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A banana é uma fruta que faz parte da cultu-
ra e da mesa dos brasileiros. De fácil aquisição, 
com alta palatabilidade e elevado teor nutricional 
e energético, é muito utilizada na alimentação de 
bebês a idosos. 

A bananicultura é uma atividade presente em 
todo o território nacional, com grande importância 
socioeconômica para vários polos produtivos do 
País, em sua maioria localizados em regiões com 
limitações climáticas e de desenvolvimento, onde 
é importante fonte de emprego e de renda. 

No Norte de Minas, por exemplo, a banani-
cultura gerou, em 2014, 10 mil empregos diretos 
e mais outros 28 mil empregos indiretos, além de 
injetar R$397,871 milhões na economia regio-
nal, referentes à comercialização das 337,8 t de 
banana. O conhecimento das diversas variáveis 
que constituem esse importante agronegócio pode 
significar o sucesso da atividade e a segurança 
ambiental, produtiva, alimentar e econômica de 
milhares de famílias. 

Desde 2008, quando foi lançada a edição do 
Informe Agropecuário sobre Bananicultura Irriga-
da: inovações tecnológicas, muitas informações 
foram geradas, o que motivou a atualização do 
tema em nova edição. Assim, este número sobre 
Cultivo da Bananeira disponibiliza conhecimen-
tos sobre tecnologias adequadas de cultivo para 
cada condição de produção, bem como técnicas 
de pós-colheita, para prolongar a conservação e 
manter a qualidade dos frutos, e informações so-
bre mercado e comercialização, as quais podem 
subsidiar técnicos e produtores na tomada de de-
cisão. Muito do que foi produzido pela pesquisa 
e discutido nos diversos elos da cadeia do agro-
negócio da banana, apresentado no VIII Simpó-
sio Brasileiro sobre Bananicultura, realizado em 
2015, e organizado pela EPAMIG e parceiros no 
Norte de Minas, resultou na seleção dos temas tra-
tados nesta edição do Informe Agropecuário. 

Maria Geralda Vilela Rodrigues
Mário Sérgio Carvalho Dias

Sérgio Luiz Rodrigues Donato
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Tecnologia promove sucesso 
da bananicultura

A banana ocupa a primeira posição no ranking mundial de 
frutas, com 106,5 milhões de toneladas produzidas em 2014. Mais 
de 125 países dedicam-se ao cultivo dessa fruta, sendo o conti-
nente asiático líder na produção, com 58% do volume produzido. 
A Índia ocupa o primeiro lugar, sendo responsável por 28,1%, 
seguida pela China, Filipinas e Brasil. Já o continente americano 
é o maior consumidor de banana, com 15,2 kg/habitantes/ano.

O cultivo da banana está disseminado em todos os Estados 
brasileiros, e sua produção alcançou, em 2014, 7,09 milhões de 
toneladas, numa área de 484,83 mil hectares. Os maiores produ-
tores de banana são os estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, 
Santa Catarina e Pará, responsáveis por mais de 60% da produção 
nacional. 

Do total de 711 mil toneladas de bananas produzidas em 
Minas Gerais, em 2014, mais de 50% originaram-se do Norte 
do Estado. Os cinco principais municípios produtores dessa fruta 
são Jaíba, Janaúba, Nova Porteirinha, Matias Cardoso e Delfi-
nópolis, que somam 37% da produção. Quatro desses estão na 
região Norte do Estado e um na região Sul. 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.

Neste sentido, a EPAMIG Norte, com sede em Nova Portei-
rinha, dedica-se há décadas ao desenvolvimento da cadeia pro-
dutiva da banana, contribuindo para a transformação da região 
Norte do Estado num polo de produção de banana de qualidade. 
Diversas pesquisas têm-se direcionado à produção de bananais 
irrigados, melhorando a produtividade, com o uso racional da 
água, bem como a qualidade do fruto, por meio da adoção de 
tecnologias corretas de cultivo em cada condição.

Esta edição do Informe Agropecuário reúne informações e 
tecnologias cuja utilização propiciará aumento de produção com 
qualidade, considerando o uso eficiente da água e o retorno eco-
nômico para o bananicultor.
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Importância da rastreabilidade e da 
certificação na fruticultura

I n f o r m e  A g r o p e c u á r i o ,  B e l o  H o r i z o n t e ,  v . 3 6 ,  n . 2 8 8 ,  2 0 1 5

A engenheira agrônoma Rosilene Ferreira Souto é formada pela Uni-
versidade Federal de Lavras (Ufla), possui Mestrado em Fitotecnia, por 
esta Universidade, e Doutorado em Produção Vegetal, pela Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Tem experiência na 
área de Agronomia, com ênfase em Manejo e Tratos Culturais, e atua, 
principalmente, com os seguintes temas: fitotecnia, fruticultura, Produ-
ção Integrada Agropecuária (PI-Brasil).  Foi pesquisadora da EPAMIG, 
onde trabalhou com fruticultura com destaque para a cultura da banana 
no Norte do Estado. Possui diversos cursos e trabalhos na área de fruti-
cultura. Atualmente, é servidora do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) e ocupa o cargo de Fiscal Federal Agropecuá-
rio, tendo exercido as funções de chefe da Divisão de Normas Técnicas, 
Coordenação Geral de Inspeção de Produtos Vegetais, chefe da Divisão 
de Fruticultura/Coordenação Geral de Sistemas de Produção Integrada e 
coordenadora da Produção Integrada da Cadeia Agrícola.

