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Homenagem ao dr. Kenneth Shepherd (1927-2001)

Grande parte do conteúdo deste livro é fruto dos conhe-
cimentos que o dr. Kenneth Shepherd deixou como legado à 
equipe de banana da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Esse 
britânico foi um grande cientista apaixonado pela cultura da 
bananeira. Durante sua permanência na Embrapa (1981–1996) 
como consultor, implantou o programa de melhoramento gené-
tico da bananeira e exerceu efetiva liderança sobre uma equipe 
de jovens pesquisadores, de pessoal de apoio e de estudantes 
(alguns dos quais hoje pesquisadores da Embrapa), transmitindo, 
com a humildade que lhe era peculiar, todo o conhecimento que 
possuía. Além disso, desempenhou uma atividade vital para o 
programa de melhoramento da bananeira, que foi a introdução 
de germoplasma de outros países. Tarefa essa de grande comple-
xidade e entraves envolvidos que, somente foi possível, graças 
ao seu relacionamento e à sua credibilidade perante instituições 
internacionais ligadas à cultura. Homem de hábitos simples, 
via no Brasil um lugar bom para se viver. Com seu entusiasmo 
e dedicação, contagiou todos os que tiveram o privilégio e 
a oportunidade de trabalhar com ele. Além de seguidores e 
admiradores, deixou amigos que são unânimes em reconhecer 
sua inestimável contribuição ao programa de melhoramento 
genético da bananeira.



Apresentação



Com a missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a 
sustentabilidade da agricultura, com foco em banana, em benefício da sociedade brasileira, 
a Embrapa Mandioca e Fruticultura tem gerado uma série de publicações, ora específicas 
para os integrantes da cadeia produtiva da banana ora direcionadas ao público científico 
interessado em Musa sp. No entanto, nenhuma publicação é tão útil aos dois públicos 
como esta.

O livro O agronegócio da banana aborda os temas filogenia, história, evolução, 
distribuição geográfica e habitat; estrutura da planta; considerações ecológicas, fisiológi-
cas e de manejo; germoplasma de Musa – conservação, caracterização e uso; cultivares; 
melhoramento genético; biofortificação: resultados, perspectivas e avanços; produção 
de mudas de bananeira com alta qualidade fitossanitária; técnicas moleculares; manejo e 
conservação do solo; nutrição e adubação; planejamento e estabelecimento de um plantio 
comercial; irrigação; práticas culturais; nematoides; controle integrado de doenças; viroses; 
artrópodes – praga da bananeira e controle; colheita e pós-colheita; processamento; as-
pectos econômicos e comercialização; produção integrada de banana; e cultivo orgânico 
de bananeira.

Esta obra vai satisfazer a todos os leitores interessados no conhecimento da 
bananicultura.

Domingo Haroldo R. C. Reinhardt
Chefe-geral da Embrapa Mandioca e Fruticultura



Prefácio



A banana é a fruta mais consumida no mundo e o alimento básico de milhões de pes-
soas nos trópico, e a bananicultura é uma das atividades de grande importância econômica 
e social do agronegócio mundial e brasileiro, não só pela geração de renda, mas, também, 
por contribuir com a fixação do homem no campo. No Brasil, a maioria dos bananicultores 
pratica a agricultura familiar, embora, a cada dia, aumenta-se o número de empresários de 
pequeno, médio e grande porte que se inserem na cadeia produtiva dessa fruta.

A busca e o efetivo emprego das informações tecnológicas disponíveis representam, 
cada dia mais, fatores decisivos para o sucesso da atividade agrícola, desde o planejamento 
de ocupação e uso da propriedade e a definição de variedades, passando pela adoção e 
execução do sistema de produção, até o manejo pós-colheita.

