de coloração creme e sabor doce com baixa acidez. Trata-se de uma cultivar tipo pome ou subgrupo pome (PESTANA et al., 2011) parecida com a cultivar Prata. A produtividade varia entre 35 t/ha/ano e 40 t/ha/ano, quando cultivada sob irrigação 
e condições nutricionais adequadas (CAVALCANTE et al., 2003; SIVIERO et al., 2006).

A cultivar BRS Preciosa apresenta perfilhamento bom e exige solos profundos para o seu perfeito desenvolvimento e crescimento. Diante de sua comprovada resistência às doenças, a cv. BRS Preciosa constitui uma excelente alternativa para o produtor, devendo atingir produtividade até 50% superior à da cultivar Pacovan, da qual é originária, desde que sejam adotadas as práticas de manejo adequadas da cultura. Observa-se ainda que a cultivar BRS Preciosa apresenta rusticidade semelhante à da 
Pacovan, como resistência às condições de baixa fertilidade do solo e déficit hídrico (SIVIERO et al., 2006).

Fotos: Maria de Jesus Barbosa Cavalcante

Figura 2. Cacho da cultivar BRS Preciosa na planta (A) e após ser colhido (B).

BRS Fhia Maravilha

A cultivar Maravilha é uma planta híbrida tetraploide, do grupo AAAB, resultante do cruzamento da cultivar Prata Anã (AAB) com o diploide SH3142 (AA), criada na Fundación Hondureña de Investigación Agricola (FHIA), Honduras, sendo introduzida, avaliada e selecionada na Embrapa Mandioca e Fruticultura na Bahia. A ‘Maravilha’ foi avaliada em diferentes ecossistemas, destacando-se pelas suas características agronômicas, entre elas a qualidade dos frutos e a elevada produtividade.

A cultivar de banana BRS Fhia Maravilha apresenta porte médio, alta qualidade dos frutos, bom vigor (capacidade de crescimento e de produção) e elevada produtividade e resistência à sigatoka-negra, sigatoka-amarela e ao mal-do-panamá (CAVALCANTE et al., 2003; SIVIERO et al., 2006). Trata-se de uma cultivar tipo Prata (DONATO et al., 2009) com frutos de boa qualidade, que apresenta resistência múltipla às principais doenças da banana no Acre. É de fácil colheita e mais apropriada a tratos 
culturais, devido ao seu porte reduzido. A produtividade varia entre 45 t/ha/ano e 55 t/ha/ano, sob irrigação e condições nutricionais adequadas. A BRS Fhia Maravilha apresenta bom perfilhamento, exigindo solos profundos para o seu perfeito desenvolvimento e crescimento. O fruto, quando maduro, apresenta casca amarela, polpa de coloração creme e sabor doce, com baixa acidez (Figura 3).
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Figura 3. Aspecto dos cachos de BRS Fhia Maravilha no campo.

BRS Japira

A cultivar de banana BRS Japira é uma planta tetraploide híbrida, grupo genômico (AAAB), gerada pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, em Cruz das Almas, BA, resultante do cruzamento da cultivar Pacovan (AAB) com o diploide M53 (AA). Em avaliações experimentais, realizadas na macrorregião do Baixo Acre, mostrou resultados satisfatórios quanto à produtividade e resistência à sigatoka-negra, sendo a primeira colocada em produtividade no 
experimento de competição de cultivares implantado no campo experimental da Embrapa Acre, em abril de 2002, oportunidade em que foi avaliada juntamente com outras 12 cultivares de bananeira e 7 de plátano.

Essa cultivar apresentou até 10 folhas sadias, o que garante um bom enchimento dos frutos. A BRS Japira atinge boa produtividade, em torno de 20 t/ha ou mais, a depender da utilização das práticas de manejo recomendadas para a cultura (OLIVEIRA et al., 2006; SIVIERO et al., 2006).

A cultivar BRS Japira foi testada e recomendada, devido ao seu sucesso, para outras regiões produtoras do País, a exemplo da Bahia e Espírito Santo, podendo ser plantada nos espaçamentos 3 m x 3 m ou 4 m x 2 m x 3 m. Produz frutos saborosos e doces (Figura 4), apresenta porte semelhante ao da `Pacovan`, além de possuir a vantagem de ser resistente à sigatoka-amarela, sigatoka-negra, ao mal-do-panamá e à antracnose em pós-colheita (Tabela 2). A tecnologia BRS Japira foi desenvolvida 
para atender à demanda dos agricultores por uma cultivar de bananeira produtiva, resistente às principais doenças e com sabor idêntico ao da ‘Pacovan`. Em ensaio montado e conduzido em Vila Extrema com quatro cultivares de banana do tipo Prata, BRS Preciosa, BRS Fhia Maravilha, BRS Pacovan Ken e BRS Japira, esta última foi a que melhor se adaptou naquela região segundo o agricultor Marcelo Castro que colheu cachos com até 15 kg. O ensaio foi montado em setembro de 2006 como parte da 
política de expansão das cultivares no Acre, sendo doadas para teste em propriedade familiar 50 plantas por cultivar recomendada pela Embrapa Acre. 
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Figura 4. Cacho verde da cultivar BRS Japira.

BRS Pacovan Ken

A cultivar BRS Pacovan Ken é uma planta híbrida tetraploide do grupo genômico AAAB, pertencente ao subgrupo prata, obtida por meio do cruzamento entre a cultivar Pacovan (AAB) com o híbrido diploide M53 (AA) realizado pela Embrapa Mandioca e Fruticultura no Estado da Bahia. Essa cultivar já foi testada e recomendada para outros estados da região Norte, como o Amazonas; adaptou-se muito bem às condições edafoclimáticas, estando apta a ser indicada e utilizada para cultivo (OLIVEIRA et 
al., 2009).

Essa cultivar apresenta plantas de porte de médio a alto e se destaca das demais por possuir boa produtividade por planta, pois os cachos podem chegar a 28 kg com seis a oito pencas (Figura 5). Quando cultivada em solos de boa fertilidade, bem drenados e com todos os tratos culturais necessários aplicados ao bom desenvolvimento das plantas pode ter uma produtividade de 25 t/ha/ano. Trata-se de uma cultivar tipo Prata resistente à sigatoka-negra, sigatoka-amarela e ao mal-do-panamá 
(OLIVEIRA et al., 2009; SIVIERO et al., 2006).

O período de formação do cacho está em torno de 130 dias, e, na época de florescimento, as plantas da cultivar BRS Pakovan Ken apresentam em média 10 folhas sadias, garantindo bom enchimento dos frutos até a colheita.

Foto: Sônia Regina Nogueira



Figura 5. Aspecto do cacho verde da cultivar BRS Pacovan Ken.

Em avaliações de campo realizadas na Embrapa Acre, a BRS Pacovan Ken alcançou valores para aceitação, aparência, cor e sabor em torno de 85%, superando as cultivares BRS Preciosa, Nanicão e Prata Anã. As principais características agronômicas da BRS Pacovan Ken cultivada em Rio Branco, AC, estão registradas nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1. Caracterização de cultivares de banana recomendadas pela Embrapa para o Estado do Acre.

Característica                                            Cultivar

BRS Thap Maeo BRS Preciosa BRS Maravilha BRS Japira BRS Pacovan Ken

Tipo do fruto

Maçã Pacovan Prata Pacovan Pacovan

Altura da planta (m) 3,60 3,55 2,68 3,44 3,60

Diâmetro do pseudocaule (cm) 24,2 20,62 21,87 16,04 16,90

Número de filhos na floração 6,15 4,00 - 3,84 4,58

Número de folhas na floração 9,88 9,86 11,2 10,28 10,24

Número de folhas na colheita 6,00 6,25 4,58 2,16 2,35

Tempo de formação do cacho (dias) 124,3 138,7 - 131,86 129,34

Período do plantio à colheita (dias) 394 380 384 412 451

Peso médio do cacho (kg) 15,0 15,42 19,75 10,40 10,21

Número de pencas 11,6 7,25 8,00 6,94 5,51

Peso médio da penca (kg) 1,28 2,04 2,27 1,89 1,57

Produtividade calculada (t/ha) 20,00 23,64 21,94 10,40 10,21

Espaçamento (m) 3,0 x 2,5 3,0 x 3,0 3,0 x 2,0 3,0 x 3,0 3,0 x 3,0

Tabela 2. Caracterização de cultivares de banana recomendadas pela Embrapa Acre em relação às doenças e insetos.

Doença/praga BRS Thap Maeo BRS Preciosa BRS Maravilha BRS Japira BRS Pakovan Ken

Sigatoka-negra R R R R R

Sigatoka-amarela R R MR R R

Mal-do-panamá R R R R R

Broca-do-rizoma MR MS MS MS MR

Nematoides MR MS MS MR MR

Moko S S S S S

R: resistente; MR: moderadamente resistente; MS: moderadamente suscetível; S: suscetível ao patógeno.

Entre os problemas de pesquisa para a bananicultura do Acre, estão: a) desenvolvimento de cultivares de banana do subgrupo terra (tipo francês ou tipo chifre) conhecidas também como plátanos resistentes à sigatoka-negra e sigatoka-amarela para cultivo solteiro; b) avaliação do desempenho de cultivares amplamente utilizadas e de novas cultivares de banana em plantios solteiros e em sistemas agroflorestais em cada fase do cultivo para criar e validar conhecimentos técnico-científicos em cada 
sítio pedoclimático regional de uso dessas cultivares.

Plantio

Romeu de Carvalho Andrade Neto
Aureny Maria Pereira Lunz
Sônia Regina Nogueira
Gilberto Costa do Nascimento 

Antes de instalar o bananal, o produtor precisa buscar informações sobre os mercados local e regional, custos de produção e rentabilidade da atividade. Além disso, é importante identificar quais as cultivares preferidas pela maioria  dos consumidores e os diversos nichos de mercado. Informações relevantes sobre assistência técnica, crédito rural, aspectos legais da atividade, acesso aos insumos necessários, logística para transporte da produção e 
outras sobre a cadeia produtiva da banana devem ser obtidas com profissionais qualificados e vinculados à cadeia produtiva da banana.

Escolha da área

O procedimento relacionado à escolha da área deve levar em conta:



a) As condições de acesso e trafegabilidade dos ramais: a área deve ser de fácil acesso, com ramais que permitam o trânsito de veículos durante todo o ano. Devido aos frutos serem bastante perecíveis e sensíveis ao manuseio, existe a necessidade de boas estradas que possibilitam o escoamento da produção. As condições de acesso ao pomar devem permitir que mudas e insumos em geral sejam transportados com baixo custo.

b) Distância do bananal ao mercado consumidor: por ser uma fruta bastante perecível e para permitir que a colheita seja feita de forma programada, é indispensável que o pomar esteja próximo do mercado. A distância ótima do bananal ao mercado consumidor vai depender do custo de transporte, logística e escala de produção.

c) Topografia do terreno: recomenda-se o plantio em áreas com declividade até 8%, já que terrenos planos a suavemente ondulados facilitam os tratos culturais com mecanização, a colheita e a conservação dos solos. Solos com declividade acima de 8% e abaixo de 30% necessitam de medidas conservacionistas, bem como dificultam o bom manejo da cultura e a mecanização, elevando o custo de produção.

d) Características do solo: para o bom desenvolvimento da cultura, recomenda-se que os solos não apresentem camada impermeável, pedregosa ou endurecida, nem lençol freático a menos de um metro de profundidade. A cultura não tolera solos sujeitos a encharcamento de longo prazo. É importante que, antes do plantio, na época chuvosa, sejam feitas a sondagem e a abertura de trincheiras para verificar as condições da área.

e) Disponibilidade de água: avaliar este item é importante para quem pretende irrigar os plantios e protegê-los contra o fogo. A disponibilidade de água ao longo do ano, a quantidade e a qualidade devem ser analisadas, uma vez que a construção de açudes pode ser necessária e vai onerar o projeto.

f) Ausência de problemas fitossanitários: deve-se evitar o plantio em áreas que antes foram cultivadas com frutíferas, procurando realizar rotação de culturas com plantas anuais e só depois de 3 anos voltar a plantar espécies frutíferas, de preferência, de família botânica diferente da anterior. Cultivares suscetíveis ao mal-do-panamá não devem ser plantadas em local com histórico de ocorrência da doença nos últimos 12 anos.

g) Ventos: em algumas épocas do ano têm sido comuns ventos muito fortes no Acre. Por isso, o uso de quebra-vento torna-se importante. O quebra-vento pode ser de seringueira em fila dupla no espaçamento 4,0 m x 3,0 m sem realização da poda de formação do fuste.

Época de plantio

O plantio deve ser realizado no início das chuvas, período correspondente ao final de outubro e começo de novembro. Quando há disponibilidade de irrigação, o plantio pode ser efetuado em qualquer época do ano, notadamente, nos períodos em que ocorrem menores índices de chuva.

Não se recomenda que as mudas sejam plantadas no período que coincide com as maiores precipitações, já que os solos encharcados podem provocar seu apodrecimento. Todavia, se a topografia e a textura do solo permitirem a drenagem do excesso de água, o plantio pode ser feito independentemente da quantidade de chuvas.

O plantio em diferentes épocas, associado à irrigação, ao uso de cultivares com diferentes ciclos vegetativos, à adubação e tratos culturais indispensáveis à cultura, permite o escalonamento da produção e, principalmente, associa a colheita ao período de melhor preço do produto no mercado.

Preparo do solo

Uma vez definido o local de plantio, faz-se o preparo do solo com antecedência mínima de 30 a 60 dias. Essa prática melhora as condições físicas do terreno por meio do aumento da aeração e da infiltração, fazendo com que as plântulas atinjam o máximo desenvolvimento. Permite que as bananeiras melhorem a expansão do sistema radicular e, consequentemente, absorvam melhor a água e os nutrientes. Além disso, reduz a competição com as 
invasoras e confere maior resistência e tolerância às plantas nos períodos de seca. O preparo adequado do solo permite o uso mais eficiente tanto dos corretivos de acidez como dos fertilizantes, além de outras práticas agronômicas.

As operações dependem das condições da área a ser preparada. Considerando que no Acre existe, aproximadamente, uma área de 2 milhões de hectares desmatada, o presente trabalho destina-se ao uso, em parte, dessas terras de acordo com a preferência dos produtores pelos diferentes sistemas de produção agropecuários e florestais, uma vez que áreas desmatadas com subutilização do recurso solo estão presentes em todos os estados 
brasileiros, inclusive no Acre.

a) Área com capoeira em terreno inclinado

O preparo da terra em área inclinada com capoeira sem o uso do fogo tem como vantagens a manutenção da matéria orgânica e o mínimo revolvimento do solo. A desvantagem desse tipo de terreno é a dificuldade de fazer sulcos de plantio em curvas de nível e a limpeza mecanizada.

Deve ser feita inicialmente uma limpeza da área por meio de derrubada da vegetação mais grossa e roçagem do mato. O material vegetal grosso de difícil decomposição deve ser retirado da área e o material mais fino é deixado para servir como cobertura morta e fornecer matéria orgânica e nutrientes. A retirada de tocos é feita ano a ano. Após essas etapas, são marcadas e abertas as covas de plantio.

b) Áreas com capoeira em terrenos planos

O preparo da terra neste caso inicia-se com a limpeza mecânica ou manual do material grosseiro, a exemplo de tocos soltos e restos de vegetação.  Em seguida, a aração deve ser realizada a uma profundidade de 30 cm–40 cm, com arado de discos ou aiveca com a finalidade, principalmente, de incorporar os restos culturais, romper a camada de impedimento nessa faixa e eliminar as ervas daninhas, entre outras. Em um terreno irregular e com 
vegetação alta e fina, pode ser utilizado o arado de discos a pouca profundidade para que a superfície do terreno seja nivelada. Caso o terreno tenha uma vegetação alta e fina e seja regular, é recomendável o uso de uma roçadeira visando depositar o material sobre a superfície do solo. A escarificação deve ser feita 5 a 10 dias após a roçagem com escarificador acoplado a trator.

Depois da aração ou escarificação, deve-se fazer a gradagem, que tem como objetivo destorroar e nivelar o terreno, constituindo uma operação secundária. Utiliza-se para tanto uma grade pesada.

c) Áreas de pastagens ou com camadas adensadas

Em áreas de pastagem ou capoeira que apresentarem camadas subcompactadas, deve-se fazer a subsolagem acima de 50 cm de profundidade com objetivo de romper a camada densa, aumentar a aeração, infiltração e expansão do desenvolvimento radicular da bananeira.

Se o solo apresentar camada compactada até 30 cm de profundidade ou mato baixo, é preferível que se realize a escarificação por pulverizar menos o solo que os arados e grades. Essa etapa deve ser precedida pela roçagem do mato, já que se torna uma prática imprópria para áreas abandonadas, cheias de touceiras ou altamente infestadas com plantas daninhas em estado avançado de desenvolvimento.

d) Áreas não compactadas

Cultivo mínimo

Em áreas de pastagens ou cultivadas recentemente que não apresentem camadas compactadas, portanto, que dispensem o uso de subsoladores ou escarificadores, o plantio pode ser feito após a dessecagem do mato, marcação, abertura e preparo das covas. Mesmo quando se opta pela sulcagem com subsolador e plantio no sulco após a dessecação com herbicidas, o revolvimento do solo é mínimo. Essa tecnologia se chama cultivo mínimo devido ao 
pouco revolvimento do solo e tem a vantagem de ser de baixo custo em muitos casos de plantios em escalas maiores.

O bananicultor por ocasião do preparo da terra deve realizar os seguintes procedimentos:

• Fazer algumas trincheiras na área e observar o perfil do solo com o objetivo de detectar camadas compactadas para que possa embasar o tipo de implemento a ser adotado.

• Tentar reduzir ao máximo o uso de máquinas em áreas declivosas, sujeitas à erosão. Nesse caso, executar o preparo seguindo as curvas de nível.

• Usar máquinas de menor peso possível.

• Estabelecer um bom sistema de drenagem, caso a área seja sujeita a encharcamento. 

Em todos os casos, é preciso tomar os seguintes cuidados:

• Alternar o tipo de implemento empregado e a profundidade de trabalho. Isso ameniza o risco de formação de camadas compactadas (pé de grade) e evita a degradação do solo.

• Revolver o solo o mínimo possível. A quebra excessiva dos torrões, com a pulverização do solo, deixa-o mais exposto ao aparecimento de crostas superficiais e, por conseguinte, à erosão.

• Trabalhar o solo em condições adequadas de umidade. A condição ideal de umidade para trabalhar o terreno se dá quando o solo está friável, ou seja, suficientemente úmido para não levantar poeira durante o seu preparo e não aderir aos implementos.

• Conservar o máximo de resíduos vegetais sobre a superfície do terreno. Os resíduos vegetais de plantas daninhas evitam ou diminuem o impacto das gotas de chuva na superfície do solo, diminuem os riscos de erosão, mantêm a temperatura e umidade do solo com baixa amplitude de variação e fornecem matéria orgânica. Contudo, as plantas daninhas devem ser constantemente combatidas e a área deve estar livre para que as bananeiras não 
sejam prejudicadas.

Coveamento e sulcamento

O plantio pode ser feito em covas, em sulcos ou em covas complementares dentro de sulcos.

As covas podem ser abertas manualmente, por meio de cavadeira boca-de-lobo. As dimensões podem variar de 30 cm x 30 cm x 30 cm (comprimento, largura e profundidade) a 50 cm x 50 cm x 50 cm, de acordo com o tamanho das mudas e o tipo do solo. Esse processo é utilizado em pequenos plantios devido à lentidão e à necessidade de mão de obra.

Mecanicamente, as covas podem ser abertas com broca de no mínimo 45 cm de diâmetro acoplada a trator. Esse método é considerado caro porque exige elevado consumo de energia, entretanto mostra-se bastante eficiente em locais com déficit de mão de obra e em solos pesados e compactados. Perfuradores de solo manual também podem ser utilizados, entretanto devem vir acompanhados de dispositivos que impeçam o espelhamento das covas.

Um método rápido e relativamente mais barato consiste em fazer a abertura de sulcos em uma profundidade variando entre 30 cm e 50 cm. Dependendo da textura do solo, até 4 hectares podem ser preparados em um dia. Após a abertura dos sulcos, há a opção de se fazer covas complementares no espaçamento desejado, as quais permitem a adubação em profundidade maior (Figura 1). 



Fotos: Ana Lúcia Borges

Figura 1. Abertura de covas (A) e sulcamento (B) para o plantio da bananeira.

Espaçamentos

O espaçamento a ser adotado para o cultivo da bananeira depende de fatores relacionados ao porte da cultivar, condições climáticas e de solo, topografia do terreno, disponibilidade de mão de obra, possibilidade de mecanização e irrigação, velocidade e frequência dos ventos. No interior do bananal, é importante que ocorra a entrada de luz e ar para que as plantas possam manter sua integridade física, sanitária e produtiva. Os espaçamentos não 
devem ser grandes (baixa densidade de plantio), porque podem promover o crescimento excessivo das plantas, surgimento de grande quantidade de mato na área e baixas produtividades. Quando as plantas estão pouco espaçadas (alta densidade de plantio), ocorre estiolamento, há dificuldades para a realização de tratos culturais e fitossanitários e diminuição do tamanho dos cachos. Até certo limite, a rentabilidade do bananal tende a aumentar. Na 
Tabela 1, constam indicações de espaçamentos em alguns estados da Amazônia para diferentes cultivares em função do porte.

Tabela 1. Indicações de espaçamentos e sistemas de plantio nos estados do Amazonas, Rondônia e Pará para diferentes cultivares em função do porte.

Local

Acre

Amazonas

Rondônia

Pará

Podem ser utilizados diferentes sistemas de espaçamento (quadrado, retângulo, triângulo, hexágono e fileira dupla), os quais influenciam o meio ambiente do bananal, com reflexos em sua produtividade (Figura 2).



Figura 2. Sistemas de espaçamento utilizados na cultura da bananeira.
Fonte: Soto-Ballestero (1992).

No Acre, predomina o plantio em sistemas de espaçamento do tipo quadrado ou retângulo.

O plantio em fileiras duplas, apesar de raramente ser utilizado pelo produtor acriano, foi validado para a banana-comprida e apresenta inúmeras vantagens, sendo recomendável sua utilização. Esse sistema permite maior densidade de plantas; favorece a inspeção e vigilância do pomar; possibilita o plantio de culturas anuais nas entrelinhas do bananal; admite o uso e um melhor aproveitamento do sistema de irrigação, além de mecanização das operações; diminui o risco de erosão devido à maior 
densidade e disposição das plantas.

Mudas

A instalação de um bananal comercial a partir de mudas de boa qualidade é fundamental para altas produtividades, longevidade e lucratividade do empreendimento. As mudas têm papel importante na qualidade fitossanitária do bananal, já que problemas relacionados a doenças, como mal-do-panamá, moko, podridão-mole e vírus CMV, vírus BSV, nematoides 
banana em quintais sem objetivo comercial também precisam ser cuidadas para não hospedar doenças e insetos-pragas que permanecem como fonte de inóculo, dificultando o trabalho de defesa vegetal e o seu controle na região.

Existem diferentes tipos de mudas que são propagadas vegetativamente, provenientes do rizoma. Elas devem ser obtidas de viveiros idôneos ou de laboratórios especializados na produção de mudas micropropagadas cadastrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como não existem viveiros de produção comercial no Acre até o momento, recomenda-se que as mudas sejam obtidas de plantios sadios e sem ocorrência de insetos-pragas, se possível, com atestado de sanidade 
emitido por órgão de defesa vegetal. As plantas matrizes fornecedoras de material propagativo precisam ser vigorosas, devem ser produtivas, isentas de sintomas de ataques por pragas, não infectadas por vírus ou qualquer outro fitopatógeno a exemplo de fungos, bactérias e nematoides. O pomar destinado à produção das mudas não pode ter mais de 4 anos de idade, tampouco plantas daninhas de difícil controle e erradicação.

De acordo com o estágio de desenvolvimento e tamanho, as mudas podem ser classificadas em oito tipos:

1) Chifrinho: com 20 cm a 30 cm de altura e folhas lanceoladas.