IA - Como surgiu a Produção Integrada 
no Brasil?

Rosilene Souto - O MAPA instituiu o 
Programa de Desenvolvimento da Fru-
ticultura (Profruta), com o objetivo de 
elevar os padrões de qualidade e de 
competitividade da fruticultura brasilei-
ra ao patamar de excelência, requerido 
pelo mercado internacional, com base 
no Sistema de Produção Integrada, sus-
tentabilidade do processo, expansão da 
produção, emprego e renda, como feito 
desde as décadas de 1970/1980 em di-
versos países. Os projetos de Produção 
Integrada de Frutas (PIF) viabilizaram 
a implantação de unidades demonstra-
tivas, comparadas ao sistema conven-
cional, para avaliar a aplicabilidade das 
normas técnicas específicas, possibili-
tando cursos de capacitação, promoção 
de eventos e publicações. A profissio-
nalização do setor possibilitou a ma-
nutenção e, principalmente, a abertura 
de novos mercados para as frutas brasi-
leiras, passando, o País, de importador 
a exportador, com crescimento contí-
nuo das exportações. O marco legal da 
PIF é composto de Diretrizes Gerais 
e Normas Técnicas Gerais, e passou a 

contar com um programa mais amplo, 
com a Instrução Normativa no 27 de 
30/8/2010, do MAPA,  que criou as nor-
mas da PI-Brasil, que estendeu a Produ-
ção Integrada para os demais produtos 
da cadeia agrícola e pecuária.

IA - Como este sistema de produção 
pode agregar valor e qualidade ao 
produto final, tornando-o mais com-
petitivo? Este sistema já é adotado 
para a bananicultura no Brasil?

Rosilene Souto - Por ser um sistema 
que gera alimentos seguros, conta com 
métodos de monitoramento em todas as 
etapas do processo de produção, como 
análise de resíduos de agrotóxicos, a 
utilização de Boas Práticas Agrícolas 
(BPA) e tecnologias apropriadas, otimi-
zando a produção. Esses procedimentos 
garantem a continuidade do sistema pro-
dutivo, com sustentabilidade ao longo 
dos anos, pela conservação ambiental, 
e aumenta a competitividade, sendo so-
cialmente justo. A adoção da Produção 
Integrada na bananicultura nacional já 
ocorre. Os Estados que adotam as dire-
trizes da Produção Integrada de Banana 
são: Bahia, Minas Gerais, Pará, Pernam-

buco, Rio Grande do Norte, Santa Cata-
rina, São Paulo e Tocantins, porém sem 
a certificação.

IA - Quais as vantagens da utilização 
da PI-Brasil para a cultura da 
banana? 

Rosilene Souto - A principal vantagem 
é o produto diferenciado, com garantia 
de qualidade e de segurança para a saú-
de humana, atendendo às crescentes exi-
gências de mercado. Leva-se em conta: 
higiene, conservação ambiental, redu-
ção do impacto ambiental e do consumo 
de água e de energia, redução no uso de 
fertilizantes e de agroquímicos, uso ra-
cional de insumos, aumento da produti-
vidade e rentabilidade, redução no custo 
de produção e responsabilidade social. 
A PI-Brasil garante a rastreabilidade dos 
produtos. 

IA - Quais os benefícios e retorno socio-
econômico obtidos pelo produtor de 
banana cujo produto é certificado 
no Sistema de Produção Integrada?

Rosilene Souto - Dentre os principais 
benefícios, destacam-se a obtenção 
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de um produto seguro e diferenciado 
pela melhor qualidade, o que facilita-
rá o acesso a mercados mais exigentes, 
a permanência e preferência nos mer-
cados, redução significativa de perdas 
nas etapas de colheita e pós-colheita, 
organização da base produtiva e me-
lhoria na gestão da propriedade, me-
lhor qualidade de vida, sustentabilidade 
dos processos de produção e de pós- 
colheita e diminuição dos custos de 
produção, com maximização do lucro. 
Como retorno socioeconômico, verifica-              
se a redução no uso de agrotóxicos, a 
capacitação contínua, a utilização de in-
sumos de maneira mais consciente, com 
análise microbiológica e residual, maior 
segurança para o produtor e para seus 
colaboradores, obtenção de um produto 
certificado padronizado e rastreado, o 
que lhe permitirá atribuir responsabili-
dade em cada etapa do processo de pro-
dução. 

IA - O que diferencia a Produção In-
tegrada das demais formas de 
certificação existentes?