Os consumidores mundiais têm novas demandas, traduzidas principalmente pela 
necessidade de alimento seguro, nesse caso específico, frutas produzidas em sistemas de 
produção sustentáveis, baseados na utilização de boas práticas agrícolas e de fabricação, 
que ofereçam garantia de rastreabilidade. Atualmente, a maior parte dos bananais é con-
duzida de forma tradicional, no entanto, em diversos polos de produção iniciaram-se as 
atividades de produção integrada e de cultivo orgânico, como sendo sistemas de produção 
capazes de oferecer frutas certificadas e com as garantias desejadas pelos consumidores. 
Dessa forma, os novos manuais sobre a cultura devem incluir abordagem com esses temas.

O livro intitulado O agronegócio da banana, que a Embrapa Mandioca e Fruticultura, 
junto com seus parceiros, tem o privilégio de apresentar à sociedade brasileira, foi ela-
borado por pesquisadores com larga experiência na cultura da bananeira. Por discutir 
tópicos como cultivo tradicional, produção integrada, cultivo orgânico, melhoramento, 
pós-colheita, processamento e biotecnologia, entendemos que é uma obra de importância 
para agricultores, agroindústrias, estudantes, extensionistas, pesquisadores, professores e 
todos que estejam direta ou indiretamente ligados à cadeia produtiva da banana. 
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Introdução
O centro de origem da banana (Musa spp.) é o sudeste asiático e oeste do Pacífico. 

Foi introduzida na África, nas Américas e no sul do Pacífico, onde ganhou popularidade e 
importância econômica (DE LANGHE et al., 2009; VALMAYOR et al., 2001), constituindo-se 
em uma das principais fontes de alimento para milhões de pessoas (BOONRUANGROD 
et al., 2009). Atualmente, a banana é cultivada em uma extensa área dos trópicos e sub-
trópicos, sendo uma das frutas mais consumidas no mundo. Além da importância como 
fonte alimentar nos trópicos e subtrópicos, é também utilizada como planta ornamental e 
produtora de fibra.

A maioria das cultivares de bananeira e plátanos originou-se de cruzamento natural 
entre as espécies selvagens diploides M. acuminata Colla (genoma A) e M. balbisiana Colla 
(genoma B). As diversas espécies e cultivares de bananeira apresentam genomas com 
vários níveis de ploidia: diploides (AA, BB e AB), triploides (AAA, AAB e ABB) e tetraploides 
(AAAA, AAAB, AABB e ABBB), com 22, 33 ou 44 cromossomos, respectivamente (SIMMONDS; 
SHEPHERD, 1955).

Filogenia
Desde os últimos anos do século passado, a sistemática filogenética vem passando 

por uma das épocas mais produtivas em termos de geração de conhecimento, principal-
mente no que se refere às relações evolutivas entre os táxons, resultado, principalmente, 
dos avanços nos estudos moleculares que têm modificado os sistemas de classificação das 
angiospermas. A morfologia, durante muito tempo, foi o único critério para a circunscrição 
das famílias. Ela ainda é, nos dias atuais, uma ferramenta fundamental, embora seja reco-
nhecida a importância da contribuição dos dados moleculares, principalmente nas ques-
tões que estavam em aberto e em relação às quais existiam divergências insolúveis entre os 
autores, pois dependiam de decisões subjetivas. Atualmente, essa situação é contornada 
pelo uso de técnicas eficientes que refletem melhor a realidade do que qualquer outro 
método já utilizado na taxonomia, que são as análises cladísticas e filogenéticas.

O reconhecimento de um táxon por metodologia cladística é fundamentado em 
seu histórico evolutivo, resultando na formação de grupos monofiléticos ou naturais, não 
se restringindo apenas a valorizar semelhanças que podem ser produto de convergência. 
Nesse ponto, destaca-se a importância da morfologia desde quando a maioria das famílias 
vegetais tradicionalmente reconhecidas forma grupos monofiléticos, mantendo-as sem 
alterações em suas circunscrições, sendo que as principais mudanças ocorreram em grupos 
tradicionalmente reconhecidos como artificiais.