2) Chifre: com 50 cm a 60 cm de altura e folhas também lanceoladas.

3) Chifrão: é o tipo ideal de muda, com 60 cm a 150 cm de altura, já apresentando uma mistura de folhas lanceoladas com folhas características de planta adulta.

4) Adulta: com rizomas bem desenvolvidos, em fase de diferenciação floral e folhas largas, porém ainda jovens.

5) Pedaço de rizoma: tipo de muda oriundo de frações de rizoma e que contém, no mínimo, uma gema bem intumescida e peso em torno de 800 g.

6) Rizoma com filho aderido: muda de grande peso e que, devido ao filho aderido, exige cuidado em seu manuseio, para evitar possíveis danos.

7) Guarda-chuva: mudas pequenas, com altura média em torno de 1,3 m e rizoma diminuto, em torno de 1,2 kg, mas com folhas típicas de plantas adultas. Devem ser evitadas, pois além de possuírem pouca reserva, aumentam a duração do ciclo vegetativo.

8) Mudas micropropagadas: mudas clonais produzidas em laboratório, com alta qualidade e padrão. Isentas de pragas e doenças, são de fácil manejo e transporte. No campo o pegamento e crescimento inicial são rápidos.

Os rizomas das mudas oriundas de bananais devem ser lavados, descorticados, removendo-se todas as raízes e os tecidos apodrecidos com o uso de faca ou facão, visando eliminar ou reduzir o inóculo contido nas mudas. Posteriormente, as mudas descorticadas e lavadas devem ser tratadas com inseticidas, imergindo-as em solução de Furadan 350 SC, na dosagem de 400 mL/100 L de água por 10 a 15 minutos. Além da quimioterapia, a termoterapia é outra opção que também pode ser usada. Após 
o descorticamento e lavagem dos rizomas, as mudas podem ser submetidas à temperatura de 65 ºC, por 5 minutos, ou 55 ºC, por 20 minutos. A combinação tempo/temperatura deve levar em consideração o diâmetro do rizoma a ser tratado.

O tratamento químico de mudas do tipo rizoma, após a descortificação total, também pode ser efetuado em uma solução contendo 1% a 2% de hipoclorito de sódio. Essa solução pode ser preparada misturando-se 1 litro de uma boa água sanitária, com 1 litro d’água. A muda não deve ficar mais de 5 minutos dentro da solução, devido ao seu efeito causticante. 

Plantio e replantio

Todas as mudas tipo convencional devem ser plantadas na mesma posição, com a parte da cicatriz, originada do desprendimento da planta-mãe, voltada para um mesmo lado. Dessa maneira, todas as plantas ficarão em linha, o que facilitará o manejo e as práticas culturais.

Em áreas declivosas, as mudas devem ser colocadas na cova com as cicatrizes voltadas para a parte mais baixa do terreno. Isso faz com que a colheita, principalmente de plantas com porte médio a alto, seja facilitada, uma vez que os cachos ficarão a uma menor altura do solo.

Recomenda-se que o plantio seja feito em quadras separadas, conforme o tipo de mudas disponíveis. Aconselha-se plantar primeiro um tipo (micropropagada) e depois outro (chifrinho) com objetivo de uniformizar o pomar e facilitar a colheita.

As mudas devem ser colocadas no centro das covas ou em sulcos previamente preparados. Após o plantio, procede-se ao fechamento da cova ou sulco com terra amontoada e pressionada para eliminar espaços vazios que possam permitir a entrada de água e provocar o apodrecimento das plantas. Atentar para que a porção superior do rizoma fique coberta com uma camada de 10 cm–20 cm de solo. As mudas provenientes de laboratório (micropropagadas), depois de aclimatizadas, são levadas ao 
campo e plantadas após retirada cuidadosa dos recipientes.

O replantio é feito 30 a 60 dias após o plantio, recorrendo-se a mudas de tamanho superior ao inicialmente plantado. Essas mudas devem ser cuidadosamente arrancadas, tratadas e plantadas no mesmo dia. Geralmente, 10% do pomar são replantados.

Tratos culturais
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Os tratos culturais que devem ser aplicados à bananeira são relativamente simples e melhoram substancialmente o aspecto fitossanitário, a produtividade, a qualidade dos frutos e a vida útil do pomar. Mesmo assim, observa-se profunda negligência por parte de alguns dos produtores, talvez, devido à falta de conhecimento das técnicas que podem ser aplicadas ao cultivo da bananeira. Práticas como desbaste, desfolha, eliminação do coração, ensacamento do cacho, escoramento e corte do 
pseudocaule após a colheita são indispensáveis quando o objetivo do bananicultor é obter boas produtividades e lucratividade.

Desperfilhamento ou desbaste

É uma prática cultural que consiste na eliminação do excesso de brotos ou perfilhos a partir de 45 a 60 dias após o plantio. A não realização do desbaste dificulta os tratos culturais (capinas, irrigação, adubação, controle de pragas e doenças e colheita), reduz a vida útil do bananal e pode comprometer o vigor, o ciclo e a produtividade. Por meio do trato cultural, é possível efetuar o escalonamento da produção de modo a deslocar a colheita para épocas de melhores preços do produto.

Recomenda-se que cada cova tenha uma família com três plantas, isto é, planta-mãe, planta-filha e planta-neta (Figura 1). Antes do desbaste, faz-se a seleção criteriosa dos perfilhos que comporão a família, devendo-se escolher os mais sadios, vigorosos, separados 15 cm a 20 cm da planta-mãe e bem localizados na touceira, de forma que se mantenha o alinhamento das plantas.

Foto: Romeu de Carvalho Andrade Neto

Figura 1. Família representada pela mãe, filha e neta deixada por cova após o desbaste.

O desbaste deve ser feito quando os perfilhos atingirem 20 cm a 30 cm. Pode ser utilizado facão ou terçado, foice e enxada, onde a parte aérea da filha ou neta excedente é cortada rente ao solo. Esse método é rápido; entretanto, deve ser repetido a cada 30 dias, já que a gema apical dos rebentos não é eliminada.

Um método eficiente que permite a extração da gema dos perfilhos, após seu corte, e exige habilidade do produtor é o uso de uma ferramenta chamada lurdinha (Figura 2). É um procedimento menos rápido, quando comparado com um corte de terçado, e em caso de falha todo o processo terá de ser refeito.

Figura 2. Lurdinha: ferramenta utilizada para desbaste.
Fonte: Alves (1999).

Desfolha       

Consiste na eliminação de folhas secas, quebradas, com amarelecimento intenso ou atacadas por doenças. As folhas verdes que provocam atritos e danos aos frutos também devem ser retiradas, já que podem abrir portas para a entrada de fitopatógenos e desenvolvimento de doenças, como a ponta-de-charuto e antracnose. Essa prática cultural tem como objetivos: a) aumentar a luminosidade e o arejamento do bananal, o que contribui para a redução de doenças, pragas e animais peçonhentos que 
podem atacar o trabalhador; b) acelerar o desenvolvimento dos perfilhos; c) melhorar a movimentação dentro do plantio, facilitando a execução dos demais tratos culturais e colheita; d) acelerar o processo de melhoria das propriedades físicas e químicas do solo mediante a incorporação de maior quantidade de matéria orgânica. Em locais da Amazônia onde a desfolha não é feita ou é feita de maneira inadequada, nota-se uma maior frequência de ataques pela broca-gigante. 

A retirada das folhas deve ser feita de baixo para cima, rente ao pseudocaule, com o devido cuidado para não afetar as bainhas a ele aderidas. Normalmente, utiliza-se uma foice bifurcada para plantas com porte médio a alto. Em plantas de porte baixo, a retirada das folhas pode ser com faca. Na Figura 3, observam-se as diferenças em um bananal com e sem a realização da desfolha.

Fotos: Romeu de Carvalho Andrade Neto



Figura 3. Bananal sem realização da desfolha (A) e com desfolha (B).

Eliminação da ráquis masculina ou coração

A ráquis masculina também conhecida como coração ou mangará deve ser retirada devido às vantagens apresentadas em relação ao aumento da produção, melhoria da qualidade do fruto e do aspecto fitossanitário do bananal. Com relação aos benefícios fitossanitários, a eliminação da ráquis masculina proporciona redução da incidência de diferentes espécies de tripes e abelha-arapuá ou abelha-cachorro.

Em geral, a eliminação da ráquis masculina é feita cerca de 2 semanas após a emissão da última penca, por volta do 15º ao 20º dia, por meio de corte efetuado 10 cm a 20 cm abaixo da última penca (Figura 4).

Fotos: Romeu de Carvalho Andrade Neto

Figura 4. Bananal conduzido sem (A) e com (B) a retirada do coração ou mangará.

Ensacamento do cacho

Essa prática não é usada no Acre, principalmente devido ao desconhecimento das suas vantagens:

• Evita danos mecânicos aos frutos causados por arranhões, fricção pelas folhas e por escoras.

• Evita danos causados por pulverizações químicas utilizadas no controle de pragas e doenças.

• Ocorre menor incidência de doenças nos frutos, que ficam menos sujeitos aos ferimentos provocados por danos mecânicos e insetos.

• Pode reduzir o ataque por lesmas, pássaros e morcegos que chegam a se alimentar de frutos ainda bem verdes.

• Mantém o produto com boa aparência, já que o saco plástico impede que os frutos sejam atacados por pragas, principalmente tripes e abelhas-arapuás.

• Melhora a qualidade dos frutos, uniformizando a coloração.

• Há melhorias quantitativas, como aumento do peso dos cachos, do tamanho e diâmetro dos frutos.

Outra questão relacionada ao não uso desse trato cultural é o aumento do custo de produção para aquisição dos sacos, fitilhos e mão de obra. Por isso, se faz necessária uma análise de custo, considerando, principalmente, a agregação de valor ao produto final que se pode obter com a adoção dessa tecnologia.

De acordo com a região, pode ser utilizado um dos tipos de sacos abaixo:

Transparentes, comuns e de coloração gelo, para regiões de baixa incidência de pragas.

Transparentes, de coloração azul-celeste e impregnados ou não com inseticidas, para utilização em regiões com alta incidência de pragas.

Leitosos, que conferem maior proteção contra poeira, usados em regiões onde a insolação é intensa.

O ensacamento deve ser realizado de acordo com o objetivo do bananicultor. Geralmente, deve ser feito duas semanas depois da abertura do cacho, após a despistilagem e corte do mangará.

Dependendo do número de cachos, do porte das plantas e das condições do terreno, um operário faz, em média, 170 a 300 ensacamentos por dia.



Escoramento

Objetiva evitar que plantas de porte alto ou que produzam cachos muitos pesados, acima de 50 kg, sofram tombamento ou quebramento do pseudocaule. A cultivar BRS Thap Maeo apresenta porte alto e cachos pesados, sendo suscetível ao tombamento, sobretudo quando a cova não é adequadamente preparada e o plantio é feito de maneira inadequada de forma que as plantas fiquem com o sistema radicular superficial.

Ataque por nematoides, broca-gigante e broca-do-pseudocaule, assim como retirada excessiva de perfilhos podem provocar o tombamento das plantas. Em regiões onde ocorrem ventos muito fortes, além do uso de quebra-vento, o escoramento é uma medida que pode evitar a queda das plantas.

Assim que verificar uma inclinação excessiva da planta, o produtor pode fazer o escoramento, recomendado no início da formação do cacho (primeiros 30 dias), utilizando escora de madeira na altura da roseta foliar da bananeira.

O escoramento pode ser feito utilizando escora de madeira, bambu ou fita plástica. O escoramento com fita plástica de polipropileno é utilizado nos bananais mais tecnificados. Essa técnica consiste em amarrar a fita na parte superior da planta propensa ao tombamento, entre a terceira e quarta folhas (no caso de plantas que não apresentem inflorescência ou cacho) ou junto ao engaço próximo à roseta foliar (no caso de plantas em florescimento ou com cachos recém-formados), e na base de outra 
planta, ou até mesmo no tronco de plantas recém-colhidas que, pela sua localização, confira maior sustentabilidade à planta que se quer escorar. O fio de polipropileno apresenta boa durabilidade (até a retirada do cacho), baixo custo e fácil manejo.

Corte do pseudocaule após a colheita

Recomenda-se, logo após a colheita, que o pseudocaule seja cortado próximo ao solo. Para que o processo de decomposição seja acelerado, o pseudocaule deve ser fragmentado em até 40 cm e suas partes externas expostas ao ambiente. Esse processo contribui para que a proliferação de pragas (brocas) e doenças seja diminuída ou não ocorra.

Outras vantagens da técnica são:

• Melhora as propriedades físicas e químicas do solo devido à reciclagem, fornecimento de nutrientes e de matéria orgânica.

• Os resíduos do pseudocaule, juntamente com restos de folhas e do engaço, formam uma cobertura do solo (mulching) evitando o surgimento de plantas daninhas e a manutenção da umidade.

• Evita-se que o pseudocaule não cortado contribua para a disseminação de pragas e doenças.

• Reduz custos devido a um único corte que é dado no pseudocaule na operação.

• Funciona como armadilha para a broca-da-bananeira.

Irrigação

A bananeira é sensível ao déficit hídrico; portanto, necessita de irrigação para produzir satisfatoriamente. Os índices de pluviosidade no Acre ultrapassam 2.000 mm anuais, o que satisfaz as necessidades da cultura. Entretanto, não estão distribuídos uniformemente ao longo do ano. Assim, no período de estiagem, no qual ocorrem os menores índices de pluviosidade (maio a setembro), pode ser necessária a suplementação hídrica das plantas. Por exigir conhecimentos técnicos e planejamento, a 
irrigação deve ser orientada por um técnico capacitado que, munido de todas as informações necessárias, define o método a ser utilizado, o dimensionamento do sistema e o manejo da água.

O método e o sistema de irrigação a serem utilizados dependem das condições do clima, do solo, mão de obra, qualidade e disponibilidade de água e, principalmente, do aporte tecnológico do produtor. Podem ser utilizados os métodos por superfície, aspersão e localizado (Tabela 1).

Tabela 1. Métodos e sistemas de irrigação utilizados na cultura da bananeira.

Método Sistema Vantagem Desvantagem

Superfície

Bacias em nível
Aumento de produtividade de até 100 t/ha dependendo da 
cultivar

Exige terrenos nivelados e sistematizados

Sulcos Menor custo quando comparado a outros sistemas
Sua manutenção e operação exigem muita mão 
de obra

Aspersão
Sobrecopa Pode resultar em 100% da área molhada

Em regiões sujeitas a ventos fortes e 
constantes, baixa umidade relativa do ar e altas 
temperaturas, não se deve optar pelo sistema, 
devido às significativas perdas de água por 
evaporação e arrastamento das gotas. Essas 
condições tornam o sistema pouco eficiente 
para a bananeira

Sobcopa Em termos práticos, adequa-se muito bem à cultura
Uso significativo de mão de obra devido a 
movimentações com tubulações

Localizado

Microaspersão
Maior área molhada e maior desenvolvimento das raízes, 
aplicando-se muito bem a solos arenosos

É necessário manter o alinhamento do bananal

Gotejamento
Aumento da eficiência da aplicação de água, podendo-se 
aplicar fertilizantes via água com baixos custos operacional e 
de manutenção

Maior custo de implantação

Plantas invasoras
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As plantas invasoras ou daninhas são responsáveis por sérios prejuízos aos produtores, causando custos de produção variáveis de 20% a 30% com controle, e quando o manejo dessas invasoras é ineficiente ou não adotado, as perdas no rendimento das culturas podem alcançar os 90%.

A falta de conhecimento por parte dos produtores sobre o período crítico de interferência das plantas daninhas da maioria das fruteiras tem contribuído para a compactação e degradação do solo tornando-o pouco produtivo devido à forma de controle utilizada, como trânsito exagerado de máquinas dentro do cultivo.

Na bananicultura, a interferência negativa das plantas daninhas é significativa devido ao fato de a bananeira ser muito sensível a mato-competição por água, nutrientes e luz. Essa interferência resulta em prejuízos diretos e indiretos, como o crescimento lento, pois as plantas daninhas competem com recursos indispensáveis como a água, gás carbônico, luz e nutrientes. Além disso, liberam substâncias alelopáticas, chegando a reduzir em até 85% a produtividade quando não adotada medida de 
controle, e também servem de hospedeiras alternativas de pragas e doenças (FONTES; ARRUDA, 2010; GOMES et al., 2010).

As plantas são hábeis em produzir aleloquímicos em todos os seus tecidos, os quais são liberados ao ambiente por diferentes formas, como a volatilização, exsudação radicular, lixiviação e decomposição dos resíduos da planta. Esses aleloquímicos afetam os processos vitais, a exemplo da assimilação enzimática dos nutrientes, após absorção, o crescimento, a fotossíntese, respiração, outras atividades enzimáticas e processos fisiológicos.

O nematoide das galhas, Meloidogyne javanica, uma espécie polífaga com ampla gama de hospedeiros, incluindo vários tipos de plantas daninhas, pode aumentar a densidade populacional dificultando o seu controle no cultivo da banana (CAVALCANTE et al., 2005). Isaac et al. (2007) definiram que a espécie 

bicolor, Commelina diffusa, Phenax sonneratti são boas hospedeiras de Radopholus similis, já esse nematoide cavernícola foi encontrado associado a essas plantas em níveis semelhantes aos das raízes de bananeira (QUÉNÉHERVÉ et al., 2006). Outras espécies de plantas daninhas estão associadas à fitobactéria
Apesar de serem prejudiciais ao cultivo, essas plantas têm importante função na ciclagem de nutrientes, cobertura do solo e acúmulo de matéria orgânica, o que diminui o processo de erosão.

O manejo das plantas daninhas no bananal deve ser realizado constantemente durante os cinco primeiros meses após o plantio, requerendo cinco ou seis limpezas, pois é nesse período que o cultivo fica mais sensível à competição, sendo afetados o crescimento e o desenvolvimento, caso o controle não seja realizado de forma adequada. Após esse período, as bananeiras ficam menos sensíveis à interferência imposta pelo mato, já que proporcionam sombreamento capaz de impedir ou atrasar a 
germinação, a rebrota e o desenvolvimento das plantas daninhas.

Principais espécies de ocorrência no bananal

O conhecimento quanto à distribuição, densidade e importância das principais espécies de plantas daninhas que ocorrem no cultivo, sejam elas de folha larga ou estreita, é indispensável para auxiliar na tomada de decisão e escolha do melhor manejo a ser adotado. Para isso, é necessário que os produtores realizem levantamento da composição florística da lavoura, observem as diferenças de infestações entre glebas, as espécies problemas que não são controladas por determinado herbicida e façam 
registros para aplicar o controle diferenciado.

Existe uma diversidade de espécies infestantes que se desenvolvem associadas ao bananal distribuídas em várias famílias, algumas com maior ocorrência na fase inicial da cultura, em que a área permanece descoberta, favorecendo o desenvolvimento de plantas de pleno sol e outras em condições de sombreamento das bananeiras adultas. As espécies que ocorrem na bananicultura em diversos locais de produção constam na Tabela 1.



Tabela 1. Plantas daninhas identificadas em cultivo de bananeira.

Nome comum Espécie Família Classe

Agrião-do-brejo 2 Eclipta alba Asteraceae Dicotiledoneae

Azedinha
1 Oxalis corniculata Oxalidaceae Dicotiledoneae

Café-bravo 2 Croton lobatus Euphorbiaceae Dicotiledoneae

Capim-angola
1 Brachiaria mutica Poaceae Monocotiledoneae

Capim-colchão 1 Digitaria horizontalis Poaceae Monocotiledoneae

Capim-colchão
1 Digitaria sanguinalis Poaceae Monocotiledoneae

Capim-colonião 1 Panicum maximum Poaceae Monocotiledoneae

Capim-da-guiné
3 Paspalum paniculatum Poaceae Monocotiledoneae

Capim-dandá 2 Cyperus rotundos Cyperaceae Monocotiledoneae

Capim-gengibre
3 Paspalum maritimum Poaceae Monocotiledoneae

Capim-mimoso 3 Leptochloa filiformis Poaceae Monocotiledoneae

Capim-pé-de-galinha
1 Eleusine indica Poaceae Monocotiledoneae

Capim-pernambuco 1 Panicum rivulare Poaceae Monocotiledoneae

Capim-tapete
3 Mollugo verticillata Molluginaceae Dicotiledoneae

Capim-de-cheiro 3 Kyllinga odorata Cyperaceae Monocotiledoneae

Corda-de-viola
1 Ipomoea cairica Convolvulaceae Dicotiledoneae

Desmódio 2 Desmodium tortuosum Fabaceae Dicotiledoneae

Dormideira
2 Mimosa pudica Mimosaceae Dicotiledoneae

Erva-de-jacaré 2 Alternanthera philoxeroides Amaranthaceae Dicotiledoneae

Erva-de-lagarto
1 Diodia alata Rubiaceae Dicotiledoneae

Erva-de-santa-luzia 1 Chamaesyce hirta Euphorbiacea Dicotiledoneae

Falsa-serralha
1 Emilia sonchifolia Asteraceae Dicotiledoneae

Fazendeiro 2 Galinsoga parviflora Asteraceae Dicotiledoneae

Grama-torquilha
1 Paspalum conjugatum Polypodiaceae Monocotiledoneae

Guanxuma 2 Sida rhambifolia Malvaceae Dicotiledoneae

Junquinho
1 Cypereus ferax Cyperaceae Monocotiledoneae

Junquinho 1 Cyperus brevifolius Cyperaceae Monocotiledoneae

Manjericão
2 Alternanthera tennella Amaranthaceae Dicotiledoneae

Mata-pasto 3 Praxeliz pauciflora Asteraceae Dicotiledoneae

Mentrasto
1 Ageratum conyzoides Asteraceae Dicotiledoneae

Pimenta-da-água 3 Spigelia anthelmia Loganiaceae Dicotiledoneae

Pixirica
1 Tococa guianesis Melastomataceae Dicotiledoneae

Poaia-do-campo 3 Spermacoce latifolia Rubiaceae Dicotiledoneae

Quebra-pedra
1 Phyllanthus tenellus Phyllanthaceae Dicotiledoneae

Quebra-pedra 1 Phyllanthus niruri Phyllanthaceae Dicotiledoneae

Rúcula-do-campo
1 Youngia japonica Asteraceae Dicotiledoneae

Serralha 2 Emilia fosbergii Asteraceae Dicotiledoneae

Tiririca
3 Cyperus iria Cyperaceae Monocotiledoneae

Tiriricão 3 Cyperus esculentus Cyperaceae Monocotiledoneae

Trapoeraba
1 Commelina diffusa Commelinaceae Monocotiledoneae

Trapoeraba 1 Tripogandra diuretica Commelinaceae Monocotiledoneae

Tapoeraba
2 Commelina benghalensis Commelinaceae Monocotiledoneae

Trapoerabinha 1 Murdannia nudiflora Commelinaceae Monocotiledoneae

1Adaptado de Gomes et al. (2010).
2Adaptado de Lima et al. (2012).
3Levantamento feito a campo pelos autores (dados não publicados).

Métodos de controle

O controle de plantas daninhas pode ser realizado por diferentes formas, desde capinas manuais até o uso de tecnologia moderna que visam exterminar as sementes viáveis do solo. Geralmente, quanto maior o tempo que a cultura permanece convivendo com as plantas daninhas, maior é também a interferência imposta, dependendo da época e do ciclo da cultura. Para isso, se faz necessário o manejo até o nível em que as perdas pela interferência sejam iguais ao custo de controle, ou seja, que não 
interfira na produção econômica da cultura (SILVA et al., 2006). Alguns fatores devem ser considerados na escolha de um ou mais métodos de controle a ser empregado para obtenção de boa eficiência, tais como técnicos, econômicos, culturais e ecológicos.

As bananeiras devem ser mantidas sempre no solo limpo (sem plantas daninhas) durante o período mais susceptível à competição. A planta apresenta sistema radicular muito frágil e superficial com 40,9% das raízes entre 0 cm e 15 cm de profundidade, o que a torna suscetível a sérios danos à cultura pela interferência das plantas daninhas. 

