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A banana é a fruta de maior consumo in natura no Brasil e no mundo. Possui 

grande importância econômica nos países tropicais, além de ser muito apreciada pelo 

sabor, pela facilidade de consumo, pelo baixo custo e, também, por ser fonte de energia, 

vitaminas e minerais. 

A banana ocupa a primeira posição no ranking mundial de frutas, com 113,28 

milhões de toneladas produzidas em 2016. Mais de 125 países dedicam-se ao cultivo 

dessa fruta, sendo o continente asiático líder na produção. A Índia ocupa o primeiro 

lugar, sendo responsável por 29,11 milhões de toneladas produzidas em 2016, seguida 

pela China, Indonésia e Brasil (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Principais países produtores de banana.( x1000 ton). 

País 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Índia 10.182 14.137 18.888 29.780 27.575 29.725 29.221 29.124 

China 3.125 4.941 6.518 9.561 12.075 11.792 12.466 13.067 

Indonésia 3.805 3.746 5.178 5.755 6.279 6.863 9.496 7.007 

Brasil 5.801 5.663 6.703 6.969 6.893 6.954 6.849 6.764 

Equador 5.403 5.453 6.118 7.931 5.996 6.756 7.194 6.530 

Filipinas 4.236 4.929 6.298 9.101 8.646 5.707 5.840 5.829 

Angola 300 300 960 2.048 3.095 3.483 3.595 3.858 

Guatemala 780 955 2.058 2.561 3.307 3.425 3.796 3.775 

Tanzânia 130 700 2.007 3.156 2.679 3.192 3.585 3.560 

Ruanda 2.002 2.212 2.593 2.749 3.292 2.887 2.981 3.038 

Fonte: FAO, 2018 

 



A área cultivada com bananeiras no Brasil, nos últimos 15 anos, é de cerca de 

490.000 hectares. Em 2017, a produção de banana do Brasil foi de 7,185 milhões de 

toneladas, numa área de 486,8 mil hectares, tendo um acréscimo de 6,23% na produção, 

em relação a 2016 (Figura 1). Para 2018, a projeção é de 7,091 milhões de toneladas 

produzidas em 490,7 mil hectares. 

 

 

Fonte: IBGE (2018), LSPA (2018). 

 

Figura 1. Evolução da produção brasileira de banana. Dados de 2018 (estimativa). 

 

A maior produção brasileira de banana dá-se em São Paulo, seguida por Bahia, 

Minas Gerais, Santa Catarina e Pará (Figura 2) Apesar de todos os estados da Federação 

produzirem banana, os cinco maiores produtores concentram 61% da produção 

nacional, enquanto os dez maiores produtores somam 82%. 

Embora o Brasil produza em torno de 6% da produção mundial de banana, o 

País é responsável por apenas 1% das exportações mundiais do produto. Em 2005, as 

exportações de banana brasileira atingiram 212,2 mil toneladas, representando cerca de 

3% da produção. Porém, esses valores foram diminuindo significativamente ao longo 

dos últimos anos, chegando a apenas 41,4 mil toneladas exportadas em 2017, o que 

equivale 0,57% das 7,185 milhões de toneladas produzidas (Figura 3). 

A produção brasileira de bananas é quase que totalmente dirigida ao mercado 

interno, devido à nossa grande população e ao elevado consumo per cápita nacional. 

Com isso, o País não desenvolveu boas práticas de manejo e conservação pós-colheita 



exigidas para transporte ao mercado externo, como fizeram os países tradicionalmente 

exportadores do produto. 

 

 

 

Fonte: IBGE (2018) 

Figura 2. Principais Estados produtores de banana. 

 

 

 

Fonte: Aliceweb – MDIC 

Figura 3. Evolução das exportações brasileiras de banana. 

 

 

 



Em Minas Gerais, nos últimos 14 anos, a área colhida de banana passou de 38,5 

mil ha em 2004, para 46,4 mil ha em 2017, um acréscimo de 20,5%; enquanto, no 

mesmo período de tempo, a produção subiu de 561,7 mil ton para 847,1 mil toneladas, 

caracterizando um acréscimo de 50,8% (Figura 4). Esses resultados evidenciam um 

aumento da produtividade ao longo da última década. 

 

 

Fonte: IBGE, LSPA (2018)  

Figura 4. Evolução da produção de banana em Minas Gerais. Dados de 2018 

(estimativa). 

 

Das 773,2 mil toneladas de banana produzidas em Minas Gerais, em 2016, 

44,75% originaram-se do norte do estado. Em seguida, encontra-se a região sul, 

responsável por 21,27% da produção (Figura 5). 

