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A cultura da bananeira assume importância social e econômica em mais de 80 países, e o Brasil é 

o segundo produtor mundial desta cultura e entre as cultivares mais plantadas em âmbito 

nacional destacam-se os seguintes grupos: Maçã, Mysore, Prata, Terra e Cavendish. Muitas são 

as cultivares lançadas pelas empresas de pesquisa e Universidades, mas até o momento poucas 

dessas cultivares foram avaliadas quanto ao seu comportamento no Estado do Espírito Santo. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes cultivares de bananeira, no segundo 

ciclo de produção, visando identificar as cultivares que melhor se adaptam as condições 

edafoclimáticas da região Noroeste Capixaba e que possam posteriormente ser incorporadas no 

sistema de cultivo dos produtores rurais da região. Foram avaliadas 12 cultivares de bananeiras 

micropropagadas no IFES Campus Itapina localizado no município de Colatina, região Noroeste 

do Espírito Santo. O experimento foi realizado em blocos casualizados com quatro repetições e 

cada parcela foi constituída por cinco plantas, das quais três foram úteis, no espaçamento 3 x 3m. 

As características avaliadas foram as seguintes: número de folhas totais, número de folhas 

funcionais, diâmetro do caule à 5 cm, diâmetro do caule à 30 cm, peso do cacho, número de 

frutos por cacho, número de pencas, tamanho de fruto e diâmetro do fruto. Os dados foram 

submetidos a análise de variância e as médias dos genótipos foram submetidas ao teste Scot-

Knot ao nível de 5% de probabilidade. Por meio da análise de variância verificou-se que há 

diferenças significativas para a maioria das características avaliadas evidenciando, portanto, que 

cada cultivar está se comportando de forma distinta na região Noroeste Capixaba. Para as 

características relacionadas à produção, as cultivares do grupo Prata tiveram maior destaque, 

seguido do grupo Cavendish e depois das cultivares do grupo Maçã. A cultivar que apresentou 

maior potencial produtivo foi a Thao Maeo, com cachos pesando cerca de 30 kg e uma média de 

240 frutos por cacho, seguido pelas cultivares Grand Nine do grupo Cavendish e Princesa do 

grupo das maçãs e que apresenta tolerância ao Mal do Panamá.  Conclui-se, portanto, que o 

produtores da região terão mais uma alternativa de cultivo em suas propriedades, inclusive com 

diferentes alternativas de cultivares que podem atender diferentes mercados consumidores. 

 

Palavras-chave: desempenho agronômico; cultivos alternativos; Musa sp. 

 

Apoio Financeiro:IFES, CNPq 

 

 

 

 

 