Controle preventivo

Esse método consiste em prevenir a entrada de plantas daninhas consideradas como espécies problemas, bem como o seu estabelecimento e disseminação dentro da área a ser implantado o cultivo. A escolha da área com baixa infestação de plantas daninhas também é importante para minimizar os gastos com controle e diminuir o risco de perdas na produtividade devido à competição entre a espécie de interesse e as indesejáveis. A aquisição de mudas não fiscalizadas, principalmente contendo 
torrões de solo, deve ser precedida de análise cuidadosa. Além disso, as mudas devem ser submetidas à quarentena para verificação de sua sanidade e infestação. O melhor é adquirir mudas de viveiros fiscalizados pelo órgão de defesa vegetal do Estado do Acre. Quando o produtor for produzir a muda na propriedade, deve seguir as orientações técnicas contidas em normas para ter segurança na execução dos plantios e colaborar com o sistema de defesa vegetal estatal. O esterco bovino a ser 
utilizado na cova de plantio deve ser bem curtido, uma vez que as sementes das plantas daninhas ficam inviáveis pela elevação da temperatura durante o processo de curtimento. Também é recomendado amostrar o lote de esterco a ser utilizado e irrigar as amostras com intuito de verificar a presença ou ausência de plantas daninhas que podem infestar esse substrato após o seu preparo. Outras medidas como a limpeza de máquinas e implementos, limpeza de canais de irrigação e ferramentas 
podem evitar a introdução de novas espécies na área.

Controle cultural

O controle cultural consiste na adoção de práticas que podem ser utilizadas para reduzir a competição das plantas daninhas com o bananal, como a fertilização, variação nos espaçamentos de acordo com a cultivar, descompactação do solo, uso de cobertura verde ou cobertura morta vegetal, rotação de culturas, plantio direto na cova, disposição dos resíduos da cultura nas entrelinhas, etc. O uso eficiente da área com a cultura reduz a disponibilidade de nichos adequados ao crescimento e 
desenvolvimento das plantas daninhas. Para isso, é fundamental o plantio de cultivares de crescimento inicial rápido em densidades de plantio que proporcionam sombreamento ao solo. 

A deposição de adubo verde na superfície do solo ou incorporado a 5 cm influencia na emergência de plantas daninhas. Monqueiro et al. (2009) demonstraram que a leguminosa
quantidade de plantas espontâneas por m2, o que ocorre devido ao impedimento da exposição do solo aos raios solares, prejudicando a germinação, emergência e o desenvolvimento.

Borges e Souza (2010) recomendam o uso de cobertura vegetal do solo com feijão-caupi, crotalária, feijão-de-porco, guandu e sorgo forrageiro pela maior profundidade proporcionada ao sistema radicular da bananeira (sorgo e guandu), melhor disponibilidade de material orgânico no solo (sorgo) e incremento de potássio (crotalária, feijão-de-porco e caupi). Espindola et al. (2006) demonstraram que o uso de cobertura viva formada pelas leguminosas herbáceas perenes, amendoim forrageiro, cudzu 
tropical e siratro ceifadas por três vezes é capaz de aumentar a produtividade e a proporção de cachos de banana colhidos, além de reduzir o ciclo de produção e incrementar nutrientes à cultura pela fixação biológica do nitrogênio. Favero et al. (2001) utiliza
menor número aos 255 dias após a emergência.

A cobertura morta com casca de café e folhas de bananeira verde e em processo de senescência é eficiente no controle de Commelina diffusa no cultivo da banana, controlando 95% das plantas daninhas quando comparado com o controle químico após 63 dias da aplicação dos herbicidas fomasefen e amônio-glufosinato que tiveram eficiência semelhante (ISAAC et al., 2007). Apesar de importante no controle de plantas daninhas, prevenção da erosão, 
compactação do solo e fornecimento de alguns nutrientes para as bananeiras, além de manter a umidade do solo, a cobertura morta tem a desvantagem de ter alto custo, seja na produção, transporte ou distribuição do material na área, sendo recomendada apenas para cultivos que utilizam mão de obra familiar.



Controle mecânico

Neste método, pode ser utilizada a capina manual (enxada, foice, estrovenga) ou implemento agrícola (roçadeira). A capina manual deve ser realizada frequentemente fazendo-se o coroamento das plantas ou em toda a área com cuidado para não danificar as raízes superficiais, pois facilita a penetração de patógenos de solo. O controle mecânico é mais utilizado em pequenos plantios, sendo o único seletivo, entretanto, tem a desvantagem de ser oneroso para grandes cultivos, tornando-se inviável por 
demandar muita mão de obra, aproximadamente 15 homens para capinar um hectare. Para obter uma boa eficiência no controle, devem-se fazer as capinas com solo seco e em dias quentes. Isso evita que as plantas rebrotem e sobrevivam, principalmente as gramíneas.

A roçada manual com foice ou estrovenga é um método viável depois do quinto mês do plantio, demandando praticamente metade da mão de obra da capina com enxada. Em cultivos mecanizáveis, o uso de roçadeira acoplada ao trator é fundamental, apresentando alto rendimento operacional nas entrelinhas, mas é preciso fazer o controle na linha de plantio.

Outro método eficiente no controle das plantas daninhas é o uso de grade de discos ou enxada rotativa nas ruas do bananal em linhas paralelas, desde que o espaçamento seja suficiente para a passagem do trator ou microtrator até o segundo mês após a implantação. Porém, essa técnica possui a desvantagem de causar a compactação da camada superficial do solo e cortes no sistema radicular das plantas; por isso, não é recomendada (CORDEIRO, 2003).

Controle químico

O controle químico de plantas daninhas consiste na aplicação de herbicidas com efeito residual (pré-emergentes) ou produtos que controlam plantas já desenvolvidas (pós-emergentes). Esse método deve ser adotado de acordo com a composição florística presente na área (folha larga ou estreita) e a seletividade da cultura. A aplicação de herbicidas pós-emergentes facilita o controle, pois se tem o conhecimento prévio das plantas daninhas na área com a possibilidade de reduzir a quantidade de 
produtos aplicados e o impacto ambiental, além de disponibilizar uma cobertura morta. Em contrapartida, os pré-emergentes podem manter o bananal limpo antes que seja afetado pelas plantas daninhas.

O uso de herbicidas apresenta grande aceitação pelos produtores devido a vantagens importantes, como a alta eficiência, baixo custo, menor dependência de mão de obra por controlar plantas com propagação vegetativa, controle na época chuvosa quando o uso de máquinas é impraticável, não afeta o sistema radicular, além de apresentar bom desempenho operacional. No entanto, os pós-emergentes, normalmente, não são seletivos para bananeira, por isso, a aplicação deve ser feita de forma 

dirigida nas plantas infestantes para não prejudicar a cultura. Isaac et al. (2007) relataram que a aplicação do herbicida fomasefen proporcionou elevado nível de controle para Commelina diffusa

O glifosato é indicado para o controle da maioria das espécies de plantas daninhas anuais e algumas perenes na dose 1% v/v (volume/volume). Entretanto, para espécies perenes de difícil controle, recomenda-se a aplicação de 1,5% v/v (CORDEIRO, 2003).

Na Tabela 2, constam os herbicidas recomendados para a cultura da banana no Brasil. A aplicação dos produtos deve ser feita com condições ambientais favoráveis à absorção e translocação para se obter maior eficiência no controle das plantas daninhas. É importante ressaltar que os herbicidas devem ser manuseados com cuidado e de forma correta para evitar perigos de intoxicação do aplicador e a contaminação do meio ambiente.

O emprego do controle químico de plantas daninhas deve ser feito associado a outras práticas de manejo, como capina e roçagem, sendo o controle cultural de maior importância. O uso constante do método químico em toda a área de cultivo implica em inviabilidade econômica e causa sério desequilíbrio ecológico no sistema de produção. Entretanto, é uma importante ferramenta no manejo integrado de plantas daninhas, desde que utilizado corretamente (SILVA et al., 2006).

Tabela 2. Herbicidas recomendados para a cultura da bananeira.

Produto comercial Ingrediente ativo Modo de aplicação Plantas daninhas controladas

Paradox Dicloreto de paraquat Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Helmoxone Dicloreto de paraquat Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Gramoxone 200 Dicloreto de paraquat Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Diuron Nortox Diuron Pós e pré-emergência Folhas largas e estreitas

Gramocil Glifosato Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Preciso Glifosato Pós e pré-emergência Folhas largas e estreitas

Glifosato Nortox Glifosato Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Credit Glifosato Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Roundup WG Glifosato-sal de amônio Pós e pré-emergência Folhas largas e estreitas

Direct Glifosato-sal de amônio Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Finale Glifosato-sal de amônio Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Laredo Paraquate Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Liberty BCS Glifosato-sal de amônio Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Orbit Paraquate Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Roundup original Glifosato-sal de isopropilamina Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Roundup transorb Glifosato-sal de isopropilamina Pós e pré-emergência Folhas largas e estreitas

Tradicional Glifosato-sal de isopropilamina Pós-emergência Folhas largas e estreitas

Fonte: Agrofit (2014).

Manejo integrado

O manejo integrado baseia-se na combinação de métodos que permitem o melhor controle das plantas daninhas, reduzindo os custos e o uso de herbicidas, e proporcionando ao bananal rendimento maior e de forma eficiente. O controle associado a diversos métodos no cultivo pode prejudicar o crescimento e desenvolvimento de espécies de plantas daninhas problemáticas, contribuindo para a redução do uso de herbicidas e do impacto ambiental.

A integração do controle químico nas linhas das bananeiras com o controle mecânico nas entrelinhas constitui alternativa importante no manejo de plantas daninhas em qualquer fase do cultivo. Essa combinação de métodos pode ser feita nos períodos em que a concorrência hídrica é baixa com as bananeiras, por meio da roçada mecanizada da vegetação nas ruas e da aplicação de herbicidas pós-emergentes na linha de plantio. Já na época de deficiência de água, recomenda-se o controle químico em 
toda a área para formação da palhada (CORDEIRO, 2003).

Em condições de sequeiro, o cultivo consorciado de bananeira com leguminosas que possuem sistema radicular agressivo, como o feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) associado à subsolagem quando necessário, é recomendado no primeiro ano de instalação no manejo integrado de plantas daninhas, uma vez que exerce supressão sobre elas nas entrelinhas e melhora as características físicas, químicas e biológicas do solo. Dessa forma, o feijão-de-porco deve ser plantado no início das chuvas e 
ceifado em qualquer fase do desenvolvimento na estação seca, para não ocorrer interferência por competição de água com a bananeira.

Carvalho et al. (2002) verificaram aumento de 56,8% e 64,9% na produtividade de citros, em dois locais de estudo, ao utilizarem feijão-de-porco associado à subsolagem quando necessário e aplicação de herbicidas nas linhas da cultura em relação ao controle utilizado pelo produtor, que foi de três capinas manuais nas linhas e três gradagens nas ruas. Assim, a renda líquida dos fruticultores pode aumentar com o uso de cobertura vegetal devido ao incremento na produção e com um custo menor.

O controle das plantas daninhas do bananal deve ser feito periodicamente para obter produção máxima em pouco espaço de tempo e de forma sustentável.  

Doenças da bananeira

Sônia Regina Nogueira
Amauri Siviero
Maria de Jesus Barbosa Cavalcante

O Estado do Acre possui clima tropical quente e úmido com uma estação seca e outra chuvosa. A temperatura média anual é de 24,5 ºC e a umidade relativa apresenta níveis elevados durante todo o ano, com médias mensais em torno de 80% a 90% (ACRE, 2000). O papel do ambiente na ocorrência e severidade de fitodoenças é reconhecidamente decisivo, e com essas características climáticas do estado pode-se afirmar que as culturas no Acre estão sempre propensas à infecção por fitopatógenos 
(MORAES, 2005).

Alguns desses patógenos causam manchas foliares na bananeira e, inicialmente, a redução da área fotossintética, seguida de outras consequências como a redução da produção e também da qualidade dos frutos obtidos, diminuindo seu valor de mercado.

As doenças de maior importância no Acre são a sigatoka-negra (Mycosphaerella fijiensis) e o mal-do-panamá (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) (CAVALCANTE et al., 1999, 2003; SANTOS, 2011; SIVIERO et al., 2006). Entretanto, outras doenças de ocorrência comum têm contribuído significativamente para reduzir a produção e produtividade nos pomares acrianos.

Esses problemas diminuem a qualidade dos frutos e a vida útil dos plantios, além de aumentar o custo de produção com o uso do controle químico. Como medidas de controle, cultivares com resistência às principais doenças foram recomendadas e outras estão em processo de avaliação. Métodos eficientes de controle também já foram recomendados e estão descritos a seguir.

A incidência de doenças pode, por exemplo, reduzir drasticamente a área fotossintética da planta, causando perdas acima de 50% na produção de frutos e até a inviabilização total do bananal sob condições de epidemias severas (CORDEIRO et al., 2004; FIORAVANÇO; PAIVA, 2005). Os danos causados por essas doenças são fortemente influenciados por fatores climáticos (alta temperatura, chuva, alta umidade relativa do ar), susceptibilidade da cultivar, idade da folha, concentração do inóculo e pela 
agressividade do patógeno (ROCHA et al., 2012).



Doenças foliares

Sigatoka-negra

A sigatoka-negra é a principal doença da bananeira no mundo e também no Estado do Acre. Os danos causados pela doença são muitos e acontecem de maneira rápida. Inicia-se com a morte prematura das folhas e causa diminuição do perfilhamento e do vigor dos perfilhos. Interfere diretamente na produção, reduzindo o número de pencas por cacho, o tamanho dos frutos, além de acelerar a sua maturação no campo e também durante o transporte, muitas vezes inviabilizando a comercialização.

Etiologia

A sigatoka-negra é causada pelo fungo ascomiceto Mycosphaerella fijiensis, tendo como fase assexuada Paracercospora fijiensis. A fase assexual ocorre nos primeiros estádios da lesão, sendo observados conidióforos e conídios principalmente na face abaxial das folhas. A fase sexuada é considerada a mais importante na disseminação da doença em função da grande quantidade de ascósporos produzidos nos peritécios que são facilmente carregados pelo vento e depositados principalmente nas folhas 
velas, onde darão início a novos ciclos da doença (Figura 1).

Fotos: Paulo Eduardo F. Macedo

Figura 1. Estruturas do fungo M. fijiensis: conídios e conidióforos do fungo em sua fase assexuada (A); peritécio com ascos e ascósporos do fungo em sua fase sexuada (B). Rio Branco, Acre, 2013.

Sintomas

As manchas produzidas pelo fungo nas folhas da bananeira iniciam-se por pontos de descoloração na face inferior das folhas, com estrias de cor marrom. As estrias evoluem em diâmetro e comprimento até obter coloração preta, sendo consideradas manchas os locais onde serão produzidos os peritécios. Posteriormente, ocorre seca das folhas, podendo levar à quebra do estipe, seguida da morte da planta atacada (Figura 2).

Os trabalhos realizados com sigatoka-negra indicam que condições de alta umidade relativa e temperatura em torno de 25 °C são condições ótimas para o avanço da doença.

Fotos: Sônia Regina Nogueira

Figura 2. Sintomas de sigatoka-negra no campo: estria (A), mancha e fendilhamento de folha (B), queima foliar (C) quebra do estipe e morte da planta (D). Rio Branco, Acre, 2013.

Controle

O controle da sigatoka-negra é bastante difícil e requer a integração de ações que minimizem a severidade da doença, permitindo que melhores índices produtivos sejam alcançados. Os resultados de pesquisa indicam como principal medida de controle o uso de genótipos resistentes aliados a práticas culturais que diminuam a severidade da doença e aumentem a vida útil dos plantios.

Controle genético

O cultivo de variedades resistentes é o método de controle de doença de plantas mais econômico, eficiente e não agressivo ao ambiente. Portanto, sempre que possível, devem-se substituir as cultivares suscetíveis pelas resistentes, com o objetivo de reduzir, ou mesmo eliminar, o emprego do controle químico.

Pesquisas desenvolvidas pela Embrapa recomendam para o Acre as cultivares BRS Preciosa, BRS Fhia Maravilha, Mysore, BRS Thap Maeo, BRS Japira e BRS Pacovan Ken, resistentes à sigatoka-negra, entre outras doenças (BORGES; MATOS, 2006; CAVALCANTE et al., 2003; LEDO et al., 1997b, SIVIERO et al., 2006). É importante destacar que as cultivares BRS Preciosa e BRS Fhia Maravilha correspondem aos genótipos das plantas identificadas, à época de sua recomendação no Acre, como ‘Preciosa’ 
e ‘Maravilha’, respectivamente. A cultivar D’Angola, conhecida no Acre como banana-comprida, é a mais consumida pelos acrianos e tem a maior área plantada no Estado do Acre. Essa cultivar é resistente à sigatoka-amarela, mas susceptível à sigatoka-negra, e até o momento não existe outra semelhante no subgrupo Terra para recomendação aos produtores. O uso de uma tecnologia de injeção de fungicida na folha vela, desenvolvida, validada e transferida a alguns produtos no Acre, tem se 
mostrado eficiente para resolver o problema da sigatoka-negra em bananas da cultivar D`Angola.

Por outro lado, a estratégia de melhoramento genético para a obtenção de cultivares resistentes à sigatoka-negra, além de outras características, tem tido continuidade. A Embrapa Acre, em parceria com a Embrapa Mandioca e Fruticultura, instalou em fevereiro de 2015 um experimento para avaliação de 16 genótipos de bananeira do subgrupo Terra, conhecida no meio científico e em países de língua espanhola e inglesa como plátano ou platain, respectivamente. O projeto deverá alcançar seus 
resultados em 2018.

Controle cultural

Para obter boa produtividade, tanto em relação a rendimentos quanto em qualidade, além do uso de cultivares resistentes, é preciso que sejam adotadas boas práticas no cultivo. A utilização de corretas técnicas de manejo e a adoção de tratos culturais adequados podem permitir ao produtor diminuir a severidade das doenças na sua propriedade, além de reduzir fontes de inóculo para propriedades vizinhas.

Para o controle cultural, é recomendada a utilização de práticas que reduzam a formação de microclimas favoráveis ao desenvolvimento da sigatoka-negra como drenagem do solo, combate a plantas infestantes, desfolha, desbaste, nutrição e manejo da sombra nas áreas de plantio, uma vez que, sob condição de sombreamento, a incidência da doença cai significativamente (CORDEIRO et al., 2004).



Controle químico

O uso de fungicidas é a medida mais utilizada no controle da sigatoka-negra em bananais comerciais em todo o mundo. Atualmente, o controle da doença é alcançado pela alternância de fungicidas protetores e sistêmicos, com a realização de até 52 pulverizações por ano, elevando sobremaneira os custos para o produtor e causando danos ao meio ambiente, não suficientemente mensurados e monitorados.

Entretanto, Gasparotto e Pereira (2008) publicaram resultados de pesquisas desenvolvidas no Estado do Amazonas, onde os fungicidas são depositados na axila da segunda folha da bananeira, mostrando que essa técnica pode reduzir para três o número de aplicações por ciclo produtivo e ainda assim conseguir um índice de controle muito satisfatório.

A Embrapa Acre validou essa tecnologia no Estado do Acre para o cultivo de banana cv. D’Angola, usando o fungicida flutriafol. Experimentos denominados Unidades de Observação (UO) foram instalados em áreas de produtores rurais nos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro e Senador Guiomard com o propósito de validar localmente a tecnologia. O resultado desse trabalho mostrou que a tecnologia é eficaz no controle da sigatoka-negra e despertou o interesse de produtores da região, que a 
têm adotado e obtido índices de produtividade muito melhores e aumento na longevidade dos plantios. Na Figura 3, observa-se o momento da aplicação do fungicida em área experimental. 

Fotos: Sônia Regina Nogueira

Figura 3. Aplicação de fungicida em planta de bananeira cv. D’Angola em Unidade de Observação da Embrapa na área de um produtor rural: aplicador com EPIs no momento da aplicação do fungicida (A), detalhe da pistola de aplicação e deposição do produto na axila da segunda folha da bananeira (B) e fungicida depositado na axila da folha após a aplicação (C). Acrelândia, Acre, 2012.

Sigatoka-amarela

A sigatoka-amarela ou mal-de-sigatoka, uma das doenças mais importantes da bananeira no Brasil, é encontrada em todas as regiões produtoras, causando perdas médias de 50% na produção dos frutos nas cultivares suscetíveis. No Acre, a doença está presente na maioria das áreas de cultivo. Entretanto, devido à alta agressividade da sigatoka-negra, passou a um segundo grau de importância. Ainda assim, pode causar perdas consideráveis nas áreas onde ocorre.

Etiologia

Causada pelo ascomiceto Mycosphaerella musicola, tem como fase assexuada Pseudocercospora musae. Os sintomas iniciais dessa doença são representados por pontuações amarelo-claras, que aparecem na página superior (ao contrário da sigatoka-negra) da folha vela e das folhas mais novas.

Sintomas

As pontuações ampliam-se formando estrias necróticas, elípticas e alongadas de coloração cinza com centro deprimido e halo amarelo. Normalmente, as manchas se juntam e uma grande área da folha fica necrosada ou morta (Figura 4).

Fotos: Sônia Regina Nogueira

Figura 4. Sintomas avançados (A) e tardios (B) de sigatoka-amarela em folhas de bananeira cv. D’Angola. Porto Acre, Acre, 2012.

Controle

Os danos causados pela sigatoka-amarela são semelhantes àqueles ocasionados pela sigatoka-negra; entretanto, atualmente, em menor intensidade no Acre 

Todas as cultivares lançadas pela Embrapa, e anteriormente citadas, são também resistentes à sigatoka-amarela. No Acre, não é feito o controle químico dessa doença. A aplicação de fungicidas tendo como alvo a sigatoka-negra também faz o controle da sigatoka-amarela. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (AGROFIT, 2014), estão registrados os princípios ativos de diferentes marcas comerciais para o controle de ambas. Na Tabela 1, pode-se observar que determinados produtos 
são comuns para as duas doenças e outros são exclusivos para cada uma delas.

Tabela 1. Lista de fungicidas recomendados pelo Mapa para o controle da sigatoka-negra e da sigatoka-amarela. Julho, 2014.

Fungicida (p.a.)*
Sigatoka-negra
( M. fijiensis )

Sigatoka-amarela
( M. musicola )

Azoxistrobina Não Sim

Bromuconazol Não Sim

Clorotalonil Não Sim

Difenoconazol Sim Não

Epoxiconazol Sim Sim

Epoxiconazol+piraclostrobina Sim Sim

Flutriafol Sim Sim

Mancozebe Sim Não



Óleo mineral Não Sim

Óxido cuproso Não Sim

Piraclostrobina Sim Sim

Propiconazol Sim Sim

Propiconazol+trifloxistrobina Sim Sim

Tebuconazol Sim Sim

Tebuconazol+trifloxistrobina Sim Sim

Tiofanato-metílico Não Sim

Triadimenol Não Sim

Tridemorfe Não Sim

*Princípio ativo.

Mancha-de-cordana

Causada pelo fungo Cordana musae, frequentemente é associada às manchas de sigatoka nas cultivares suscetíveis, formando lesões com zonas concêntricas e circundadas por um halo amarelo que, muitas vezes, tomam grandes áreas das folhas (Figura 5). Normalmente, os fungicidas usados para o controle da sigatoka também controlam essa doença, associados à desfolha e a uma adubação equilibrada.

Fotos: Sônia Regina Nogueira

Figura 5. Mancha-de-cordana em folhas de bananeira. Rio Branco, Acre, 2013.

Mancha-de-cladosporium

Essa doença, causada por Cladosporium musae, afeta as folhas mais velhas de bananeiras cultivadas em ambientes úmidos. É considerada de importância secundária, apesar de que folhas doentes tendem a secar e cair prematuramente e, assim, afetar a produção e os rendimentos. Na superfície inferior das folhas, as manchas apresentam uma cor amarelo-alaranjada, caracterizando um enferrujamento típico, o qual evolui para manchas necróticas que coalescem e passam a ser visualizadas na parte 
superior da folha. Os sintomas são caracterizados por uma grande mancha foliar difusa de cor marrom-acinzentada, regularmente distribuída no limbo foliar (Figura 6). 