Rosilene Souto - De acordo com o Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) são três os tipos 
de certificação. Certificação de Confor-
midade: é um documento de espectro 
abrangente que pode certificar qualquer 
material, componente, equipamento, in-
terface, protocolo, procedimento, fun-
ção, método e atividade de organismos 
ou pessoas. Certificação Compulsória: 
deve ser executada com base no regu-
lamento técnico indicado no documen-
to que a criou e complementada por 
regra específica de certificação. Essa 
certificação dá prioridade às questões 
de segurança, de interesse do país e do 
cidadão, abrangendo as questões relati-
vas aos animais, vegetais, proteção da 
saúde, do meio ambiente e temas cor-
relatos. Certificação Voluntária: é deci-
são exclusiva do solicitante e tem como 
objetivo garantir a conformidade de 
processos, produtos e serviços às nor-
mas elaboradas por entidades reconhe-
cidas no âmbito do Sistema Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Sinmetro). Portanto, no âm-
bito do Sistema Brasileiro de Certifi-
cação (SBC), deve ser executada com 
base nas normas brasileiras, regionais 
ou internacionais, dentro do conceito 
de níveis de normalização. A principal 
diferença é que a Produção Integrada é 
uma certificação voluntária e oficial.

IA - Considerando que a norma para 
Produção Integrada de Banana 
foi publicada em 2005 e revisada 
em 2012, por que os produtores de 
banana ainda não certificam essa 
produção? 

Rosilene Souto - Pelo custo da certifi-
cação e pelo fato de a sociedade ainda 
não conhecer os benefícios da Produção 
Integrada e não exigir produtos certifi-
cados. Sendo assim, não há demanda, e 
o produtor não tem retorno imediato do 
investimento, pois seu produto pode ser 
misturado aos demais nas gôndolas dos 
supermercados, perdendo a rastreabili-
dade. Por isso, a grande importância da 
divulgação do Programa. 

IA - Existe relação entre o Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) e a 
Produção Integrada?

Rosilene Souto - A PIF surgiu como 
uma extensão do Manejo Integrado de 
Pragas (MIP), como necessidade de re-
duzir o uso de agrotóxicos e de obter 
maior respeito pelo meio ambiente. Por 
meio dos projetos implementados, fo-
ram instaladas estações meteorológicas 
para auxílio ao monitoramento da ocor-
rência de pragas e à tomada de decisão 
para seu controle, utilizando, assim, o 
MIP. 

IA - Como aderir à certificação em 
Produção Integrada para a banana 
e quais os procedimentos que o 
produtor deve seguir?

Rosilene Souto - Como a adesão à PI-
Brasil é voluntária, o produtor que op-
tar pelo sistema terá que cumprir as 
normas técnicas para a cultura da bana-
na, relacionadas com a capacitação de 
trabalhadores rurais, monitoramento 

da lavoura, rastreabilidade e responsa-
bilidade social e ambiental. Para ade-
rir, o produtor pode procurar as coope-
rativas ou associações das quais faça 
parte, ou um dos órgãos governamen-
tais responsáveis, como a Coordena-
ção de Produção Integrada da Cadeia 
Agrícola do MAPA; Superintendên-
cias Federais de Agricultura nos Esta-
dos; Embrapa; além de Universidades 
e de Empresas Estaduais de Pesquisa 
e Extensão Rural, bem como a Cen-
tral de Relacionamento do MAPA. É 
necessário seguir as normatizações do 
MAPA, bem como as diretrizes conti-
das na Portaria no 443, de 23/11/2011 
do Inmetro, que normatiza a avaliação 
da conformidade, seguindo as deter-
minações das normas técnicas especí-
ficas de cada produto. O Selo Brasil 
Certificado: Agricultura de Qualidade 
é fornecido para os produtores que pas-
sarem por uma auditoria ou avaliação 
da conformidade, realizada por certifi-
cadoras reconhecidas. Como em qual-
quer certificação de terceira parte, o 
profissional que avalia a produção não 
pode estar envolvido com a mesma. Os 
auditores verificam diversos detalhes 
como: comprovantes de treinamentos 
das pessoas que trabalham nas lavou-
ras, grade de agrotóxicos registrados 
para a cultura e receituários agronô-
micos dos produtos utilizados, recibos 
de embalagens vazias de agrotóxicos, 
cadernos de campo, onde são regis-
trados os procedimentos dos cultivos 
e caderno de pós-colheita, análise de 
solo e água, entre outros. Além desses 
documentos, os colaboradores são en-
trevistados e pontos como casa de em-
balagem, locais de armazenamento de 
agrotóxicos, banheiros e lavouras são 
inspecionados. Se tudo estiver em con-
formidade com as normas da Produção 
Integrada, são realizadas análises de 
resíduos de agrotóxicos e análises mi-
crobiológicas em amostras do produto. 
Caso o resultado das análises esteja 
adequado, é autorizada a utilização do 
Selo Brasil Certificado: Agricultura de 
Qualidade.

 Por Vânia Lacerda
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