Os cinco principais municípios produtores de banana de Minas Gerais são: Jaíba, 

Nova Porteirinha, Delfinópolis, Janaúba e Matias Cardoso, que somam 34% da 

produção, sendo que quatro desses estão na região norte do estado e um, na região sul 

(Tabela 2). Vale ressaltar o grande salto de produção da cidade de Jaíba, que em 2005 

produzira 50 mil toneladas, enquanto em 2017 a produção foi de 115 mil toneladas. A 

cidade de Delfinópolis, localizada no sul do estado, vem destacando-se no cenário 

estadual, na última década, como um grande município produtor de banana, com 

acréscimos de quase 1.400% na produção (Tabela 2). Esse desempenho, em parte, foi 

possível graças à pesquisa e ao uso mais intensivo de tecnologia, o que proporcionou 

melhores produtividades e melhoria da qualidade. 



 

 

Fonte: IBGE (2018). 

Figura 5. Produção mineira de banana, por mesorregião, no ano de 2016. 

 

 

Tabela 2. Principais municípios produtores de banana em Minas Gerais, em ton. 

Municípios Região 
Produção (toneladas) 

2005 2010 2015 2016 2017 

Jaíba 
Norte de   

Minas 
50.000 81.780 112.120 85.000 115.520 

Nova 

Porteirinha 

Norte de   

Minas 
44.200 42.946 43.500 51.500 58.000 

Delfinópolis 
Sul de 

Minas 
3.400 10.120 36.753 46.263 50.285 

Janaúba 
Norte de   

Minas 
39.100 55.800 44.500 46.660 39.360 

Matias 

Cardoso 

Norte de   

Minas 
32.400 51.000 45.000 25.200 26.000 

Verdelândia 
Norte de   

Minas 
25.000 22.100 24.610 24.700 28.000 

Fonte: IBGE (2018) 

 

Dos 520 municípios mineiros considerados no levantamento, 167 têm menos de 

10 ha em produção. Da área cultivada com banana em MG, 41,27% são irrigados, sendo 

que, no norte do estado, a irrigação é obrigatória (GCEA-MG, 2015). Por ser o norte de 

Minas Gerais uma região com bolsões de pobreza, resultante principalmente de 

limitações climáticas, os 10 mil empregos diretos mais outros 28 mil empregos indiretos 

gerados no norte de Minas fazem da bananicultura uma atividade de grande relevância 

socioeconômica. 



 

Espaçamento de plantio 

 

O espaçamento é definido em função de vários fatores, como a cultivar, o clima, 

a fertilidade do solo, o manejo da área e o destino da produção. A distância entre as 

plantas tem de permitir adequada insolação e arejamento, sem comprometimento do 

rendimento. No norte de Minas, utiliza-se uma grande variedade de espaçamentos, entre 

simples e duplos. Os espaçamentos mais utilizados resultam em densidades de 1.234 a 

2.000 famílias/hectare.  

Nas áreas da EPAMIG Norte, tem sido utilizado o espaçamento 3,0 x 2,5 m 

(1.333 famílias/hectare) para ‘Prata-Anã’ com boa cobertura da área e sem 

sombreamento excessivo. Porém, muitos outros e diferentes exemplos de sucesso são 

observados nas áreas dos produtores, como 3,0 x 2,0 m e 4,0 x 2,0 x 2,0 m (ambas com 

1.667 famílias/hectare) e 2,5 x 2,0 m (2.000 famílias/hectare) (RODRIGUES et al., 

2015). 

Em bananal da cultivar Williams (AAA), localizado em Janaúba-MG, foi 

utilizado o espaçamento adensado 3,0 x 1,0 m (3.333 famílias/hectare), com 

produtividade de 62 ton/ha no primeiro corte (Figura 6). 

 

 

 

Figura 6.  Banana Nanica Williams, Fazenda Nordeste, Janaúba, Norte de Minas Gerais 

(Foto:Tiago Struiving). 

 

 

 



Tratos culturais 

 

Quanto aos tratos culturais, vem destacando-se a utilização do ensacamento do 

cacho, sendo considerado essencial para a qualidade da banana colhida nas diferentes 

regiões produtoras do mundo. O ensacamento dos cachos constitui barreira física aos 

danos mecânicos (roçamento de folhas, poeira, ventos e granizo leve), ataque de pragas 

(como traça, tripes da erupção e da ferrugem, ácaro da ferrugem, arapuá e lagartas de 

lepidópteros), produtos utilizados nas pulverizações para o controle fitossanitário e as 

baixas temperaturas.  

De forma geral, têm-se citados como vantagens do ensacamento dos cachos, em 

qualquer condição climática, os seguintes aspectos quantitativos e qualitativos: a) 

aumento do peso dos cachos; b) produção de frutos mais longos; c) produção de frutos 

com maior diâmetro; d) encurtamento do período da floração à colheita; e) produção de 

frutos com melhor coloração e maior brilho e suavidade da casca. Para este fim, são 

usados sacos de polietileno de diversas colorações e níveis de transparência, e sacos de 

TNT e de papel kraft.  