Fotos: Sônia Regina Nogueira

Figura 6. Evolução dos sintomas da mancha-de-cladosporium em folhas de bananeira. Acrelândia, Acre, 2013.

A mancha-de-cladosporium tem se mostrado mais severa em plantas que apresentam deficiência de potássio, cuja suplementação pode promover o desaparecimento dos sintomas. Nenhuma medida de controle específica é recomendada para essa doença, além dos tratos culturais.

Mancha-de-cloridium

A manutenção de elevada umidade no interior dos bananais e a ausência de ventos convectivos favorecem o aparecimento de patógenos foliares menos agressivos, particularmente o fungo 

Segundo Gasparotto e Pereira (2001), os sintomas da doença são visualizados nas folhas e nos frutos. Inicialmente, em ambas as faces do limbo das folhas medianas e baixeiras, onde surgem estrias marrom-claras. Com o progresso da doença, as estrias apresentam maior crescimento radial e transformam-se em manchas superficiais, ligeiramente arredondadas, de coloração marrom-clara. Posteriormente, as manchas apresentam o centro deprimido, sem ocorrer necrose do limbo, e adquirem o 
aspecto de anasarca. Nos frutos os sintomas, se caracterizam por manchas escuras formadas por diminutas lesões que se agrupam, dando-lhes um aspecto manchado (Figura 7) (CORDEIRO et al., 2010).

As medidas de controle recomendadas para essa doença são: boa condução do bananal com a adoção de desfolha, desbaste, adubação recomendada e evitar plantar em locais muito sombreados.

Fotos: Sônia Regina Nogueira



Figura 7. Cloridium musae em bananeira: estruturas do fungo (A), sintomas da doença em frutos (B) e sintomas em folhas (C). Rio Branco, Acre, 2013.

Doenças do rizoma e do pseudocaule

Mal-do-panamá

O mal-do-panamá é uma doença muito destrutiva e de controle difícil uma vez detectada. Sua primeira ocorrência no Brasil foi em Piracicaba (São Paulo), em 1930, e, em apenas 3 a 4 anos, dizimou cerca de um milhão de pés de banana-maçã pelo País (CORDEIRO; KIMATI, 2005).

No Acre, a variedade Maçã é produzida em quantidade muito baixa e em pouquíssimos locais devido à incidência do mal-do-panamá.

Etiologia

A doença é causada por Fusarium oxysporum f. sp. Cubense, um fungo de solo com grande capacidade de sobrevivência tanto na ausência do hospedeiro, bananeira, devido à formação de estruturas de resistência denominadas clamidósporos, como em estado saprofítico. São conhecidas quatro raças fisiológicas do patógeno, sendo importantes para a bananeira a 1, 2 e 4, e para

No Brasil, ainda não foi relatada a presença da raça 4 do fungo, considerada a mais agressiva do patógeno. Essa raça foi observada pela primeira vez em Taiwan no final dos anos de 1960 em plantações de Cavendish. No início de 1990, milhares de hectares de Cavendish comerciais da Indonésia e da Malásia tiveram graves epidemias da fusariose, que foi identificada como uma nova raça de 
raça superou a resistência dos clones Cavendish e, provavelmente, outras cultivares de banana e plátanos também são suscetíveis, inclusive aquelas resistentes às raças 1 e 2, tendo em vista que a maioria das cultivares se originou de hibridações interespecíficas ou intraespecíficas entre

Dada a importância do cultivo da banana no Brasil e principalmente no Acre, tanto pelo ponto de vista econômico quanto social e muitas vezes de única garantia de renda de agricultores familiares, é fundamental que medidas fitossanitárias e de quarentena efetivas sejam adotadas, principalmente devido à condição de fronteira do estado, para que a doença não seja introduzida nos plantios regionais, o que colocaria toda a produção em risco.

Sintomas

Nas plantas atacadas com a doença podem ser observados cortes externos e internos no pseudocaule e rizoma. É possível ver nas folhas mais velhas um amarelecimento progressivo em direção às folhas mais novas, começando pela borda do limbo foliar até a nervura central. Posteriormente, ocorrem murcha e quebra do pecíolo junto ao pseudocaule, que conferem à planta um aspecto de um guarda-chuva fechado. Internamente, são percebidas pontuações pardo-avermelhadas na periferia do 
pseudocaule e o centro permanece claro (Figura 8).

Fotos: Sônia Regina Nogueira 

Figura 8. Plantas de banana Maçã exibindo sintomas de mal-do-panamá: planta com amarelecimento e quebra das folhas (A) e detalhes dos sintomas no pseudocaule (B e C). Plácido de Castro, Acre, 2012.

Controle

O uso de cultivares resistentes é a melhor estratégia de controle do mal-do-panamá. As cultivares da Embrapa resistentes a essa doença são: BRS Thap Maeo, BRS Maravilha, BRS Preciosa, BRS Japira e BRS Pakovan Ken.



Adotar boas práticas agrícolas é sempre recomendável para auxiliar na manutenção da viabilidade de plantio. Dessa maneira, é preciso dar preferência ao plantio em áreas sem histórico da doença, usar mudas sadias, fazer a limpeza das mudas antes do plantio, corrigir e adubar o solo com altos níveis de matéria orgânica, evitar solos com encharcamento, fazer controle de broca e nematoides, inspecionar periodicamente o bananal para a retirada de plantas doentes e realizar calagem no local de onde 
a planta foi retirada. Essas práticas reduzem a incidência da doença na área de plantio (BERG et al., 2007).

Moko ou murcha-bacteriana-da-bananeira

O moko ou murcha-bacteriana-da-bananeira, causado pela bactéria Ralstonia solanacearum, é uma doença muito destrutiva e ainda não existem materiais geneticamente resistentes a esse patógeno. Felizmente, o moko ainda não foi detectado no Estado do Acre. No entanto, trabalhos de barreira fitossanitária que impeçam a chegada de mudas de bananeira contaminadas de outras localidades no País precisam ser constantes, a fim de proteger os cultivos acrianos.

Podridão-mole

A podridão-mole, causada pela bactéria Erwinia spp., é relatada no Panamá, Costa Rica e Guatemala. No Brasil, em Minas Gerais e na Bahia, sendo mais frequente em áreas irrigadas. Segundo Cordeiro e Matos (2000), os sintomas podem ser confundidos com os do moko ou mal-do-panamá, sendo visualizados amarelecimento e murcha das folhas, podendo ocorrer também a quebra da folha no meio do limbo ou junto ao pseudocaule. Os sintomas tendem a ser mais severos em plantios jovens 
estabelecidos em solos infestados, devido à presença de ferimentos gerados pela limpeza das mudas. As medidas gerais de controle incluem práticas como manejo da irrigação, evitar áreas com histórico da doença e eliminação de plantas doentes (CORDEIRO; MATOS, 2000).

Viroses

No Acre, até o momento, não foi feito relato da ocorrência de viroses na cultura da bananeira. No entanto, para garantir que os plantios de bananeira no estado estejam livres desses patógenos, uma vez que as viroses podem causar grandes perdas à cultura, é necessário realizar estudos de observação e monitoramento.

A ocorrência de viroses limita a produção e também é um dos principais entraves para a livre movimentação de germoplasma dessa planta em várias regiões do mundo. Dentre essas viroses, o CMV (

Entretanto, os vírus BBTV (Banana bunchy top virus), BBrMV (Banana bract mosaic virus), BDBV (Banana die-back virus) e BanMMV (Banana mild mosaic virus) estão entre as doenças quarentenárias que ameaçam a bananicultura mundial, havendo risco iminente de introdução no Brasil,  uma vez que o serviço de quarentena detectou vírus quarentenário em lotes de mudas importadas (MARINHO; BATISTA, 2005). Silva Neto e Silva (2009) ainda ressaltam que os vírus recebem atenção especial dos 
órgãos de defesa vegetal por serem de difícil controle, muitas vezes, requerendo a erradicação da planta e/ou da cultura.

O CMV apresenta distribuição cosmopolita e diferentes graus de virulência. O vírus pode ser transmitido na natureza por várias espécies de afídeos (CORDEIRO; MATOS; MEISSNER, 2004). Segundo Silva Neto e Silva (2009), os principais vetores de CMV são 
mosaico, nanismo, má formação dos frutos e, às vezes, morte do vegetal. O sintoma de mosaico pode ser mais bem visualizado na estação fria (BRIOSO et al., 1986). Sant’Ana (2013) verificou que o BSV e o CMV ocorrem com alta incidência nos municípios do Vale do Ribeira nas principais cultivares comerciais e foram detectados nas bananeiras antes da manifestação dos sintomas.

Bananeiras infectadas pelo BSV podem apresentar sintomas de estrias foliares, lesões foliares cloróticas, mosaico, má formação dos frutos e diminuição do cacho (DANIELLS et al., 2001). Os sintomas de estria e de mosaico ocorrem esporadicamente durante o ano, dificultando sua identificação visual. Segundo Colariccio (2005), além da cochonilha e da propagação vegetativa, o vírus é transmitido por semente e não é eliminado pela cultura de ápices meristemáticos, uma vez que o DNA viral pode ser 
incorporado ao genoma da planta. Foi comprovada a presença do DNA completo do BSV dentro do genoma B da bananeira Musa balbasiana (PLOETZ et al., 2003).

Em vista dos problemas fitossanitários causados por esse vírus, um crescente comércio de plântulas de bananeiras micropropagadas tem se estabelecido, visando à limpeza clonal das cultivares de maior interesse econômico (SILVA NETO, 2003). Para o caso de limpeza clonal de material infectado, a cultura de meristema simplesmente não se mostra eficiente (SILVA NETO; SILVA, 2009) e deve ser aliada à quimioterapia, termoterapia e crioterapia na tentativa de eliminar o vírus.

Nematoses

Os fitonematoides estão entre os principais problemas fitossanitários da bananicultura brasileira. As perdas causadas podem chegar a 100%, quando o seu controle não é efetuado corretamente. Sua ocorrência compromete a absorção e transporte de água e nutrientes pelo sistema radicular, provoca o tombamento de plantas e as predispõe ao ataque de outros microrganismos. Na cultura da bananeira, os principais fitoparasitas são 
Helicotylenchus spp., Pratylenchus spp. e Rotylenchulus reniformis (GOWEN; QUÉNÉHERVÉ, 1990).

Cavalcante, Sharma e Cares (2005) relatam as primeiras citações de ocorrência de nematoides associados à bananeira no Estado do Acre. Os pesquisadores identificaram Helicotylenchus multicinctus
(CAVALCANTE et al., 2005).

Doenças que ocorrem nos frutos

As manchas em frutos, cada vez mais, podem comprometer a comercialização de banana, uma vez que a exigência do mercado também é crescente em relação à qualidade visual, nutricional e de segurança alimentar.

O produtor rural deve estar atento não somente ao manejo da lavoura, adotando tratos culturais adequados na condução do bananal a fim de obter uma produção de qualidade, mas também aos cuidados pós-colheita, para que o produto chegue ao mercado e seja atrativo ao consumidor. As doenças que ocorrem nos frutos diminuem essa qualidade e prejudicam a comercialização.

Antracnose

Essa doença é muito importante na pré-colheita da banana e tem ocorrência generalizada nos frutos produzidos no Estado do Acre. Parte da infecção ocorre nos frutos ainda verdes no campo, permanecendo quiescente até o início da maturação. Na pós-colheita, é a doença mais importante em banana. A infecção se manifesta, normalmente, durante o transporte e maturação dos frutos, podendo ocorrer novas infecções.

Etiologia e sintomas

A doença é causada por Colletotrichum musae. Os conídios do fungo caem sobre o fruto e, na presença de um filme de água, germinam formando um apressório. A infecção ocorre entre 24 e 72 horas depois e os sintomas são caracterizados pela formação de lesões escuras e deprimidas. Em condições de alta umidade, são vistas as frutificações rosadas do fungo. Geralmente, a polpa do fruto não é afetada (Figura 9).

Fotos: Sônia Regina Nogueira

Figura 9. Colletotrichum musae: acérvulo e conídios do fungo (A) e sintomas da doença nos frutos de banana (B). Rio Branco, Acre, 2013.

Controle

No campo, o fungo encontra-se em folhas velhas ou inflorescências e é disperso pelo vento, água, insetos, pássaros e até ratos (NELSON, 2008). Assim, as medidas de controle devem ser iniciadas no campo com a adoção de um manejo que envolva eliminação de folhas velhas, brácteas e restos florais, além de desbaste, manejo da água e fertilidade do solo. Outras práticas devem incluir a cobertura do cacho com saco de polietileno perfurado, preferencialmente antes da abertura das pencas. Muitas 
vezes, recomenda-se a imersão dos frutos em caldas de fungicidas, sendo primordial limpar os tanques onde os frutos serão lavados.

No Agrofit (2013), atualmente, estão registrados dois produtos para a antracnose em banana, imidazol e tiabendazol. Têm sido realizadas avaliações com outros produtos e extratos para o controle dessa doença, como óleos essenciais, defensivos biológicos, cânfora, quitosana, indutores de resistência, tratamento hidrotérmico, óleo de soja sozinho e em combinação com fungicidas, além de outros (BASTOS; ALBUQUERQUE, 2004; CARRÉ et al., 2006; FERNANDES; BONALDO, 2011; JUNQUEIRA et al., 
2003; PESSOA, 2009). 

Medidas de controle devem ser adotadas de maneira que menores índices da doença sejam atingidos, melhorando a qualidade dos frutos, aumentando o tempo de prateleira e, consequentemente, o ganho do produtor e comerciante.

A ponta-de-charuto apresenta uma necrose preta que começa no perianto e progride até a ponta dos frutos ainda verdes, a qual posteriormente é coberta de fungos, fazendo lembrar a cinza da ponta de um charuto. Sua ocorrência está relacionada com períodos de alta umidade, ocorrendo em banana-comprida no 
fructigena (CORDEIRO; MATOS, 2005).



A mancha-de-cloridium também ocorre nos frutos em condições de altas temperaturas e umidade relativa (Figura 3). Os sintomas aparecem como manchas escuras, formadas pela junção de diminutas lesões, densamente distribuídas sobre a casca dos frutos ainda em formação. Frutos desenvolvidos em períodos muito úmidos, que geralmente coincidem com a época de chuvas, apresentam alta densidade de manchas, que podem cobrir quase totalmente a sua superfície, tornando-os de aparência ruim 
e, consequentemente, diminuindo o seu valor comercial (CORDEIRO; MESQUITA, 2001).

Apesar de ainda não terem sido relatadas no Acre, outras doenças são importantes nas fases de pré e pós-colheita da bananeira, pois diminuem a qualidade e prejudicam a comercialização dos frutos.

A pinta-de-pyricularia é considerada um dos problemas mais importantes em cultivos de banana na América Central, provocando perdas na pré e pós-colheita. No Brasil, foi relatada sua ocorrência de forma severa em bananais paulistas (MARTINEZ; POLAZZO, 1976). Causada pelo fungo 
coloração passa de parda a quase preta, apresentando-se envolta por um halo verde. As manchas são observadas sobre frutos com mais de 60–70 dias e, quando ocorrem em pós-colheita, geralmente, são resultantes de infecção latente, recebendo o nome de 

A mancha-parda é um defeito comum em frutos desenvolvidos durante períodos chuvosos e quentes. É causada por Cercospora hayi sobre folhas de banana já mortas e sobre folhas de plantas daninhas senescentes ou mortas (STOVER, 1972). Os sintomas são descritos como manchas marrons e ocorrem sobre a ráquis, coroa e dedos. Variam da cor palha a pardo-escura e apresentam margem irregular circundada por um halo de tecido encharcado, de 
tamanho variado. As manchas não são deprimidas e não ocorre rachadura da casca lesionada, aparecendo em frutos com idade igual ou superior a 50 dias (STOVER, 1972).

A mancha-losango ocorre de forma esporádica no Brasil. O aparecimento das lesões é favorecido pela ocorrência de períodos chuvosos prolongados. O nome da lesão deve-se ao seu formato, cujo invasor primário é 
volta da lesão, surge uma rachadura circundada por um halo amarelo, que aumenta de extensão e se alarga no centro, e posteriormente necrosa, dando o formato de losango à mancha, que se torna preta e deprimida, com 1,0 cm a 3,5 cm de comprimento por 0,5 cm a 1,5 cm de largura (CORDEIRO; MATOS, 2005).

A pinta-de-deightoniella, causada por Deightoniella torulosa, não é considerada uma doença severa nos frutos, cuja maior incidência coincide com períodos de chuvas prolongadas e alta umidade relativa. Os sintomas consistem em manchas pequenas, geralmente com menos de 2 mm de diâmetro, de coloração que vai de marrom-avermelhada à preta, circundadas por um halo verde-escuro.

Outra doença importante na pós-colheita da bananeira é a podridão-da-coroa, cuja ocorrência deve-se principalmente aos ferimentos na coroa gerados durante o processo de despencamento, que predispõem ao ataque de microrganismos capazes de decompor o tecido nessa região. Os fungos relatados causando esse problema são 
1972). Os sintomas manifestam-se pelo escurecimento dos tecidos da coroa, sobre a qual se pode desenvolver um micélio branco-acinzentado. A comercialização da banana no Acre ainda é feita, em sua grande maioria, na forma de cachos, o que pode justificar a não ocorrência da podridão-da-coroa no estado.

Entretanto, adequando-se a forma de comercialização dos frutos, que tem sido crescente no estado, é preciso ficar atento a essa doença que pode ser economicamente importante na pós-colheita, exigindo a adoção do controle químico (CORDEIRO; MATOS, 2005).

De forma geral, o controle dessas doenças deve começar no campo, com a adoção de práticas que reduzam o potencial de inóculo e o contato entre patógeno e hospedeiro. Inicialmente, é determinante a escolha do local de plantio, que deve ter boas condições de drenagem, e o uso de espaçamentos adequados à região, para facilitar o arejamento do bananal. O produtor deve estar atento à recuperação e manutenção da fertilidade do solo e ao 
controle de plantas daninhas, permitindo assim pleno desenvolvimento das plantas e frutos (CORDEIRO; MATOS, 2005).

Além disso, a eliminação de folhas mortas ou senescentes, eliminação periódica de brácteas, principalmente durante o período chuvoso, eliminação precoce de restos florais no campo (despistilagem) e ensacamento dos cachos com saco plástico são práticas importantes para garantir a sanidade na produção. Na fase de colheita, pós-colheita e preparo da fruta, todos os cuidados devem ser tomados para evitar ferimentos, que maximizam a penetração 
do patógeno. Outro passo importante no manejo dos frutos na pós-colheita é o controle químico que pode ser feito por imersão ou por atomização dos frutos, devendo o produtor estar atento à recomendação dos produtos feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (CORDEIRO; MESQUITA, 2001; STOVER, 1972; STOVER; SIMMONDS, 1987).

1Notícia fornecida pela autora do capítulo, Sônia Regina Nogueira, pesquisadora da Embrapa Acre.
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Moleque-da-bananeira – Cosmopolites sordidus

A broca-do-rizoma, vulgarmente conhecida como moleque-da-bananeira – Cosmopolites sordidus (Germ., 1824) – Coleoptera Curculionidae, é uma das principais pragas da bananeira, encontrada em todos os estados brasileiros. No Acre, ocorre praticamente em todos os municípios (GALLO et al., 2002).

Na fase adulta, é um pequeno besouro de coloração negra (Figura 1A), cujas fêmeas colocam seus ovos na inserção da bainha das folhas das plantas. Após a eclosão, as larvas (Figura 1B) penetram no rizoma, abrindo galerias, e empupam (Figura 1C) nas galerias externas dos rizomas, onde se transformam em adultos (FAZOLIN et al., 2000).

Fotos: Murilo Fazolin

Figura 1. Estágios de desenvolvimento de Cosmopolites sordidus (Germ., 1824): adulto (A), larva (B) e pupa (C).

Como dano direto, há o depauperamento da planta com consequente queda no peso dos frutos e, indiretamente, ocorre a queda da planta pela ação dos ventos. As galerias facilitam ainda a penetração de microrganismos patogênicos como o 

No Acre, os picos populacionais dessa espécie ocorrem no período de julho a agosto, relacionados aos menores índices pluviométricos na região de Rio Branco (FAZOLIN et al., 1996).

Controle

Preferencialmente, o controle deve ser preventivo, uma vez que o preparo da muda, quando bem realizado, poderá diminuir a infestação inicial da praga, principalmente em novas áreas de plantio. Devem ser eliminadas as mudas que apresentarem muitos orifícios, o que denuncia a presença da broca. O solo aderido às mudas deve ser retirado, assim como a bainha das folhas, que pode abrigar adultos do inseto (Figura 2). Quando possível, tratar as mudas com um banho em água aquecida a 54 ºC 
por 20 minutos (FAZOLIN et al., 2000).

Foto: Murilo Fazolin

Figura 2. Aspecto do modelo ideal de muda de bananeira a ser plantada.



O controle pode ainda ser realizado com iscas confeccionadas a partir de pseudocaule ou de rizoma da bananeira. As iscas devem ser preparadas a partir de plantas colhidas com, no máximo, 15 dias e podem ser basicamente de dois tipos: queijo e telha (FAZOLIN et al., 2000).

As iscas tipo queijo são confeccionadas cortando-se o pseudocaule a, aproximadamente, 0,3 m do nível do solo (Figura 3A) e realizando-se um novo corte (parcial ou total) à metade dessa altura (Figura 3B). Para que a fenda não feche, pode-se colocar um calço confeccionado com o próprio pseudocaule (Figura 3C) (FAZOLIN et al., 2000).

Fotos: Murilo Fazolin

Figura 3. Etapas para confecção da isca tipo queijo: após o corte do pseudocaule a, aproximadamente, 0,3 m do nível do solo (A); segundo corte na metade do segmento restante (B); colocação do calço para que a isca não feche (C).

As iscas tipo telha consistem em pedaços de pseudocaule de 0,4 m a 0,6 m de comprimento (Figura 4A), cortados ao meio no sentido longitudinal (Figura 4B). As iscas são depositadas próximas às plantas de bananeira em produção (Figura 4C), na base de 20 iscas por hectare (GALLO et al., 2002).

Fotos: Murilo Fazolin

Figura 4. Etapas para confecção da isca tipo telha: retirada do segmento do pseudocaule (A); corte ao meio no sentido longitudinal (B); depósito das iscas próximo às plantas de bananeira em produção (C).

Para os dois tipos de isca, deve-se proceder à coleta dos insetos semanalmente, renovando-se quinzenalmente as iscas tipo telha. Sugere-se realizar o controle a partir da observação de cinco insetos por isca (GALLO et al., 2002).

O controle por catação manual (retirada e morte dos insetos das iscas) é eficiente, sendo recomendado para pequenas áreas de cultivo (FAZOLIN et al., 2000).

Em áreas maiores, para aumentar a eficácia de controle, podem-se adicionar às iscas formulações comercias à base do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana. Dentro do controle alternativo, podem-se utilizar armadilhas tipo alçapão, que acompanham produtos formulados à base de feromônio do inseto (GALLO et al., 2002).

Inseticidas registrados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento podem ser utilizados diluídos em água, tanto no tratamento das mudas como adicionados às iscas de pseudocaule, quando promovem a morte do inseto.

Broca-gigante – Telchin licus (Drury, 1773)

A broca-gigante-da-cana-de-açúcar pertence à ordem Lepidoptera, subordem Glossata, série Ditrysia (mariposas) (GULLAN; CRANSTON, 2007), superfamília Castnioidea (GALLO et al., 2002), família 

Telchin licus (Drury, 1773) é seu nome válido atualmente e Castnia licus – nome consagrado na literatura agrícola – é sinônimo júnior (NOMENCLATOR, 2007). Garcia e Botelho (2009) relataram que essa espécie pode ser encontrada sob as seguintes sinonímias: 
(ALMEIDA et al., 2007; DIAS FILHO; TANGERINI, 1991; MENDONÇA et al., 1996).

Os adultos de Telchin licus têm cerca de 35 mm de comprimento e 90 mm de envergadura alar, são de coloração escura ou quase preta, com algumas manchas brancas na região apical e uma faixa transversal branca nas asas anteriores; nas asas posteriores existem duas faixas de coloração branca e sete manchas vermelhas na margem externa (GALLO et al., 2002) (Figura 5). A principal característica desses lepidópteros são as antenas clavadas (MORAES; DUARTE, 2009). Apesar das antenas serem 
geralmente pectinadas em mariposas e clavadas em borboletas (GULLAN; CRANSTON, 2007), a família Castniidae é uma exceção, pois são mariposas com antenas clavadas (GALLO et al., 2002). Essas mariposas também têm hábitos diurnos, com atividades nos períodos mais quentes do dia, geralmente entre as 10h e as 14h (MORAES; DUARTE, 2009), diferentemente da maioria das mariposas que possui hábito crepuscular.

Foto: Didier Descouens

Figura 5. Aspecto morfológico de adulto de Telchin licus.

Os ovos de T. licus possuem uma estrutura poliédrica medindo cerca de 4 mm de comprimento, no formato de uma carambola, com cinco arestas salientes. Os ovos podem ser verdes ou marrons; a lagarta recém-eclodida possui a mesma coloração do ovo e, à medida que se desenvolve, passa a ser branca leitosa (ALMEIDA; ARRIGONI, 2009). A lagarta atinge o comprimento de 80 mm e a largura de 12 mm no protórax, sendo a largura do corpo levemente decrescente da parte torácica em direção à 
região anal. Transforma-se em pupa dentro de um casulo feito de fibras de cana-de-açúcar, de onde a mariposa emerge (GUAGLIUMI, 1972/73).



Em condições de campo, nas regiões Norte e Nordeste, a broca-gigante completa o ciclo biológico em, aproximadamente, 180 dias, apresentando dois ciclos completos durante o ano, comprovados pela ocorrência de picos populacionais de adultos, um maior nos meses de junho-julho (inverno) e outro menor em novembro-dezembro (verão) (GARCIA; BOTELHO, 2009). Segundo Guagliumi (1972/73), ocorre uma grande variação da duração do ciclo de
umidade e alimentação.

Almeida e Arrigoni (2009) observaram um tempo médio de vida de 6,7 e máximo de 10 dias para adultos machos, e em média 7,4 dias e máximo de 11 para fêmeas adultas. Esses autores registraram um número médio de 43,1 ovos por fêmea, sendo 139 o número máximo de ovos depositados por uma única fêmea.

Plantas hospedeiras

A lagarta de T. licus é encontrada em abacaxizeiro (Ananas comosus), ananazeiro (Ananassa saliva), musáceas (Ensete spp., Musa spp. e Musella spp.), gramíneas (Paspalum virgatum

Distribuição geográfica

Com pouco mais de 150 espécies, a família Castniidae distribui-se do México até o Chile e Argentina (MORAES; DUARTE, 2009). Guagliumi (1972/73) relatou que, além do Brasil, 

Telchin licus é uma espécie que habita as florestas tropicais e foi registrada pela primeira vez atacando cana-de-açúcar no delta do Rio Orinoco, na Venezuela (MYERS, 1935). A primeira ocorrência da broca-gigante-da-cana-de-açúcar 

Em 2007, foi registrada pela primeira vez no Estado de São Paulo, na região de Limeira, onde existem diversos viveiros de plantas. Provavelmente, essa praga foi introduzida por meio de mudas de plantas ornamentais, como musáceas e orquidáceas, que podem ter sido trazidas de regiões onde o inseto apresenta ocorrência natural nessas plantas hospedeiras (ALMEIDA et al., 2007). Atualmente, no Brasil, além do Estado de São Paulo, a distribuição desse inseto inclui Amazonas e Pará (MYERS, 
1935), Bahia, Rio Grande do Norte e Mato Grosso (RAYMUNDO, 1931), Acre, Alagoas, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro (GUAGLIUMI, 1972/73), Sergipe e Maranhão (MENDONÇA et al., 1996).

Arrigoni et al. (2011) relatam que Telchin licus licus ocorre nos estados da região Nordeste, no Amazonas, no Mato Grosso e em São Paulo, e Telchin licus laura ocorre em Minas Gerais e Goiás.

Na região Norte do Brasil, o inseto já foi relatado nos estados do Amazonas, Rondônia e Acre, causando intensos prejuízos em cultivares de banana do grupo Terra (COSTA et al., 2005; FAZOLIN et al., 2012; MOREIRA, 1987).

Sintomas e danos de Telchin licus em banana cv. D`Angola

As mariposas colocam seus ovos entre as folhas e o talo das plantas. Após 7 a 14 dias, as lagartas eclodem e penetram no pseudocaule da bananeira (GALLO et al., 2002). O orifício de entrada das larvas é verificado, em bananeira, em uma altura aproximada 

galerias descendentes, chegam até o colo da touceira da bananeira, podendo penetrar em plantas mais novas, sem perfuração de entrada no pseudocaule (informação verbal)2.

Foto: Rodrigo Souza Santos 

Figura 6. Orifícios de entrada da lagarta de Telchin licus em pseudocaule de banana-comprida.

As lagartas são grandes (Figura 7), de coloração branca, com algumas pontuações pardas no pronoto. O período larval é de 2 até 10 meses (GALLO et al., 2002), quando então tecem um casulo de fibra dentro da planta e transformam-se em crisálidas (Figura 8), emergindo novamente depois de 30 a 45 dias os adultos.

As plantas infestadas ficam debilitadas, apresentando queda de produtividade. Em alguns casos, há tombamento das bananeiras causado pelo vento e, consequentemente, morte de plantas, devido aos pseudocaules se encontrarem ocos (Figura 9).

Foto: Rodrigo Souza Santos

Figura 7. Lagarta da broca-gigante, Telchin licus.

Foto: Murilo Fazolin



Figura 8. Casulo de Telchin licus construído com fibras de bananeira.

Foto: Rodrigo Souza Santos

Figura 9. Galeria em pseudocaule de banana-comprida, ocasionada pela alimentação de lagarta de Telchin licus.

Controle da broca-gigante

Não há informações de controle (químico, biológico, mecânico ou cultural) de T. licus em bananeira. Alguns produtos fitossanitários de caráter sistêmico têm sido utilizados na cova, no momento do plantio, por produtores de banana-comprida, no Estado do Acre. No entanto, não há produtos químicos registrados para esse inseto na cultura da banana (AGROFIT, 2015).

Em cana-de-açúcar, já foram testados métodos químicos, mecânico-culturais, biológicos e de resistência de plantas, sem grande sucesso. Apenas a catação manual de lagartas e pupas por meio de “enxadeco” e a captura de adultos com rede entomológica demonstraram bons resultados, porém, com alto custo operacional (GALLO et al., 2002).

1Notícia fornecida por José Nilton Medeiros Costa, pesquisador da Embrapa Rondônia.
2Notícia fornecida pelo autor do capítulo, Rodrigo Souza Santos, pesquisador da Embrapa Acre.

Colheita e pós-colheita de banana

Cleísa Brasil da Cunha Cartaxo

A banana ocupa o primeiro lugar no consumo per capita de frutas pelos acrianos, seguindo a tendência do consumidor brasileiro (IBGE, 2008-2009). Sua preferência se dá pelo fato de ser um produto de sabor agradável, de fácil preparo e consumo e, normalmente, de preço acessível a todas as camadas sociais (BANANA, 2008).

Por se constituir um produto altamente perecível e sensível a injúrias físicas e a condições ambientais, os cuidados nas etapas de colheita e pós-colheita são determinantes para garantir sua qualidade ao longo de toda a cadeia de comercialização.

No Estado do Acre, a produção de banana se origina, basicamente, da agricultura familiar, caracterizada pela baixa adoção de tecnologias já disponíveis, no sentido de ampliar a vida pós-colheita dos frutos e, consequentemente, reduzir perdas e proporcionar aumento de renda ao produtor.

A qualidade da banana está relacionada, inicialmente, à aparência do fruto. Assim, ausência de ferimentos e podridões e coloração uniforme são características desejadas pelo consumidor, além da firmeza da polpa e a resistência do fruto ao desprendimento da penca.

Por essa razão, deve-se atentar para quaisquer operações que provoquem ferimentos, despencamentos, compressão ou abrasão dos frutos e, ainda, para condições de exposição à insolação e a temperaturas inadequadas. Esses cuidados devem ter início na etapa de colheita, dando sequência nas etapas seguintes, visto serem cumulativos ao longo da cadeia de comercialização.

Colheita

A banana apresenta um comportamento climatérico, ou seja, após a colheita, os frutos, retirados ainda verdes da planta, têm seu processo de maturação continuado, ocasionado pela elevação dos níveis de produção do hormônio etileno. Isso resulta, posteriormente, no desenvolvimento dos atributos desejados pelo consumidor, como casca amarelada, polpa macia e adocicada e aroma característico.

Dessa forma, é importante que a determinação do ponto de colheita do cacho considere alguns aspectos relativos à comercialização dos frutos, visando reduzir perdas e fornecer um produto de qualidade. Dentre eles, destacam-se a distância do mercado consumidor e o fim a que se destinam os frutos.

Assim, quanto mais distante estiver o mercado, mais verdes devem ser colhidos os frutos e vice-versa. Por outro lado, o consumidor pode preferir frutos mais maduros para o consumo in natura ao passo que a indústria pode desejar frutos mais verdes para, por exemplo, a produção de farinha ou de banana chips.

Deve-se atentar, sobretudo, para que a colheita aconteça quando os cachos alcançarem a maturidade fisiológica, ou seja, estágio de desenvolvimento em que os frutos, mesmo verdes, já atingiram diâmetro e peso máximo, e poderão, assim, dar continuidade ao seu amadurecimento. Caso contrário, frutos colhidos muito verdes poderão não amadurecer adequadamente, comprometendo o desenvolvimento de atributos como cor, sabor e aroma, enquanto frutos colhidos mais maduros poderão 
despencar ou mesmo apodrecer antes de chegar ao consumidor final.

Vários são os critérios adotados para se determinar o ponto de colheita da banana. No entanto, apenas dois serão descritos, por serem os mais adequados paras as condições de produção da região: idade dos cachos e desaparecimento de quinas ou angulosidades dos frutos.



Idade dos cachos

A idade dos cachos é contada a partir da emissão do coração ou da inflorescência. Para a maioria das cultivares do grupo Prata recomendadas para o Estado do Acre, a colheita se dá entre 98 e 150 dias. Esse período pode se alterar de acordo com a variedade, características do solo, condições de temperatura, umidade, precipitação, altitude e tratos culturais empregados.

Essa técnica permite o melhor planejamento da produção, facilitando a organização da logística necessária nas etapas de transporte e armazenamento da banana. Além disso, facilita a tomada de decisão do produtor quanto ao melhor momento de colheita e entrega do produto no mercado, baseando-se em observações sobre oferta e demanda do produto. Consiste em marcar semanalmente os cachos, de acordo com a época da emissão do pendão floral, utilizando fitas plásticas com cores diferentes 
para cada semana.

Desaparecimento de quinas ou angulosidades dos frutos

Essa técnica pode ser utilizada para cultivares como Prata e Maçã que ainda não têm definido o ponto de colheita baseado na idade do cacho. Assim, observa-se a suavização ou o desaparecimento das quinas dos frutos, dependendo da variedade escolhida e da distância do mercado a que se destina. Ela não se aplica, no entanto, à cultivar de banana D’Angola.

Considerando a elevada suscetibilidade da banana a danos físicos que acontecem de forma acumulativa e que, normalmente, são percebidos apenas após os frutos estarem maduros, cuidados com seu manejo devem ser adotados em todas as etapas da produção visando reduzir impactos, abrasões e esmagamentos.

Assim, na colheita, a instalação de cabos aéreos com roldanas no bananal é considerada a forma ideal de transporte dos cachos recém-colhidos como forma de evitar o impacto dos frutos com o chão. Esse método, no entanto, é considerado oneroso por produtores familiares, o que dificulta sua adoção na região.

Nesse contexto, a colheita realizada por duas pessoas se apresenta como alternativa mais viável. Esse método consiste em uma pessoa segurar o cacho, apoiando-o sobre o ombro, protegido por um pedaço de espuma, enquanto a outra corta a ráquis, evitando, assim, que danos por impacto ou abrasão ocorram.

Caso a planta seja muito alta, pode-se ainda realizar um corte a meia altura do pseudocaule para alcançar o cacho, procedendo-se ao corte da ráquis, com os cuidados já descritos.

Manejo pós-colheita

Cuidados simples, mas eficazes, devem ser tomados desde a colheita dos cachos, de forma a prevenir injúrias físicas aos frutos. Assim, durante a colheita e ao longo de toda a cadeia de produção, deve-se evitar a exposição dos cachos ao sol, procurando mantê-los sempre à sombra e sob temperatura amena para evitar transformações indesejáveis nos frutos.

O transporte dos cachos até o galpão da propriedade pode ser feito de várias maneiras: no ombro do trabalhador protegido por uma espuma, dependendo da distância do bananal; em carroças/carrocerias, pendurados pela ráquis em uma estrutura semelhante a uma gaiola; ou em carroças/carrocerias protegidos por espuma ou outro material que amorteça e minimize o contato entre os frutos.

Independentemente da forma de comercialização dos frutos, se em cachos ou em caixas, as etapas de acondicionamento e transporte da produção ao mercado consumidor são as mais críticas e determinantes para a qualidade pós-colheita, pelo elevado índice de danos que podem provocar aos frutos verdes e que serão percebidos, somente, após seu amadurecimento.

A maioria dos produtores acrianos opta por comercializar a banana em cachos. O acondicionamento e transporte dos frutos dessa maneira, apesar de representar um menor custo de produção, acarretam maiores danos e, consequentemente, maiores perdas.

A realização da etapa de despencamento na propriedade, para o posterior transporte e comercialização dos frutos em caixas, pode resultar em um produto de melhor qualidade e remuneração.

Para tanto, faz-se necessário que o produtor disponibilize uma pequena estrutura com cobertura e piso, preferencialmente impermeabilizado, com tanques em alvenaria ou caixas-d’água de 1.000 L (de acordo com a produção) e instalação de água.

Os tanques devem ter uma profundidade mínima de 60 cm e bordas recobertas com material emborrachado de forma a minimizar os danos por abrasão, muito comuns nessa etapa.

À medida que os cachos chegam do bananal, procede-se ao despistilamento, que é a retirada dos restos florais, e à despenca, formando os buquês (com 2 a 9 frutos) ou as pencas (com 10 ou mais frutos). Para tanto, devem-se utilizar facas curvas, apropriadas a esse fim.

É importante que, durante o despencamento, os cachos sejam pendurados por cabos ou ganchos ou mesmo apoiados por outro trabalhador, de forma a evitar danos nos frutos por atrito ou amassamento.

Após a despenca, os buquês ou as pencas são imersos em caixas d’água ou tanques contendo água potável e detergente. Para cada 1.000 L de água, recomendam-se 500 mL de detergente. A adição de sulfato de alumínio à água com detergente na proporção de 5 g/L também é recomendada para remover e precipitar o látex exsudado das pencas durante essa etapa.

Nesse momento, procede-se à seleção dos frutos, excluindo-se aqueles cortados, rachados ou com outros defeitos que possam comprometer o produto.

Logo em seguida, as pencas devem ser novamente lavadas em água corrente potável (com 2,5% de hipoclorito/litro de água) para a remoção do detergente.

A lavagem é importante para a retirada de sujidades e do látex que escorre das pencas após o corte, evitando manchas ou nódoas na casca do produto, o que compromete sua aparência. Essa operação favorece ainda o pré-resfriamento dos frutos que vêm do campo, os quais devem permanecer por, aproximadamente, 20 minutos nos tanques ou caixas de lavagem.

Após a lavagem, as pencas são, então, organizadas nas embalagens para armazenamento e/ou transporte ao mercado.

A escolha da embalagem é crucial para a determinação da vida pós-colheita dos frutos, uma vez que sua inadequação e o posterior transporte da produção ao mercado constituem duas das principais causas de perda de banana no atacado, podendo até quintuplicar os defeitos graves nos frutos, observados após a maturação.

A sobrecarga nas embalagens é comumente verificada durante o transporte e armazenamento do produto, como forma de reduzir os custos das operações. No entanto, essa medida leva a uma perda dificilmente mensurável pelo produtor. Dessa forma, deve-se respeitar o limite de carga do tipo de embalagem escolhido, de modo a evitar a compressão e abrasão dos frutos.

Assim, pode-se optar por embalagens de papelão, plástico ou madeira, de acordo com a disponibilidade e condições do material preferido, devendo-se atentar para a resistência do material, a facilidade de higienização ou possibilidade de descarte, o custo e a facilidade de empilhamento durante o transporte e o armazenamento.

As caixas de papelão apresentam como vantagens o fato de serem descartáveis e de causarem poucos danos por abrasão aos frutos, dado o contato com as superfícies. No entanto, têm custo relativamente elevado na região e, normalmente, são pouco resistentes ao empilhamento, podendo provocar danos por compressão.

Já as caixas plásticas são de fácil higienização, retornáveis e um pouco mais resistentes no transporte e armazenamento do produto. Apesar disso, deve-se atentar para os danos provocados por abrasão e compressão dos frutos, especialmente se não forem respeitados os limites de carga.

As caixas de madeira são as preferidas pelos produtores por apresentarem maior resistência no transporte e menor custo, mas devem ser descartadas dada a impossibilidade de higienização. Além disso, podem promover graves danos aos frutos por abrasão, uma vez que apresentam, comumente, superfícies irregulares e ásperas. No caso de se optar por esse material, deve-se preferir as 1/2 caixas, com capacidade para 13 kg de frutos, podendo-se ainda revesti-las com papelão ou plástico de forma 
a minimizar o contato entre os frutos e as paredes da embalagem. No entanto, deve-se tomar o cuidado de manter a adequada circulação de ar no interior da embalagem de modo a permitir a posterior climatização do produto.

A etapa de transporte da banana é crítica, devido basicamente à trepidação e, consequentemente, ao atrito entre os frutos, ocasionado pelas más condições de conservação das estradas; à exposição a elevadas temperaturas e vento, caso o transporte seja feito em carrocerias abertas, provocando desidratação e cozimento dos frutos; e às grandes distâncias entre os locais de produção e os centros de distribuição.

Refrigeração

A refrigeração é o método mais comum de conservação de alimentos in natura.

Em produtos vegetais, as baixas temperaturas reduzem as taxas respiratórias e a produção de etileno, retardando as transformações decorrentes do processo de senescência, prolongando, com isso, a vida pós-colheita.

Por ser um fruto climatérico, a banana apresenta sensibilidade a baixas temperaturas e sua exposição a temperaturas inferiores a 13 °C provocará injúria pelo frio, também conhecida como 

A umidade relativa do ar, a cultivar, as condições de cultivo e o ponto de colheita são outros fatores que poderão afetar a qualidade da banana durante o armazenamento e influenciar a intensidade dos danos causados pelo frio.

Em geral, pode-se armazenar a banana por 2 a 3 semanas, sob condições de temperaturas acima de 13 °C e UR entre 85% e 95%. Essas condições de armazenamento podem ser obtidas em câmaras automatizadas, com controle de umidade e temperatura.

Caso as câmaras não contem com controle automático de umidade relativa, essa condição pode ser obtida regando-se o piso com água, duas vezes por dia, tomando-se o cuidado de não molhar os frutos.

Além da refrigeração, o uso de atmosfera modificada ou controlada também contribui para a extensão da vida pós-colheita de frutos de banana. Essas técnicas consistem em submeter o produto a ambientes com concentrações de oxigênio, gás carbônico e nitrogênio diferentes daquelas encontradas normalmente no ar. Assim, a banana pode ser armazenada por até 4 meses, sob refrigeração e condições controladas de reduzido oxigênio (1,5% a 2,5%) ou elevado gás carbônico (7% a 10%).

Uma forma simples de atingir essas condições é envolver as bananas em sacos de polietileno bem fechados. A própria respiração dos frutos promoverá o aumento da concentração de gás carbônico e a diminuição dos níveis de oxigênio na embalagem, o que reduzirá a taxa respiratória, inibirá a produção de etileno, retardando o amadurecimento dos frutos e aumentando, consequentemente, sua vida pós-colheita.

Climatização com etileno

A climatização é a etapa que consiste na exposição da banana a produtos liberadores de etileno, visando promover uma maturação uniforme dos frutos, com o desenvolvimento de atributos como cor, aroma, textura e sabor desejáveis para sua comercialização.

Constitui importante etapa pós-colheita, uma vez que, além de proporcionar um produto mais uniforme quanto aos atributos de qualidade desejáveis, permite planejar o momento da venda da produção, podendo-se, com isso, negociar melhores preços na comercialização.



A climatização pode ser realizada após a colheita, ainda na propriedade rural, se a produção for destinada diretamente ao mercado consumidor, ou após o armazenamento refrigerado.

Apesar da eficiência de alguns produtos precursores de etileno na etapa de climatização (LUCENA et al., 2004; PRILL et al., 2012), não é possível fazer a recomendação de nenhum produto em particular, uma vez que não há registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentos para uso na cultura da banana.

Importância nutricional, processamento e industrialização de banana

Joana Maria Leite de Souza
Clarissa Reschke da Cunha

O valor nutritivo da banana, fruto da bananeira (Musa spp.), é conhecido há séculos. Ao longo de décadas, os estudos apontam para a riqueza da banana como fonte energética, de minerais (potássio) e vitaminas. Características como acidez e textura macia a qualificam como um alimento adequado para crianças e idosos. A fruta é considerada pobre em sódio, gorduras e colesterol; porém, destaca-se em ácidos graxos essenciais, ferro e frutose (DEL MASTRO et al., 2007).

Os maiores produtores mundiais de banana são a Índia com 23% e o Brasil com 6.702.760 de toneladas produzidas em 2005 (FAO, 2007).

No entanto, grande parte dessa produção não é aproveitada, devido a perdas nas plantações causadas por pragas e efeitos ambientais, como enchentes e secas, e também por causa das perdas significativas no período pós-colheita, que compreende as etapas de transporte, armazenamento, comercialização e industrialização. Além disso, há perdas também relacionadas à safra, especialmente quando a produção é muito elevada e não consegue ser totalmente absorvida pelo mercado.

Os processos de industrialização da banana envolvendo secagem, desidratação, liofilização e conservação pelo uso do açúcar podem ser uma alternativa para aproveitamento dos excedentes de produção, contribuindo para reduzir perdas de frutos fora do padrão e para disponibilizá-los ao mercado e consumidores durante todo o ano. Ainda, o uso desses processos contribui com a agregação de valor ao produto com impacto social, já que a industrialização pode gerar emprego e renda, valorizando 
assim a cadeia produtiva da banana. Este capítulo tem por objetivo apresentar informações sobre a importância nutricional, o processamento e a industrialização da banana, usando uma linguagem técnica, porém, acessível a produtores com potencial empreendedor.

No Brasil, a banana é consumida principalmente in natura, mas seu consumo se dá também sob a forma de derivados como doces em calda, em pasta ou em ponto de corte, todos conservados pelo uso de açúcar. Outras formas de consumo são o purê, os flocos e a farinha, produtos obtidos a partir da redução do teor de água por concentração, liofilização ou secagem convencional. Segundo Folegatti e Matsuura (2004), o purê é o principal produto derivado da banana produzido no Brasil, e 
corresponde a 55% dos produtos industrializados da fruta, sendo exportado para países como Japão, Estados Unidos e Europa. Além dele, são produzidas a bananada (20%), banana passa (13%), banana em flocos (10%) e banana chips (2%), todas com ampla aceitação no mercado nacional.