Quanto à época de colocação do saco, recomendam-se dois estádios de 

desenvolvimento do cacho. Os melhores resultados são obtidos quando a execução da 

prática é mais precoce. Desta forma, o ensacamento das inflorescências pendentes, mas 

sem pencas abertas, é o ideal. Outra época recomendada é logo após a completa abertura 

das pencas, podendo coincidir com a época da eliminação do “coração”, das pencas 

indesejadas e dos restos florais.  

 



 

  

Figura 7.  Prática cultural de ensacamento de cachos, Fazenda Saara, Jaíba – MG 

(Foto:Tiago Struiving). 

 

Outra prática comum em plantios de banana no norte de Minas é o consórcio 

com outras culturas, como citros, por exemplo. Essa alternativa de cultivo é bastante 

utilizada por pequenos produtores que querem otimizar sua área produtiva e diversificar 

sua fonte de renda (Figura 8). 



 
 f 
Figura 8.  Cultivo de banana Prata Catarina em consórcio com Limão Taiti, sob sistema 

de irrigação por gotejamento, Fazenda Saara, Jaíba – MG (Foto:Tiago Struiving) 

 

                  

 

 

 



Principais cultivares cultivadas em Minas Gerais 

 

As principais características na escolha das cultivares a serem implantadas são: 

a) preferência do mercado; b) adaptabilidade ao local; c) preço/produtividade; d) 

tolerância a pragas e doenças; e) porte, e f) tempo de prateleira. 

As cultivares mais comuns no estado são do subgrupo Prata: Prata-Anã, que é o 

carro-chefe mineiro, seus clones derivados, como a Gorutuba e outras, e a banana Prata 

Comum. Das cultivares pertencentes ao subgrupo Cavendish, destacam-se: Grande 

Naine, Williams e Nanica.  No sul de Minas, segundo maior produtor no estado, as 

variedades de banana mais utilizadas são a Prata-Anã (80%), Nanica (15%) e Maçã 

(5%). 

O consumo per  capita de banana no Brasil sofreu a redução de 9,85%, no 

período de 1990 a 2013 (Tabela 3). Acredita-se que esta perda de espaço da banana na 

alimentação do brasileiro se deva ao efeito-substituição: a partir do início da década de 

1990, uma série de novas frutas (frutas importadas) com boa qualidade e preços 

acessíveis passou a entrar no País e a disputar lugar com as frutas “tradicionais” nas 

gôndolas dos supermercados e nas mesas do consumidor brasileiro. Vale ressaltar, 

porém, o crescimento significativo de 63,08% do consumo mundial de banana, o que 

representa boas perspectivas de mercado para exportações. 

 

Tabela 3. Estimativa de consumo per  capita de banana em kg por habitante/ ano. 

Local 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Brasil 32,16 30,38 27,17 29,47 29,63 31,08 29,06 28,99 

EUA 10,26 11,38 11,98 10,45 10,89 10,78 11,35 11,73 

Ásia 5,17 6,42 7,56 9,06 11,92 11,94 11,65 11,63 

Europa 5,15 7,21 6,37 7,23 7,71 8,19 7,88 8,49 

Mundo 7,53 8,39 9,08 10,4 12,38 12,43 12,24 12,28 

Fonte: FAO (2018) 

 

O grande problema da bananicultura brasileira, no que se refere à qualidade da 

fruta, reside no manejo do produto a partir da colheita. Nessa fase, ocorrem vários danos 

que prejudicam a aparência do produto. A falta de cuidados no manejo pós-colheita é 

responsável pela desvalorização da banana no mercado interno e pela perda de 

oportunidades de exportação da fruta brasileira.  

As dificuldades de comercialização da banana brasileira no mercado externo 

devem-se, em grande parte, à sua baixa qualidade. Os mercados europeu e norte-



americano são mais exigentes e requerem tecnologias de produção, de pós-colheita e de 

comercialização mais desenvolvidas do que as praticadas no País. Assim, o pequeno 

volume de exportação do Brasil destina-se aos países do Mercosul, com destaque para 

Uruguai e Argentina. 

Técnicas de conservação pós-colheita da banana, como refrigeração, atmosfera 

controlada, atmosfera modificada, proteção dos frutos e até mesmo a venda em dedos 

individuais, podem contribuir para o aumento da vida útil e para a redução de perdas 

pós-colheita. 

No norte de Minas, estão sendo conduzidos trabalhos de pesquisa em que se 

propõe avaliar os efeitos de redução da disponibilidade de água via irrigação, na 

qualidade pós-colheita de bananas de diferentes genótipos, assim como experimentos 

com adubação. 

 

 