Valor nutricional e composição química da banana

No Brasil, estão disponíveis, principalmente, as cultivares Prata, Maçã, Nanica, conhecida como caturra ou banana-d’água, Pacovan, Terra e D’Angola. Entretanto, outras variedades vêm sendo estudadas na busca de maior resistência a pragas e doenças, e maior rendimento (LIMA et al., 2005). Atributos de qualidade, como aparência, sabor, aroma, textura, vida útil e valor nutricional, são características fundamentais para o consumidor e afetam a aquisição do produto (MATSUURA, 2004).

O peso do fruto depende da cultivar e pode variar entre 100 e 200 gramas ou mais. O fruto contém entre 60% e 65% de polpa comestível, protegida por um espesso pericarpo que lhe confere segurança e é facilmente removível. Quando está no estádio de maturação verde a banana apresenta como principal componente da polpa o amido, que corresponde a 55%–93% do teor de sólidos totais e é convertido em açúcares à medida que a maturação avança. Esses açúcares são, em sua maioria, glicose, 
frutose e sacarose, fisiologicamente disponíveis (ALVES, 1997; AMORIM, 2012; MEDINA, 1985). Quando a fruta atinge a maturação completa a percentagem de amido diminui até ficar entre 0,5% e 2%.

Durante a maturação da banana, ocorrem muitas transformações responsáveis pelo desenvolvimento do sabor, textura, acidez e maciez da fruta. É sabido que os teores de umidade, gordura, proteínas e amido são mais elevados no início da maturação e seguem decrescendo até o final desse estádio. Na Tabela 1, observa-se que a composição físico-química da banana varia muito conforme a cultivar estudada. A banana é considerada rica em energia, apresenta quantidade considerável de carboidratos 
(23%), proteínas (1,1%) e lipídios (0,3%) (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2011), é fonte de minerais, como potássio (350 mg–400 mg/100 g de matéria seca), fósforo (25 mg–30 mg), cálcio (8 mg–10 mg), sódio (40 mg–50 mg) e magnésio (25 mg–35 mg) (OLIVEIRA, 2007), e a fruta madura possui em média 75% de umidade. A banana apresenta, ainda, concentração razoável das vitaminas A, B1 e B2, além de reduzidas quantidades das vitaminas D e E.

Tabela 1. Composição química aproximada da banana, de acordo com alguns autores.

Componente

Umidade (%)

Carboidratos (%)

Fibra dietética (%)

Lipídeos (%)

Proteínas (%)

Cinzas (%)

Sólidos solúveis (°Brix)

1Média de dez ensaios; 2cultivar Calipso; 3variedade Prata; 4variedade comercial Prata Anã; NR: não realizado pelo autor.

A banana, uma das frutas mais completas do ponto de vista nutricional, possui ampla aceitação pelos consumidores e tem cultivo em expansão no País. As pesquisas para melhoria da qualidade e seleção de genótipos mais produtivos e com maior resistência a doenças e pragas, entre outras características, despertam o interesse de diversos grupos de pesquisa tanto no País como no exterior. Entretanto, há uma escassez de estudos sobre a composição química, aspectos bioquímicos e aceitação 
sensorial desses novos materiais. Frutos de plantas da cv. BRS Thap Maeo resistentes à sigatoka-negra, por exemplo, têm, em alguns casos, sido rejeitados por consumidores e produtores indicando um problema de pesquisa quanto aos aspectos sensoriais dos frutos dessa cultivar.

Do ponto de vista culinário, as cultivares de banana podem ser divididas em dois grupos: bananas de sobremesa (ou doces) e bananas para cozimento (AURORE et al., 2009).  

No caso das bananas doces, como Prata, Maçã e Cavendish, a polpa apresenta elevado teor calórico (em média 90 kcal/100 g), cerca de 75% de umidade, 20% de carboidratos e 2% de fibras, além de ser rica em potássio (em média 4.10 mg–5.55  mg/100 g de matéria seca) (GOSWAMI; BORTHAKUR, 1996). No fruto verde, o carbono é estocado essencialmente na forma de amido. Ao longo da maturação, o amido é convertido em açúcares (sucrose, glucose, frutose), de modo que a concentração 
desses compostos aumenta de 1%–2% até cerca de 20% ao final da maturação (AURORE et al., 2009).

As cultivares de banana para cozimento não estão tão bem estudadas como as cultivares de mesa. De modo geral, são tão ricas em carboidratos quanto as cultivares doces, porém, mais firmes e menos valorizadas na forma fresca, uma vez que, mesmo quando maduras, ainda contêm quantidade significativa de amido (AURORE et al., 2009). São consumidas necessariamente cozidas, estando maduras ou não, e muito utilizadas como matéria-prima na produção de farinha e chips (AURORE et al., 
2009). Essas cultivares são muito menos suscetíveis ao escurecimento não enzimático que as bananas doces (AURORE et al., 2009; NGALANI; SIGNORET; CROUZET, 1993), o que representa uma vantagem dependendo do tipo de aplicação. A banana cv. Terra e cv. D`Angola são exemplos mais comuns desse tipo de banana no Brasil (FREITAS;TAVARES, 2005).

Processamento e industrialização da banana

A banana, tradicionalmente, é consumida in natura ou cozida, mas pode ser utilizada como matéria-prima na elaboração de uma grande variedade de produtos, como banana seca, banana passa, banana chips, doce de banana, purê, farinha, entre outros. Além disso, o fruto também pode ser utilizado para alimentação animal, especialmente na criação de porcos.

O processamento industrial da banana ainda é incipiente e pouco desenvolvido (AURORE et al., 2009), havendo muito espaço para inovações, tanto em relação ao tipo de produto obtido quanto à tecnologia de processamento. Mesmo de forma lenta, as pesquisas envolvendo diversas tecnologias estão se expandindo e já é possível encontrar derivados da banana como farinha mista de banana verde e castanha-do-brasil desengordurada (CUNHA et al., 2014; SOUZA et al., 2009), farinha de banana 
verde obtida por secagem em spray drier (OI; MORAES JUNIOR; TAMBOURGI, 2012), entre outros produtos. Na Figura 1, consta um fluxograma simplificado das formas mais usuais de processamento e industrialização do fruto no Brasil.

Após a lavagem e desinfecção, os frutos podem ser descascados manual ou mecanicamente. De modo geral, bananas verdes são descascadas manualmente, já que a pectina ainda não foi degradada, tornando mais difícil a separação entre a casca e a polpa. No caso das bananas maduras, como a separação da casca é mais fácil, o descascamento pode ser feito mecanicamente (MOHAPATRA et al., 2011). Vale destacar que alguns produtos, como a farinha de banana, podem ser produzidos sem 
descascamento, garantindo maior aproveitamento do fruto e menor geração de resíduos sólidos.



Figura 1. Fluxograma simplificado das formas mais usuais de processamento da banana no Brasil.

Purê

O purê é obtido após esmagamento das bananas, com ou sem água, com posterior aplicação de um princípio de conservação apropriado, seja por um método asséptico, acidificação, congelamento ou conservação química. A principal preocupação durante a fabricação do purê de banana é prevenir o escurecimento, que ocorre devido à oxidação de taninos e à atividade da polifenoloxidase (GALEAZZI; SGARBIERI, 1981). A atividade enzimática pode ser reduzida ou inativada pelo uso de metabissulfito 
de sódio, ácido ascórbico e/ou aplicação de tratamento térmico (MOHAPATRA et al., 2011).

A importância do purê reside na versatilidade, já que pode tanto ser considerado um produto final como também utilizado como matéria-prima para obtenção de néctar, doce em massa, flocos e farinha, dentre outros (SOUZA, 2002). O purê também pode ser utilizado como ingrediente em outros produtos alimentícios, sendo considerado uma fonte relativamente barata de açúcar e amido (MOHAPATRA et al., 2011).

O purê de banana verde, também conhecido como biomassa da banana verde (banana verde cozida, processada, inodora), pode ser utilizado para substituir espessantes tradicionais, como trigo, soja, fécula de mandioca e amido de milho, melhorando o valor nutricional sem interferir no sabor da preparação. Além das vitaminas A, C e complexo B (B1, B2 e niacina), essa biomassa possui sais minerais indispensáveis para o bom funcionamento do organismo humano (NASCENTE; COSTA; COSTA, 2005).

A biomassa de banana verde é produzida artesanalmente ou de forma semi-industrial com escala de produção muito reduzida. Apresenta-se na forma pastosa, e mesmo que o processamento seja asséptico, não se pode eliminar a preocupação quanto à questão microbiológica e estabilidade do produto durante o período de vida de prateleira. Uma das opções para aumentar a estabilidade e permitir a produção em maior escala é o uso da secagem por 
um granulado na forma de farinha, facilitando assim o transporte e prolongando a vida de prateleira (OI; MORAES JUNIOR; TAMBOURGI, 2012).

Banana passa/seca/desidratada

A banana passa, seca ou desidratada é bastante popular, obtida tradicionalmente pela secagem do produto ao sol ou em secadores com circulação forçada de ar. Esses métodos, geralmente, resultam em produtos extremamente escuros e com sabor e aroma característicos, e bastante diferentes do fruto original. Atualmente, é possível fabricar produtos com menos perdas nutricionais em relação à matéria-prima e com maior eficiência energética utilizando tecnologias alternativas, como a desidratação 
osmótica, secagem a vácuo, por micro-ondas ou por liofilização, ou ainda diferentes combinações entre esses processos (MOHAPATRA et al., 2011). Essas tecnologias resultam em produtos de melhor qualidade em termos de cor, textura e sabor e têm ganhado espaço entre os fabricantes de produtos e ingredientes de maior valor agregado. No Brasil, contudo, em função do baixo nível tecnológico dos setores envolvidos, os métodos convencionais de secagem predominam amplamente.

Banana chips

A banana chips é um produto que vem se tornando cada vez mais popular entre os consumidores. Pode ser fabricada de diferentes formas, usando como matéria-prima tanto a banana verde como a banana madura. Evidentemente, dependendo da matéria-prima e do método de fabricação utilizado, os produtos finais podem ser bem diferentes entre si.

A banana chips desidratada é obtida pela desidratação das bananas descascadas e fatiadas. O branqueamento com vapor ou água quente é frequentemente utilizado antes da secagem para prevenir o escurecimento enzimático. Contudo, esse processo pode aumentar o tempo de secagem, principalmente em bananas verdes ou quando se utilizam cultivares para cozimento, pois o tratamento térmico promove a pré-gelatinização do amido, que aumenta a capacidade de retenção de água (MUYONGA et 
al., 2001). Outra forma de prevenir o escurecimento e ainda evitar a degradação da vitamina C é fazer um pré-tratamento das fatias de banana com metabissulfito de sódio (MUYONGA et al., 2001). Alguns trabalhos têm sido realizados com o objetivo de obter produtos de qualidade e ao mesmo tempo reduzir os custos e o tempo de fabricação da banana chips desidratada. Uma alternativa, por exemplo, é combinar a desidratação osmótica em salmoura com posterior secagem em secador 
convencional, ou em secadores alternativos (micro-ondas, infravermelho, secador a vácuo, etc.) (MOHAPATRA et al., 2011; DEMIREL; TURHAN, 2003; FERNANDES et al., 2006).

A banana chips produzida com banana verde é comumente preparada por fritura em óleo da matéria-prima descascada e fatiada. A grande desvantagem desse tipo de processamento é que agrega gordura, naturalmente presente em pouca quantidade na banana, e aumenta o valor energético do produto final (MOHAPATRA et al., 2011), indo na contramão da atual tendência de buscar produtos processados mais saudáveis e naturais. O produto tem vida útil de, aproximadamente, um mês e meio se 
estocado em condições normais e embalado em sacos de polietileno transparente (MOHAPATRA et al., 2011). Entretanto, o período de estocagem pode ser aumentado consideravelmente se o produto for estocado em embalagens com barreira à luz e oxigênio (MOHAPATRA et al., 2011).

Farinha de banana

A farinha de banana é obtida pela secagem e posterior moagem das bananas descascadas e fatiadas. Assim como realizado para a banana chips, o branqueamento preliminar com vapor ou água quente é, geralmente, utilizado para evitar o escurecimento enzimático, mas aumenta o tempo de secagem devido à pré-gelatinização do amido (MOHAPATRA et al., 2011). A pré-gelatinização é desejável quando a farinha for utilizada como ingrediente em fórmulas infantis, uma vez que o amido pré-
gelatinizado produz uma dispersão mais homogênea. Por outro lado, a farinha produzida sem branqueamento térmico apresenta melhores propriedades de pasta, sendo indicada como espessante em sopas e produtos extrusados e de panificação (MOHAPATRA et al., 2011; MUYONGA et al., 2001).

A secagem pode ser natural ou artificial, utilizando-se estufas com circulação forçada de ar. Pode-se utilizar, ainda, a secagem por spray drier do purê de banana para a obtenção da farinha. A secagem em 
matéria-prima são preservadas, resultando em um produto mais próximo do original que o obtido por métodos de secagem tradicionais. O secador pulverizador spray drier é a melhor opção de muitas operações industriais de secagem devido a sua flexibilidade (OI; MORAES JUNIOR; TAMBOURGI, 2012).

A farinha fabricada a partir da banana madura tem aplicabilidade por seu elevado valor nutritivo e por suas propriedades de pasta. Durante o amadurecimento, o amido é convertido em açúcar, o que aumenta a doçura, diminui a capacidade de retenção de água e a viscosidade, características desejáveis quando a farinha é usada como ingrediente em fórmulas e alimentos infantis (MOHAPATRA et al., 2011).

Farinha de banana verde

A farinha de banana verde pode ser obtida por meio de secagem da polpa de frutos verdes ou semiverdes. As cultivares utilizadas para obtenção de farinha de banana verde são Nanica, Nanicão, Terra e D`Angola. Para se obter uma farinha de sabor suave e com qualidade, a polpa dos frutos deve estar entre branca a levemente amarelada, com odor característico, e não apresentar adstringência ou sabor amargo.

O estádio de maturação ideal para a obtenção da farinha é quando o fruto atinge seu desenvolvimento máximo, apresenta casca verde-clara, com teor de amido entre 19% a 21% e teor de açúcar de 1,5%. A farinha de banana verde deve apresentar teor de fibras adequado (não podendo ser muito elevado), deve ser isenta de pelos (pericarpo) e apresentar índice de carboidratos entre 70% e 80%. Além disso, o teor de umidade não pode ser superior a 8% (SOUZA et al., 2012).

A banana verde pode ser considerada um alimento funcional por ser rica em amido resistente, composto que no organismo humano atua como fibra dietética, melhorando o trânsito intestinal e servindo de substrato para a microflora bacteriana do intestino grosso, assim exercendo diversos efeitos benéficos sobre a saúde, como redução da glicemia, ação hipocolesterolêmica e proteção contra o câncer (FREITAS; TAVARES, 2005; IZIDORO, 2007; SOUZA et al., 2009; TEIXEIRA et al., 1998). O amido 
resistente da banana apresenta menor tempo de digestão que os amidos de cereais, fazendo com que a glicose seja liberada no sangue de forma lenta mas contínua, o que contribui para a manutenção dos níveis de açúcar no sangue (MOHAPATRA et al., 2011).

A farinha de banana verde, quando preparada adequadamente, preserva as propriedades funcionais e pode ser usada em diversos produtos, como pães, bolos, massas, biscoitos, barras de cereal, mingau para alimentação de crianças em idade escolar, etc. (BORGES et al., 2009, 2010; CUNHA et al., 2014; FASOLIN et al., 2007; PACHECO-DELAHAYE; TESTA, 2005; VERNAZA et al., 2011).

Do ponto de vista tecnológico, a farinha de banana verde apresenta ótimo potencial como ingrediente, pois não altera o sabor, aumenta a quantidade de fibras e minerais e melhora o rendimento dos produtos (GARCIA et al., 2006; TORRES et al., 2005). Além disso, o produto não contém glúten e pode ser consumido por portadores da doença celíaca (COLUSSI et al., 2012), que é autoimune, causada pela intolerância permanente ao glúten, principal fração proteica presente no trigo, centeio, cevada e 
aveia (BRASIL, 2009).

O amido da banana tem bom potencial de aplicabilidade em diversos produtos alimentícios. Estudos recentes mostram que é adequado a aplicações que exigem alto teor de amilose e em que a retrogradação é desejável. O produto não é adequado para uso em alimentos refrigerados ou congelados, mas é indicado para aplicações que exigem altas temperaturas de processamento, como geleias, molhos, produtos de panificação e enlatados. Considerando que a produção de farinha de banana é mais 
simples e rápida que o isolamento do amido e que não tem sabor pronunciado, é mais prático e econômico utilizar a farinha (AURORE et al., 2009). Convém destacar que, quando necessário, a solubilidade, capacidade de retenção de água e propriedades de pasta do amido da banana, assim como o teor de amido resistente, podem ser modificados por processos químicos e/ou físicos realizados na matéria-prima ou na farinha. Dessa forma, é possível obter produtos mais adequados dependendo da 
aplicação a que a farinha se destina (MOHAPATRA et al., 2011).



Doce de banana

Para a fabricação do doce de banana, as frutas maduras e descascadas (inteiras, em pedaços, fatiadas ou trituradas) são misturadas ao açúcar e submetidas a cozimento até atingir a consistência ou o teor de sólidos solúveis desejado. O purê de banana pode ser usado também como matéria-prima. Opcionalmente, podem ser utilizados ingredientes como acidificantes, conservantes e espessantes.

Industrialmente, a etapa de cozimento ou concentração é realizada em tachos abertos encamisados. No entanto, ainda é muito comum no Brasil a produção caseira, em que a etapa de cozimento é realizada em tachos aquecidos a lenha e com agitação manual.

Além de permitir a conservação dos frutos por um longo período de tempo, a fabricação de doce possibilita o aproveitamento das bananas que, apesar de estarem em boas condições, seriam descartadas por não serem adequadas para o consumo in natura, como as excessivamente maduras ou levemente machucadas durante a etapa de pós-colheita (SILVA et al., 2012).

Mercado para banana no Estado do Acre
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Em 2014, o volume das exportações brasileiras de banana foi de 83,4 mil toneladas, contra 97,9 mil toneladas em 2013. O faturamento foi de US$ 31,60 milhões, contra os US$ 35,19 milhões em 2013. O volume exportado em 2014 representa apenas 39,30% do volume exportado em 2005, que foi de 212,2 mil toneladas (BRASIL, 2015).

No Brasil, as exportações dos principais produtores das regiões Sul e Sudeste destinam-se principalmente aos mercados argentino e uruguaio, enquanto a produção do Nordeste, especificamente do Rio Grande do Norte e do Ceará, tem como destino o mercado europeu, destacando-se a Alemanha, o Reino Unido, a Espanha e a Holanda. Conforme dados do MDIC, disponibilizados em Brasil (2015), no ano de 2014, as exportações brasileiras de banana para o Mercosul foram de 52,92 mil toneladas, com 
um valor de US$ 17,89 milhões. Para a União Europeia foram 28,84 mil toneladas, com um valor de US$ 12,89 milhões. Os dados evidenciam que o preço da tonelada para a União Europeia é superior ao do Mercosul.

A participação ativa no mercado mundial depende da inserção geopolítica dos países produtores, da competitividade de sua estrutura produtiva, das condições de infraestrutura e logística e de estratégias comerciais com o objetivo de formar mercados para seus produtos. O Brasil, apesar de ser o maior produtor latino-americano de banana, tem uma participação inexpressiva no mercado mundial. Os países centro-americanos, embora com pequena extensão e reduzida capacidade, participam 
expressivamente das exportações mundiais de banana, destacando-se Costa Rica e Guatemala. A maioria desses países apresenta limitações territoriais para expandir a produção.

A América do Sul mostra um quadro diferente. O Equador, mesmo com uma pequena dimensão territorial, transformou-se no principal exportador mundial de banana. A Colômbia também se destaca na região. Em 2013, as exportações brasileiras de banana (97,9 mil toneladas) foram inferiores às dos principais países exportadores (Tabela 1).

Tabela 1. Principais países exportadores de banana em 2013.

Países Exportações (milhão de toneladas)

Equador 5,77

Filipinas 2,04

Costa Rica 1,82

Colômbia 1,82

Guatemala 1,42

Fonte: FAO (2015).

Segundo Gonçalves; Perez e Souza (1994), a banana constitui, portanto, um produto estratégico para inúmeros países centro-americanos e caribenhos, bem como para o Equador e a Colômbia na América do Sul. A implantação de estruturas exportadoras tem permitido a esses países conquistar no mercado mundial uma presença superior à de países com uma produção bem mais expressiva, como o Brasil. Para esses autores, a possibilidade de sucesso da produção brasileira de banana, em termos de 
competitividade, passa necessariamente pelo rompimento da tradição de uma fruticultura extrativa e pela ampla integração na cadeia, da produção ao consumo. 

Com relação às importações mundiais de banana, destacam-se os países desenvolvidos da América do Norte, da Europa e da Ásia. Na América do Sul, os principais importadores são o Chile, a Argentina e o Uruguai. Na América do Norte, o principal comprador é os EUA, tendo o Canadá uma participação significativa. No tocante ao mercado europeu, a Bélgica, a Alemanha, o Reino Unido e a Itália são os maiores importadores. Quanto ao mercado asiático, o principal importador é o Japão. No Oriente 
Médio, destaca-se a Arábia Saudita.

No Brasil, a área plantada em 2013 foi de 490.628 hectares com uma quantidade produzida de 6.892.622 toneladas e o valor da produção de 5,11 bilhões de reais. Os principais produtores são os estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Pará, com 1.113.930, 1.090.009, 736.038, 664.336 e 585.943 toneladas, respectivamente (IBGE, 2015a).

Em relação à participação das diferentes regiões brasileiras, a contribuição de cada uma, no que se refere à área plantada, quantidade produzida, valor da produção e percentual de participação da produção, consta na Tabela 2.

Tabela 2. Área plantada, produção, valor e percentual da produção por região brasileira, em 2013.

Região Área (ha) Produção em t Valor da produção (mil reais)
Produção

(%)

Nordeste 196.804 2.361.314 1.694.704 34,26

Sudeste 137.022 2.225.286 1.801.952 32,29

Sul 53.176 1.067.728 551.397 15,49

Norte 83.213 957.537 774.653 13,89

Centro-Oeste 20.413 280.757 291.516 4,07

Total 490.628 6.892.622 5.114.223 100

 Fonte: IBGE (2015a).

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, desde 2001, divulga estatísticas de produção sobre as principais regiões produtoras de banana do Brasil, bem como informações mensais sobre os preços praticados nos principais mercados (Anexo I). Os dados refletem a opinião dos principais agentes do setor e são considerados as principais referências de mercado. São obtidos a partir de uma rede de informação que envolve diversos agentes dos vários segmentos da 
cadeia produtiva da banana (produtores, intermediários e atacadistas) nas principais regiões produtoras do País.

Conforme dados do CEPEA, publicados por Garcia (2015), dentre as principais regiões produtoras brasileiras cultivadas com média e alta tecnologia destacam-se: o Vale do Ribeira em São Paulo, que, em 2013, tinha uma área plantada de 25.000 ha; o norte de Minas Gerais com 12.058 ha; o norte de Santa Catarina com 22.270 ha e Bom Jesus da Lapa na Bahia, com 6.984 ha, região incluída no sistema de informação do Cepea em 2007 que, além de produtora típica de banana Prata, faz parte do 
Projeto de Irrigação Formoso, um dos grandes projetos de irrigação do Brasil.

Além dessas regiões é importante destacar também o Vale do São Francisco (Petrolina, PE e Juazeiro, BA), com área de 1.200 ha, cuja produção de banana está direcionada ao mercado interno, em função de outras alternativas na fruticultura da região mais atraentes para o mercado externo, principalmente a produção de uva e manga. Nessa região, predominam pequenas propriedades, que fazem parte do projeto de irrigação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba – Codevasf. Na Bahia, há ainda outros pequenos perímetros irrigados, distribuídos em nove municípios, cuja área em 2013 era de 2.373 ha.

No Rio Grande do Norte, destaca-se o polo exportador do Vale do Açu: Natal e Ipanguaçu; e no Ceará o polo exportador de Limoeiro do Norte. A área desses polos, em 2013, somava 5.850 ha.

No Nordeste, predomina o cultivo da Pacovan para o mercado interno. Nas outras regiões produtoras de banana acompanhadas pelo Cepea, as principais cultivares plantadas são Nanica e Prata.

Em relação ao Acre, a mesorregião do Vale do Acre é a principal produtora com 56.612 toneladas, representando 72,82% da produção estadual (IBGE, 2015a). Na Tabela 3, consta a participação das mesorregiões e dos principais municípios produtores de banana do Acre.

Tabela 3. Produção e participação percentual, nas mesorregiões e principais municípios produtores de banana no Acre, 2013.

Estado, mesorregiões e principais municípios Produção (t)           Participação (%)

Acre 77.742 100

Mesorregião Vale do Acre 56.612 72,82

Mesorregião Vale do Juruá 21.130 27,18

Acrelândia 13.572 17,46

Porto Acre 9.450 12,16



Tarauacá 7.200 9,26

Plácido de Castro 6.740 8,67

Feijó 5.700 7,33

Fonte: IBGE (2015a).

Os dados da Tabela 3 mostram que os dois principais municípios produtores, Acrelândia e Porto Acre, respondem por 29,62% da produção de banana do estado e 40,67% da produção do Vale do Acre.

Os municípios de Tarauacá e Feijó são os dois maiores produtores do Vale do Juruá, respondendo por 61% da produção de banana dessa região e por 16% da produção estadual. Recentemente, a consolidação da pavimentação asfáltica da BR 364, trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul, AC, tem possibilitado a comercialização com o principal mercado do Acre, a capital Rio Branco. O Município de Cruzeiro do Sul, segundo maior do estado em população, é abastecido pela produção local e pela produção 
oriunda dos municípios do Vale do Juruá, sobretudo dos mais próximos, em face dos custos logísticos.

Com base nos dados do IBGE referentes à quantidade produzida de banana no Acre, em 2013 (77.742 toneladas), da população estimada para o mesmo ano (776.463 habitantes), das estimativas de perdas do volume produzido (30% para toda a cadeia produtiva), e das quantidades exportadas e importadas de outros estados, estima-se um consumo 
banana/habitante/ano, considerando as informações de produção, exportações e importações para o ano de 2013, bem como as estimativas de perdas na cadeia de 30%.

Em relação ao mercado de banana no Vale do Acre, Nascimento (2008) constatou que a maior parte da produção destina-se ao mercado interno, principalmente à capital Rio Branco. Em relação às exportações, destacam-se o Município de Acrelândia, cujo foco é a comercialização de banana-comprida (cultivar D`Angola) para o mercado de Manaus, AM; o Município de Porto Acre, com as exportações de banana cv. Prata para Porto Velho, RO; e Epitaciolândia na comercialização da cultivar BRS Thap 
Maeo para Cobija, capital do Departamento de Pando, na Bolívia.

Cadeia produtiva da banana no Vale do Acre

A cadeia produtiva da banana no Vale do Acre (Anexo I) é formada por um conjunto de operações de fornecimento de insumos, produção, processamento, distribuição e comercialização de produtos e subprodutos da banana, tendo como componentes os fornecedores de insumos, as propriedades agrícolas, as agroindústrias de processamento, a rede de atacadistas e varejistas e o mercado consumidor. Esses componentes estão relacionados a um ambiente institucional (leis, normas, regulamentos, 
políticas públicas e linhas de crédito) e a um ambiente organizacional, formado pelas instituições de pesquisa, ensino e extensão. No caso específico dessa região, destacam-se a Embrapa Acre, a Universidade Federal do Acre (Ufac), os institutos federais de educação e os escritórios municipais da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), responsável pela extensão rural pública, além de outras prestadoras de serviços de ATEs contratadas pelo Incra. Outras 
instituições e entidades também exercem influência sobre os componentes dessa cadeia, tais como as prefeituras municipais, as associações de produtores e os agentes financeiros, destacando-se o Banco da Amazônia e o Banco do Brasil.

Na estrutura da cadeia produtiva da banana na mesorregião do Vale do Acre, distingue-se o segmento consumidor final, composto por consumidores de banana in natura e outros produtos derivados. O principal produto dessa cadeia é a fruta in natura, distribuída aos consumidores finais em mercados públicos, supermercados, mercearias, feiras livres em bairros e bancas particulares. A farinha de banana, com baixa quantidade produzida, era comercializada basicamente com os programas de compras 
governamentais, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Outros produtos processados, como a banana passa e o chip de banana, têm volumes pouco expressivos e são de fabricação artesanal.

O segmento fornecedor de insumos e equipamentos é composto por casas agropecuárias localizadas na capital Rio Branco e municípios da região, algumas sendo representantes de empresas nacionais e multinacionais produtoras de insumos (fertilizantes, corretivos, equipamentos agrícolas, herbicidas, inseticidas, fungicidas e outros). Constatam-se, mais recentemente, mudanças quanto à utilização desses insumos, sobretudo em Acrelândia, para o cultivo de banana-comprida. O município, nos últimos 
3 anos, tem sido contemplado com ações de transferência de tecnologias com enfoque no controle químico da sigatoka-negra para cv. D’Angola por meio de um projeto liderado pela Embrapa Acre, em parceria com a Seaprof e a Associação dos Produtores de Banana de Acrelândia (Aspbac). Dessa forma, diversos produtores passaram a utilizar essa tecnologia, ampliando o consumo de fungicidas.  O sistema utilizado pelos produtores de banana (cv. D`Angola) de Acrelândia, cuja aplicação de 
herbicidas representava 14% dos custos totais da cultura durante o ciclo de 3 anos, diferenciava-se dos demais municípios da região em relação ao uso intensivo desse insumo (NASCIMENTO, 2008).

O segmento produtivo é composto, na sua maioria, por agricultores familiares de baixo nível tecnológico, organizacional e gerencial. Os sistemas produtivos, nas diversas microrregiões do Vale do Acre, diferenciam-se, basicamente, em função das características dos solos e de mercado, que influenciam a escolha das cultivares e a adoção de algumas práticas culturais. 

Dentre as cultivares plantadas, predominam a Prata, a cultivar D`Angola (conhecida regionalmente como banana-comprida), a Maçã e a Pacovan (com predominância em Acrelândia e recentemente se expandindo para Rio Branco, AC).  Em menor escala, as cultivares recomendadas pela Embrapa Acre BRS Thap Maeo, BRS Fhia Maravilha, BRS Preciosa, BRS Pacovan Ken e BRS Japira. Dentre essas, destaca-se a BRS Thap Maeo, no Município de Epitaciolândia, cuja comercialização destina-se a Cobija, 
capital do Departamento de Pando, na Bolívia, onde não se constata rejeição aos frutos. Nos polos agroflorestais do estado, também se constata uma presença marcante das cultivares da Embrapa. Outras cultivares recomendadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical foram distribuídas pelo governo do Acre entre 2000 e 2005, após a constatação da sigatoka-negra no estado, em 1998. Além disso, são encontradas na região cultivares de menor importância econômica para o Acre, como 
Nanica, Nanicão, Ouro e Chifre de Bode (subgrupo Terra).

Conforme dados do censo agropecuário de 2006, a quantidade de estabelecimentos agropecuários no Acre com mais de 50 pés de banana existentes era de 4.706, sendo 2.673 (56,8%) no Vale do Acre e 2.033 (43,2%) no Vale do Juruá. Desse total, 4.184 estabelecimentos (88,91%) correspondem à agricultura familiar e 522 (11,09%) à agricultura não familiar (IBGE, 2015).

Em relação aos preços recebidos nos principais municípios produtores, as variações ocorrem basicamente em dois períodos distintos – denominados pelos produtores de período das águas (janeiro a junho) e período do verão (julho a dezembro). Essas distinções não correspondem ao período de chuva (outubro a maio) e seca (junho a setembro) na região e têm comportamento diferente para as cultivares Prata e D’Angola. A variação nos preços pagos aos produtores está relacionada aos padrões de 
cachos obtidos nesses períodos e a outros fatores como oferta e demanda.

Em Porto Acre, principal produtor de banana Prata, os preços médios pagos aos produtores para o ano de 2014 foram de R$ 4,00/cacho para o período de janeiro a abril; de R$ 3,00/cacho para o período de maio a setembro; e de R$ 4,00/cacho para o período de outubro a dezembro.

Em Acrelândia, principal polo de produção de banana-comprida, cujo foco é a comercialização para o mercado de Manaus, AM, e o abastecimento da capital Rio Branco, AC, os preços médios pagos aos produtores para o ano de 2014 foram de R$ 10,00/cacho para o período de janeiro a maio; de R$ 8,00/cacho para o período de junho a agosto; de R$ 6,00/cacho para o período de setembro a novembro; e em dezembro, o preço voltou novamente ao patamar de R$ 10,00/cacho. O maior preço obtido 
no período das águas ocorre em função do padrão do cacho produzido nesse período e da demanda impulsionada pelo mercado de Manaus, AM.

O segmento de processamento, que era incipiente e composto por duas agroindústrias de farinha de banana, localizadas nos municípios de Acrelândia e Rio Branco, AC, bem como por uma pequena agroindústria de produção de banana passa, localizada no Projeto de Colonização Humaitá, Município de Porto Acre, teve um declínio com o fechamento dessas três agroindústrias. Portanto, apenas a fabricação artesanal de banana chips em pequena escala permanece como atividade desse segmento.

O segmento atacadista é composto por agentes de portes diferenciados, alguns deles, detentores de área plantada, que comercializam sua produção e a de vários produtores. Esses atacadistas armazenam temporariamente a produção e fazem a distribuição para mercados públicos, bancas e feiras livres em bairros, mercearias e supermercados.

Os atacadistas que atuavam na comercialização de banana Prata no antigo ponto de distribuição da capital Rio Branco, AC, o porto na beira do Rio Acre, nas proximidades do mercado público Elias Mansour, bem como os atacadistas de banana-comprida anteriormente situados nesse mercado, estabeleceram-se a partir de 2009 na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), atualmente, principal ponto de distribuição de banana no atacado. Na Tabela 4, constam as quantidades e participação 
percentual das principais cultivares (Prata, Comprida, Maçã e Nanica) comercializadas na Ceasa, no período de 2010 a 2014 e, na Tabela 5, os preços de comercialização no atacado para o mesmo período.

Tabela 4. Quantidade mensal ofertada de banana em quilograma e participação das diferentes cultivares, na Central de Abastecimento de Rio Branco, 2010 a 2014.

Ano
Meses

Tipo Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total Part. (%)

2010 Comprida 129.710 155.750 99.170 113.930 134.820 104.200 88.775 147.030 35.615 14.460 40.845 55.300 1.119.605 43,00

Maçã 25.585 13.965 9.415 8.915 2.835 3.640 7.170 4.480 3.785 7.715 3.990 5.530 97.025 3,73

Prata 105.140 73.430 138.390 85.755 156.415 99.295 124.740 194.645 70.985 122.745 107.345 108.500 1.387.385 53,28

Total 260.435 243.145 246.975 208.600 294.070 207.135 220.685 346.155 110.385 144.920 152.180 169.330 2.604.015 100,00

2011 Comprida 74.185 131.850 155.775 232.319 152.640 161.860 269.620 197.810 200.580 126.325 118.845 122.310 1.944.119 38,35

Maçã 8.050 2.625 9.180 33.542 2.360 5.485 12.775 4.340 17.955 21.175 17.370 14.080 148.937 2,94

Prata 68.005 169.050 195.615 184.990 227.902 267.435 238.980 279.860 356.965 401.740 271.110 314.195 2.975.847 58,71

Total 150.240 303.525 360.570 450.851 382.902 434.780 521.375 482.010 575.500 549.240 407.325 450.585 5.068.903 100,00

2012 Comprida 114.355 206.145 270.040 271.143 218.350 215.192 178.620 243.120 175.920 87.719 126.945 77.193 2.184.742 38,10

Maçã 2.630 24.850 11.515 22.015 1.645 46.207 17.206 20.962 5.387 27.872 15.960 3.418 199.667 3,48

Prata 237.820 193.655 293.660 326.925 315.440 350.234 351.800 375.662 329.841 271.615 189.910 112.579 3.349.141 58,41

Total 354.805 424.650 575.215 620.083 535.435 611.633 547.626 639.744 511.148 387.206 332.815 193.190 5.733.550 100,00

2013 Comprida 118.750 167.835 209.280 194.880 119.750 106.750 65.500 80.075 105.562 187.782 157.880 134.330 1.648.374 34,99

Maçã 3.719 245 1.140 380 300 4.900 5.660 6.545 9.870 32.920 7.380 7.880 80.939 1,72

Prata 94.325 170.765 202.440 218.465 252.940 205.885 213.395 377.235 287.505 296.266 291.725 370.885 2.981.831 63,29

Total 216.794 338.845 412.860 413.725 372.990 317.535 284.555 463.855 402.937 516.968 456.985 513.095 4.711.144 100,00

2014 Comprida 171.580 81.170 81.765 66.670 171.670 302.650 68.580 428.870 58.510 72.250 61.820 40.600 1.606.135 36,58

Maçã 1.275 3.235 8.135 180 100.280 82.420 - 88.630 12.270 105 7.120 12.290 315.940 7,19

Prata 270.510 128.800 231.370 146.755 425.355 296.850 137.235 211.890 152.100 255.880 112.595 78.435 2.447.775 55,74

Nanica 925 500 625 270 - - - - 375 - 10.000 8.800 21.495 0,49

Total 444.290 213.705 321.895 213.875 697.305 681.920 205.815 729.390 223.255 328.235 191.535 140.125 4.391.345 100,00

Fonte: Rio Branco (2015).

Tabela 5. Preço mensal (R$/kg) de banana no atacado, na Central de Abastecimento de Rio Branco, 2010 a 2014, em valores nominais.

Ano
Meses

Tipo Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Média

2010 Comprida 0,88 0,78 0,68 0,67 1,31 1,53 0,67 1,00 1,00 1,23 1,22 1,88 1,01



Maçã 1,14 1,10 1,10 0,66 1,00 0,71 0,60 0,86 0,86 0,95 1,00 1,20 0,99

Prata 1,00 0,93 0,95 0,57 0,85 0,72 0,57 0,50 0,57 0,67 1,00 1,27 0,79

2011 Comprida 1,47 2,23 2,17 1,46 1,27 1,22 1,19 1,39 1,22 1,55 1,83 1,70 1,51

Maçã 1,36 1,40 1,28 1,03 0,66 0,70 0,62 0,79 0,66 0,85 1,34 1,25 1,00

Prata 1,20 1,23 1,21 0,90 0,50 0,77 0,54 0,57 0,75 0,73 0,81 1,27 0,86

2012 Comprida 1,85 0,94 1,99 2,05 1,52 1,93 2,18 2,55 2,55 2,97 2,90 2,90 2,09

Maçã 1,17 0,98 0,89 1,18 0,82 0,96 1,01 1,07 1,13 1,28 1,30 1,30 1,08

Prata 1,18 1,06 0,82 1,09 0,94 0,86 0,93 1,07 1,09 1,31 1,30 1,30 1,05

2013 Comprida 4,00 2,23 2,13 1,55 1,45 1,62 1,58 1,54 1,34 1,44 1,56 1,49 1,84

Maçã 2,00 1,00 1,05 0,84 0,86 0,86 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,04

Prata 3,00 1,18 1,12 1,19 0,95 0,84 0,87 0,85 0,84 0,86 0,86 0,86 0,99

2014 Comprida 1,49 1,67 1,67 1,84 1,84 1,71 1,70 1,67 1,33 1,49 1,18 1,20 1,63

Maçã 1,06 1,00 1,14 1,05 1,00 1,00 - 1,00 1,07 0,93 1,07 1,10 1,01

Prata 1,24 1,22 1,29 1,00 1,00 0,86 1,04 1,07 0,79 0,87 0,64 0,65 1,00

Nanica 1,98 2,03 2,18 2,00 - - - - 2,25 - 2,40 2,40 2,36

Fonte: Rio Branco (2015).

Os atacadistas exportadores estão situados nos municípios de Acrelândia e Porto Acre. Em Acrelândia, predominam as exportações de banana cv. D`Angola para o mercado de Manaus, e em Porto Acre, as exportações de banana cv. Prata para o mercado de Porto Velho. Há também, na região de fronteira com a Bolívia, nos municípios de Epitaciolândia e Brasileia, produtores que comercializam principalmente a cultivar BRS Thap Maeo para compradores do Departamento de Pando, na Bolívia.

No segmento varejista, predomina a comercialização tanto em bancas situadas em mercados públicos e feiras livres, quanto naquelas situadas em diversos bairros da região. Nos municípios mais populosos, constata-se a comercialização de banana em supermercados. A maioria desses supermercados importava banana do Estado de São Paulo, principalmente as cultivares Prata e Nanica.  A importação de banana cv. Prata, anteriormente concentrada no período de outubro a março, em função da baixa 
oferta no Acre e elevada oferta no Vale do Ribeira, principal polo de produção de São Paulo, recentemente passa por transformações, sendo o maior volume importado oriundo da região Nordeste, especificamente de Bom Jesus da Lapa, município da Bahia e um dos principais polos de produção do Nordeste. Em relação à cv. Nanica, as importações provenientes de Santa Catarina passaram a ser mais relevantes do que as oriundas do Vale do Ribeira. As importações de banana cv. Nanica ocorrem em 
função da insignificante produção local.

Conforme Nascimento (2008), do volume comercializado em 2007 nos 10 maiores supermercados de Rio Branco, AC, a participação percentual por cultivares era de 46,17% para Prata oriunda do Acre; 10,28% Prata importada; 21,77% Nanica importada; 15,49% Comprida e 6,30% Maçã. O volume comercializado à época era de 1.053.262 kg, sendo 715.759 kg produção do Acre (68%) e 337.512 kg importados (32%), a maioria proveniente do Estado de São Paulo.

Levantamento realizado em maio de 2015, envolvendo os dez maiores supermercados de Rio Branco, AC (6 supermercados do Grupo Araújo, 1 Dayane, 2 Pague Pouco e 1 Gonçalves), localizados em diferentes bairros da capital, evidencia mudanças em relação às quantidades e participação das cultivares comercializadas. Na Tabela 6, constam a redução da produção local (61,24%), o aumento da participação da Prata importada (17,50%) e uma queda acentuada da participação da banana Maçã 
(2,31%). O incremento nas quantidades comercializadas nesses dez supermercados foi de, aproximadamente, 4% em relação ao ano de 2007 (Tabela 6).

Tabela 6. Quantidade de banana (kg) e participação percentual das diferentes cultivares em dez supermercados de Rio Branco, AC, 2014.

Supermercados
Banana/importada Banana/Acre

Total geral
Nanica Prata Total  Prata  Maçã Comprida      Total

*1
Quantidade 164.369,17 150.656,00 315.025,17 343.046,55 13.634,26 142.076,41 498.757,22 813.782,39

%/total geral 20,20 18,51 38,71 42,15 1,68 17,46 61,29 100

2
Quantidade 11.823,52 96,91 11.920,43 42.322,25 819,88 12.472,15 55.614,28 67.534,71

%/total geral 17,51 0,14 17,65 62,67 1,21 18,47 82,35 100

3
Quantidade 12.823,52 117,00 12.940,52 38.989,08 3,77 11.152,49 50.145,34 63.085,86

%/total geral 20,33 0,19 20,51 61,80 0,01 17,68 79,49 100

4
Quantidade 17.413,25 3.968,68 21.381,93 27.213,99 8.932,03 20.310,82 56.456,84 77.838,77

%/total geral 22,37 5,10 27,47 34,96 11,48 26,09 72,53 100

5
Quantidade 26.286,22 36.766,01 63.052,23 0 1.882,07 7.669,78 9.551,85 72.604,08

%/total geral 36,20 50,64 86,84 0 2,59 10,56 13,16 100

Total 232.715,68 191.604,60 424.320,28 451.571,87 25.272,01 193.681,65 670.525,53 1.094.845,81

Participação % 21,26 17,50 38,76 41,25 2,31 17,69 61,24 100,00

Fonte: Pesquisa de campo (2015).
*Informações agregadas de seis supermercados de uma mesma rede.

Os preços de varejo no mercado de Rio Branco, principal centro consumidor do Acre, foram obtidos junto ao Departamento de Estudos e Pesquisas (DEP), da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan).  As informações são oriundas do acompanhamento da cesta básica, que inclui, dentre outros itens, a banana como única fruta. Segundo informações desse departamento, os dados são coletados em 78 pontos de venda da capital, incluindo estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte e 
feiras livres. A coleta refere-se ao produto banana cv. Prata, o tipo mais consumido no município. Na Tabela 7, constam os preços de varejo referentes ao período de 2010 a 2014 (valores nominais).

Tabela 7. Preço médio mensal (em reais) da banana Prata (dúzia) no Município de Rio Branco, AC, no período de 2010 a 2014.

Meses

Preço médio (R$)

Anos

2010 2011 2012 2013 2014

Janeiro 1,46 2,16 3,34 2,45 2,48

Fevereiro 1,66 2,48 2,24 2,49 2,61

Março 2,01 2,57 2,35 2,71 2,61

Abril 1,89 2,28 2,23 2,66 2,79

Maio 1,80 2,04 2,05 2,44 2,71

Junho 1,75 1,96 2,07 2,39 2,63

Julho 1,71 1,90 2,11 2,53 2,58

Agosto 2,16 1,83 2,23 2,49 2,39

Setembro 1,56 1,87 2,16 2,47 2,47

Outubro 1,72 1,89 2,27 2,33 2,48

Novembro 1,75 1,90 2,13 2,37 2,49

Dezembro 1,93 2,13 2,45 2,47 2,58

Fonte: SEPLAN. Departamento de Estudos e Pesquisas – DEP (valores nominais)1.

Principais produtos da cadeia produtiva da banana na mesorregião Vale do Acre

Na mesorregião do Vale do Acre, o principal produto dessa cadeia é a fruta in natura, distribuída aos consumidores finais em bancas de mercados públicos, supermercados, mercearias, feiras livres em bairros e bancas particulares (Anexo II). A farinha de banana era comercializada praticamente com os programas de compras governamentais, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Outros produtos processados são a banana passa e a banana 
chips, com volumes pouco expressivos e fabricação artesanal. 

A banana é a fruta mais produzida e consumida em todo o mundo, geralmente na forma in natura, sendo elevado o consumo desse produto pelos amazônidas e pelas populações do Vale do Acre, utilizando-o de várias formas (in natura, frita, cozida, na forma de mingau, vitamina, chips, farinha, etc.). Embora diversos produtos possam ser fabricados a partir da banana (purê, farinha, flocos, banana passa, chips, doces, bombons, etc.), no caso específico do Acre, o principal produto da cadeia é o fruto 
in natura, destacando a banana Prata, cv. Prata e a comprida cultivar D`Angola.



Mecanismos de controle, relação e coordenação da cadeia produtiva da banana na mesorregião do Vale do Acre

As relações existentes entre os diversos segmentos que compõem a cadeia da banana são de mercado aberto. Predominam basicamente relações informais entre os agentes. Mesmo em situações em que ocorrem compromissos estabelecidos entre determinados agentes, esses compromissos não são formalizados. Isso ocorre nas relações entre fornecedores e supermercados, assim como entre produtores e atacadistas.

Nas relações entre os exportadores e compradores situados fora do Acre, constatou-se o mesmo procedimento, ou seja, mesmo havendo compromissos estabelecidos entre os agentes, nada é formalizado de maneira contratual. As transações, tanto no mercado interno, entre os diversos agentes, quanto nas exportações para os mercados de Manaus, AM, Porto Velho, RO e Cobija (capital do Departamento de Pando, Bolívia), geralmente, são feitas com pagamento à vista.

A informalidade presente na atividade, certamente, é um dos fatores que contribui fortemente para o baixo poder de barganha dos produtores e atacadistas, que poderiam obter melhores resultados nas relações comerciais. Essa característica, entre outras, contribui para o baixo nível organizacional de diversos agentes, afetando a eficiência da cadeia.

Considerações finais

Desde o surgimento da doença causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis Morelet, a partir de 1998, as medidas de defesa sanitária estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento impedem a comercialização de banana dos estados que têm a sigatoka-negra com aqueles livres da doença. Contudo, a Instrução Normativa nº 17, de 31 de maio de 2005, abre a possibilidade de comercialização para esses estados, desde que implantem o sistema de mitigação de risco para 
sigatoka-negra, reconhecido e auditado pelo Mapa. Esse sistema representa um conjunto de medidas estabelecidas com base na IN nº 17, que possibilita a convivência com a doença dentro do nível apropriado de segurança fitossanitária. O sistema é definido na instrução normativa como a integração de diferentes medidas de manejo de risco de pragas, das quais, pelo menos duas atuam independentemente, com efeito acumulativo para atingir o nível apropriado de segurança fitossanitária.

O aporte de tecnologias geradas pela Embrapa nos últimos anos com a recomendação de cinco cultivares (BRS Thap Maeo, BRS Fhia Maravilha, BRS Preciosa, BRS Pacovan Ken e BRS Japira), todas resistentes às principais doenças, inclusive à sigatoka-negra, e mais recentemente as ações de validação local e transferência voltadas para o controle químico da sigatoka-negra em banana-comprida (cultivar D`Angola) criam novas expectativas em relação ao mercado. Entretanto, a não implantação do 
sistema de mitigação de risco constitui indiscutivelmente o principal entrave à retomada das exportações do Acre para outros estados da federação.

As informações disponíveis mostram que há perspectivas para expansão da cultura e oportunidades de comercialização em âmbito regional, atualmente restrita aos estados do Amazonas e de Rondônia, em função dos aspectos legais. Os estados mais próximos, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, em face da pequena área plantada, são importadores de banana. A área plantada com a cultura da banana nesses estados corresponde, respectivamente, a 8.567 ha, 
8.277 ha, 6.300 ha, 12.521 ha, 1.402 ha e 3.461 ha (IBGE, 2015a). O Amazonas, embora com área plantada superior ao Acre, não consegue atender suas demandas e importa do sul de Roraima quantidade expressiva de banana Prata. O mercado de Manaus ainda representa uma grande oportunidade para os produtores de banana-comprida do Acre.

Em relação ao mercado interno, os dados levantados nos dez supermercados de Rio Branco evidenciam uma evolução no volume importado de banana Prata de outros estados brasileiros, principalmente da região de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. No caso específico dos supermercados, a tendência é a ampliação da oferta de produtos com qualidade. Dessa forma, compete aos produtores locais buscarem tecnologias visando ao aperfeiçoamento das práticas de cultivo, colheita e pós-colheita que 
resultem na melhoria do produto ofertado, evitando a ampliação das importações.

Outra mudança imprescindível à atividade diz respeito à alteração no processo de comercialização entre intermediários e produtores de banana, com predominância do sistema de comercialização em cachos, sem critérios adequados na classificação e na forma de pagamento, cujo processo penaliza severamente os agricultores. Dessa forma, medidas de políticas públicas e de reorganização da cadeia produtiva são necessárias visando à implantação de um sistema de comercialização e classificação, nos 
padrões legalmente já estabelecidos para outras regiões produtoras de banana do Brasil. A organização dos produtores familiares e empresariais terá papel decisivo para essas transformações.

Anexo I. Banana – preços médios recebidos pelos produtores e atacadistas (R$/caixa de 20 kg para a Prata e R$/caixa de 22 kg para a Nanica) nas principais regiões produtoras do Brasil, 2013 e 2014.

Variedade Nível Região Anos
Meses

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Nanica Produtor
Norte de Santa 
Catarina

2013
2,58 2,98 5,28 9,27 7,98 8,90 10,12 9,02 14,43 14,55 11,13 9,95

2014
9,24 5,31 11,99 17,12 14,09 8,82 8,81 7,43 8,22 9,82 5,97 4,81

Nanica Produtor
Vale do Ribeira, 
SP

2013 7,68 8,00 10,27 15,70 13,74 13,20 13,86 14,30 20,76 22,12 18,69 17,71

2014 16,37 13,92 25,19 27,03 22,15 17,41 16,02 14,64 17,37 19,26 14,86 13,76

Nanica Produtor
Norte de Minas 
Gerais

2013 5,08 8,33 9,26 13,16 9,02 9,64 13,20 14,52 18,74 18,19 17,09 15,40

2014 12,67 8,58 19,14 20,68 14,97 14,79 15,85 17,01 17,60 16,43 11,70 8,80

Nanica Produtor
Bom Jesus da 
Lapa, BA

2013 8,98 8,46 9,94 12,84 10,28 9,83 13,42 15,07 18,22 17,50 16,84 15,24

2014 14,52 10,54 18,96 20,11 15,62 11,62 14,20 16,01 17,18 16,74 16,38 13,64

Nanica Atacado São Paulo, SP
2013 17,42 18,00 18,37 22,85 22,56 20,82 20,75 21,17 27,58 29,10 25,72 25,06

2014 25,44 21,89 31,11 37,28 31,39 26,50 24,87 23,65 23,87 24,45 23,35 22,14

Prata Produtor
Norte de Minas 
Gerais

2013 25,33 28,00 29,10 35,59 34,59 27,79 20,40 19,80 16,00 16,05 19,69 24,00

2014 25,35 34,44 33,43 30,00 30,93 32,00 24,81 19,07 20,00 16,52 13,46 16,00

Prata Produtor
Vale do Ribeira, 
SP

2013 19,73 25,21 26,19 28,16 29,63 29,38 26,60 21,80 19,10 17,98 22,00 20,69

2014 23,05 29,66 33,75 32,76 31,62 29,30 25,96 19,69 18,57 15,99 13,46 16,00

Prata Produtor
Norte de Santa 
Catarina

2013 11,37 14,82 16,47 17,99 19,19 19,33 19,80 19,80 17,77 13,72 12,55 12,07

2014 13,72 14,81 19,37 18,00 16,07 19,00 22,53 19,81 17,34 8,65 11,04 13,00

Prata Produtor
Bom Jesus da 
Lapa, BA

2013 25,69 27,94 28,44 34,13 32,39 24,89 19,20 19,63 19,81 18,62 17,97 24,23

2014 25,31 33,16 30,45 24,08 24,75 27,29 19,80 16,34 17,82 15,18 14,50 14,85

Prata (MG) Atacado São Paulo, SP 
2013 36,60 41,27 40,60 46,57 46,89 44,31 41,13 37,41 34,85 34,84 35,53 38,70

2014 41,18 49,33 50,92 51,50 48,50 52,58 47,17 43,57 42,69 37,81 35,78 35,00

Prata (VR) Atacado São Paulo, SP
2013 27,70 32,92 33,27 34,00 36,75 35,17 34,29 31,68 28,52 28,00 28,20 31,00

2014 35,09 39,64 41,50 40,45 38,42 34,54 34,17 28,46 26,74 28,84 26,50 24,00

Pacovan Produtor Petrolina, PE 2013 15,64 17,89 20,00 21,44 20,85 21,40 20,45 19,46 17,80 15,92 15,22 15,70

2014 17,87 17,66 18,57 20,00 18,00 18,50 20,00 20,25 19,25 16,60 16,50 16,00

Fonte: CEPEA (2015). 

Anexo II. Fluxograma da cadeia produtiva da banana no Vale do Acre.



1Dados fornecidos via e-mail pela sra. Arlene Pessoa, funcionária da Secretaria de Estado de Planejamento do Acre (SEPLAN), em 2015.

Coeficientes técnicos, custos de produção e indicadores econômicos

Claudenor Pinho de Sá
Gilberto Costa do Nascimento

O modelo de sistema de produção de banana-comprida avaliado baseou-se em pequenas e médias propriedades, administradas pelo proprietário. As informações foram obtidas do experimento instalado no Município de Acrelândia, no delineamento em blocos casualizados.

As recomendações para correção do solo e adubação baseiam-se na disponibilidade de nutrientes, em conformidade com a análise do solo, utilizando-se: superfosfato triplo (160 g cova
mecanizada, foi ocupada nos anos anteriores com o cultivo da bananeira e estava em pousio (2 anos), com leguminosa (puerária).  O plantio foi realizado no mês de abril, seguindo o espaçamento 3 m x 3 m, e o replantio feito de 30 a 45 dias após o plantio. A desfolha e o desbaste foram realizados após a adubação.

No ano zero, preparou-se a terra com trator agrícola com lâmina sem revolvimento de camadas superficiais do solo, em seguida foram realizadas duas aplicações de herbicida, com a finalidade de deixar a terra pronta para o plantio da banana. No primeiro ano, foram realizados os tratos culturais, controle fitossanitário da sigatoka-negra e a adubação de formação. Nos anos subsequentes, iniciou-se o período de manutenção com a produção do bananal, sendo realizados os tratos culturais, controle 
fitossanitário da sigatoka-negra e a adubação de produção.

Na Tabela 1, constam os coeficientes técnicos e custo dos insumos, materiais e serviços utilizados nos períodos de implantação (formação) e manutenção do bananal. O período de implantação corresponde aos dois primeiros anos, necessários para que a cultura complete a maturidade biológica. Nesse período, não há produção, portanto, não existe receita, apenas custos. No período de manutenção, o bananal atinge a maturidade biológica, dando início à etapa de produção.

A determinação dos custos (Tabela 1) e dos indicadores econômicos (Tabela 2) foi calculada com base no capítulo “Aspectos metodológicos da análise de viabilidade econômica de sistemas de produção” do livro “Viabilidade econômica de sistemas de produção agropecuários: metodologia e estudos de caso” (GUIDUCCI et al., 2012).

Análise dos custos e dos indicadores de eficiência econômica

O custo total da produção compreende todas as despesas e gastos mensuráveis: custeio, remuneração da mão de obra, depreciações e remuneração do capital. Os gastos com custeio correspondem aos gastos efetivamente realizados durante o processo produtivo. A remuneração da mão de obra familiar que trabalha na atividade corresponde ao seu custo de oportunidade, que representa o preço da diária local, sendo R$ 60,00 por dia de serviço. As depreciações compreendem o custo indireto que 
incide sobre os bens que possuem vida útil limitada.

A remuneração do capital fundiário (terra) foi calculada a uma taxa de 4% sobre o valor de mercado, e para o cálculo do custo do capital empatado nas atividades de custeio e investimentos foi utilizada a taxa de desconto de 6%, representando quanto o produtor sacrificou por ter aplicado na formação e condução do bananal e não no mercado financeiro, em aplicações que estão ao seu alcance. As depreciações e o custo de oportunidade foram calculados por meio da montagem de uma planilha 
eletrônica. A análise corresponde ao período de formação da lavoura e 2 anos de produção. Ressalta-se que foi considerada a vida útil produtiva do bananal de 5 anos, em função do estande de plantas e peso dos cachos.

O custo para formação de 1 hectare de banana-comprida, corrigido pela taxa de juros de 6% ao ano, foi calculado  em R$ 6.514,24. Esse valor corresponde ao custo do investimento para formação de 1 hectare de banana, que terá uma vida útil produtiva de 5 anos, incidindo sobre esse valor os custos dos juros e depreciações.

Tabela 1. Coeficientes técnicos e custo do modelo de sistema de produção de banana-comprida, espaçamento 3 m x 3 m, recomendado para os produtores do Acre pela Embrapa Acre, 2015.

Operações, insumos e serviços un.
Valor

unitário
(R$)

Quantidade Valor total (R$)

Ano 0 (Formação)

1. Preparo do solo 365,00

1.1.  Serviços 365,00

Trator Walmet 128 com lâmina ht 100,00 2 200,00

1ª aplicação de herbicida antes do plantio ht 100,00 1 100,00

2ª aplicação de herbicida antes do plantio ht 100,00 0,65 65,00

2. Plantio  1.566,68

2.1. Serviços 632,00

Arranquio das mudas (retirar, limpar e deixar no carreador) dh 60,00 2,8 168,00

Distribuição, tratamento e plantio da muda dh 60,00 2 120,00

Carregar e descarregar as mudas dh 60,00 0,4 24,00

Transporte das mudas em trator com carreta ht 100,00 0,83 85,00

Transporte do adubo em trator com carreta ht 100,00 0,83 85,00

Balizamento e coveamento para plantio das mudas dh 60,00 2,5 150,00

2.2. Materiais e insumos 934,68

Herbicida (N-fosfonometil-glicina) L 32,00 9,3 304,00

Água sanitária L 1,80 10 18,00

Superfosfato triplo kg 2,7 178 479,95



Lima chata un. 8,00 1 8,00

Enxadão un. 51,00 1 51,00

Facão un. 18,00 1 18,00

Enxada un. 25,00 1 25,00

Boca-de-lobo grande – equiv. aluguel R$ 10,72 1 10,72

Pulverizador costal manual – equiv. aluguel R$ 12,00 1 12,00

Saco de pano para carregar as mudas un. 4,00 2 8,00

3. Custo de oportunidade 187,90

Custo de oportunidade do custeio % 6 1.931,68 115,90

Custo de oportunidade da terra % 4 1.800,00 72,00

Custo total – ano 0 (1+2+3) 2.119,58

Ano 1 (Formação)

1. Tratos culturais 3.855,07

Serviços     748,00

Aplicação localizada de fungicida dh 60,00 0,50 30,00

1ª roçagem – 40 a 50 dias após o plantio dh 60,00 1,65 99,00

2ª roçagem – 60 dias após a primeira dh 60,00 1,65 99,00

Aplicação de herbicida ht 100,00 0,60 60,00

Transporte do adubo em trator com carreta ht 100,00 1 100,00

Adubação de formação dh 60,00 4 240,00

Desbaste dh 60,00 1 60,00

Desfolhamento dh 60,00 1 60,00

 Materiais 3.108,35

Herbicida (N-fosfonometil-glicina) L 32,00 3 96,00

Fungicida (flutriafol) – controle da sigatoka-negra L 70,00 6,53 455,96

Gasolina L 3,80 17,82 67,72

Ureia kg 2,72 444 1.208,77

Cloreto de potássio kg 2,40 511 1.226,40

Lima chata un. 8,00 1 8,00

Óleo de 2 tempos L 50,00 0,89 44,50

2. Custo de oportunidade          303,38

Custo de oportunidade do custeio % 6 3.856,35 231,38

Custo de oportunidade da terra % 4 1.800,00 72,00

3. Custo de formação da lavoura      131,27

3.1. Depreciação       75,37

Pulverizador R$ 6,70 1 6,70

Pistola R$ 14,78 1 14,78

Lurdinha R$ 3,82 1 3,82

Roçadeira R$ 50,07 1 50,07

3.2. Custo de oportunidade do capital     55,90

Pulverizador R$ 5,30 1 5,30

Pistola R$ 5,00 1 5,00

Lurdinha R$ 1,60 1 1,60

Roçadeira R$ 44,00 1   44,00

Custo total – ano 1 (1+2+3) 4.291,00

Ano 2 (Manutenção)

1. Tratos culturais e colheita                6.884,90

1.1. Serviços                 3.917,00

Aplicação localizada de fungicida dh 60,00 0,60 36,00

1ª aplicação de herbicida com trator ht 100,00 0,65 65,00

2ª aplicação de herbicida com trator ht 100,00 0,65 65,00

Adubação de produção dh 60,00 9 540,00

Transporte do adubo em trator com carreta ht 100,00 2 200,00

Roçagem dh 60,00 0,85 51,00

Desbaste dh 60,00 2 120,00

Desfolhamento dh 60,00 2 120,00

Controle da broca (isca tipo telha) dh 60,00 12 720,00

Colheita da banana dh 60,00 15 900,00

Transporte da banana em trator com carreta ht 100,00 11 1.100,00

1.2. Materiais         2.967,90

Herbicida L 32,00 6,2 198,40

Fungicida (flutriafol) – controle da sigatoka-negra L 70,00 7 490,00

Gasolina L 3,80 4,6 17,48

Ureia kg 2,72 356 968,32

Cloreto de potássio kg 2,40 334 801,60

Superfosfato triplo kg 2,70 178 480,60

Óleo de 2 tempos L 50,00 0,23 11,50

2. Custo de oportunidade      485,09

Custo de oportunidade do custeio % 6 6.884,90 413,09

Custo de oportunidade da terra % 4 1.800,00 72,00

3. Custo de formação da lavoura       1.689,88

3.1. Depreciação    1.244,58

Investimento inicial R$ 1.164,69 1 1.164,69

Pulverizador R$ 7,10 1 7,10

Pistola R$ 15,67 1 15,67

Lurdinha R$ 4,05 1 4,05

Roçadeira R$ 53,07 1 53,07

3.2. Custo de oportunidade do capital        445,30

Investimento inicial R$ 393,93 1 393,93

Pulverizador R$ 4,90 1 4,90

Pistola R$ 4,11 1 4,11

Lurdinha R$ 1,37 1 1,37

Roçadeira R$ 40,99 1 40,99

Custo total – ano 2 (1+2+3) 9.059,87

Ano 3 (Manutenção)



1. Tratos culturais e colheita                6.991,42

1.1. Serviços                 4.197,00

Aplicação localizada de fungicida dh 60,00 0,60 36,00

1ª aplicação de herbicida com trator ht 100,00 0,65 65,00

2ª aplicação de herbicida com trator ht 100,00 0,65 65,00

Adubação de produção dh 60,00 9 540,00

Transporte do adubo em trator com carreta ht 100,00 2 200,00

Roçagem dh 60,00 0,85 51,00

Desbaste dh 60,00 3 180,00

Desfolhamento dh 60,00 3 180,00

Controle da broca (isca tipo telha) dh 60,00 12 720,00

Colheita da banana dh 60,00 16 960,00

Transporte da banana em trator com carreta ht 100,00 12 1.200,00

1.2. Materiais         2.794,42

Herbicida L 32,00 6,2 198,40

Fungicida (flutriafol) – controle da sigatoka-negra L 70,00 7 490,00

Gasolina L 3,80 4,6 17,48

Ureia kg 2,72 327 889,44

Cloreto de potássio kg 2,40 307 736,80

Superfosfato triplo kg 2,70 164 442,80

Lima chata un. 8,00 1 8,00

Óleo de 2 tempos L 50,00 0,23 11,50

2. Custo de oportunidade      491,49

Custo de oportunidade do custeio % 6 6.991,42 419,49

Custo de oportunidade da terra % 4 1.800,00 72,00

3. Custo de formação da lavoura       1.689,93

3.1. Depreciação    1.319,30

Investimento inicial R$ 1.234,60 1 1.234,60

Pulverizador R$ 7,53 1 7,53

Pistola R$ 16,61 1 16,61

Lurdinha R$ 4,30 1 4,30

Roçadeira R$ 56,26 1 56,26

3.2. Custo de oportunidade do capital        370,63

Investimento inicial R$ 324,05 1 324,05

Pulverizador R$ 4,47 1 4,47

Pistola R$ 3,17 1 3,17

Lurdinha R$ 1,13 1 1,13

Roçadeira R$ 37,81 1 37,81

Custo total – ano 3 (1+2+3) 9.172,84

A produtividade média durante o período avaliado correspondeu a 2.256 cachos por hectare, sendo 2.176 no 1º ano e 2.335 no 2º ano. Nesse aspecto, observa-se um incremento na produtividade de 3,5%, mesmo com uma perda de 8,33% do estande. Ressalta-se que 53,19% da produção se concentraram no período das águas, época em que o produtor obtém melhores preços na venda da banana. 

Tabela 2. Resultados econômicos do sistema de produção de banana cv. D’Angola recomendado pela Embrapa Acre para os produtores do Acre, 2015. 

Indicadores econômicos un. Sistema de produção recomendado

Produtividade média Cachos/ha/ano 2.256

Receita bruta média do período R$/ha/ano 18.831,52

Receita líquida média do período R$/ha/ano 9.760,76

Renda familiar média do período R$/ha/ano 13.216,61

Ponto de nivelamento Cachos/ano 940

Produtividade total dos fatores - 2,08

Taxa de retorno do empreendedor % 1,08

A receita bruta média do período (R$ 18.831,52) correspondeu ao valor da produção de 2.256 cachos, sendo 1.200 comercializados ao preço de R$ 10,00, enquanto 1.056 cachos por R$ 6,00. O custo total médio da produção (R$ 9.070,76) subtraído da receita bruta média gerou uma renda líquida média do período de R$ 9.760,76. A renda familiar média do período calculada foi de R$ 13.216,61, que corresponde à receita líquida, acrescida da renda relativa à mão de obra familiar utilizada na 
produção. Quando o produtor é dono do capital investido, também terá à sua disposição o recurso destinado à remuneração desse capital, inclusive da terra. O ponto de nivelamento calculado corresponde a 940 cachos por ano. Nesse ponto, os gastos são iguais à receita advinda da produção, ou seja, a exploração não apresenta lucro nem prejuízo. A produtividade total dos fatores (PTF) de 2,08 significa que para cada R$ 1,00 empregado na atividade, retornam R$ 2,08 de renda bruta ao produtor.

A taxa de retorno do empreendedor (1,08), calculada dividindo a renda líquida pelo custo total, representa uma medida de retorno da atividade, ou seja, para cada R$ 1,00 gasto obtém-se R$ 1,08 de renda líquida para o empreendedor. Nesses aspectos, observa-se que todos os indicadores apresentaram valores positivos. Esse fato classifica o modelo de sistema de produção de banana-comprida como recomendado e economicamente viável.

Atualmente, a comercialização da banana no Acre é realizada por cacho. A exigência dos compradores é que o cacho pese 12 kg. Nesse caso, o quilo da banana seria comercializado por R$ 0,83. No estudo, foi constatado que o cacho da banana pesa, aproximadamente, 17 kg. Fato que leva o produtor à perda de receita. Considerando os aspectos levantados, conclui-se que se a comercialização fosse realizada por quilo de banana, o produtor poderia obter uma receita bruta 44% superior, quando 
comparada com a comercialização por cacho.

Análise da sensibilidade da produção de banana-comprida, em função da variação dos níveis da taxa de juros no sistema de produção recomendado pela Embrapa Acre

O estudo de sensibilidade foi realizado simulando variações da taxa de desconto (45%, 30% e 15%) para mais e para menos, comparando-se o impacto nos principais indicadores econômicos (Tabela 3). Nesse aspecto, observa-se que, no sistema avaliado, a variação da taxa de desconto, seja para mais ou para menos, exerceu pouca influência nos índices econômicos avaliados. Todos os indicadores econômicos permaneceram positivos e com pouca variação, fato que explica a baixa sensibilidade do 
sistema à variação da taxa de desconto.

Nesse cenário, a atividade é estável, não comprometendo a viabilidade do empreendimento em longo prazo. Ressalta-se que, em todos os níveis de taxa de desconto analisado, os indicadores econômicos permaneceram positivos.  Contudo, caso a atividade seja conduzida para uma variação negativa do preço do cacho da banana comercializado superior a 50%, ocasionará impacto negativo na rentabilidade do empreendimento, tornando a atividade insustentável. 

Tabela 3. Análise da sensibilidade para o sistema de produção de banana-comprida recomendado aos produtores do Acre, pela Embrapa Acre, 2015.

Indicadores econômicos
Variação nos níveis da taxa de juros

-45% -30% -15% 15% 30% 45%

Produtividade 
(cachos/ha/ano)

2.256 2.256 2.256 2.256 2.256 2.256

Receita bruta (R$/ha/ 
ano)

18.831 18.831 18.831 18.831 18.831 18.831

Receita líquida 
(R$/ha/ano)

9.864 9.850 9.805 9.715 9.669 9.622

Renda familiar (R$/ha/ 
ano)

13.164 13.182 13.199 13.236 13.250 13.266

Ponto de nivelamento 
(cachos/ha/ano)

926 931 935 945 949 954

Produtividade total dos 
fatores

2,11 2,10 2,09 2,07 2,06 2,04

Taxa de retorno do 
empreendedor (%)

1,11 1,10 1,09 1,07 1,06 1,04
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