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Introdução 

  As principais cultivares de bananas comercializadas no país, ‘Prata’, ‘Prata Anã’, ‘Pacovan’, ‘Maçã’ e ‘Nanica’, são 

suscetíveis ao fungo Mycosphaerella fijiensis Morelet, causador do Mal da Sigatoka Negra, doença que pode causar 

perdas de até 100% da produção [1].  Como alternativa para conter o avanço da Sigatoka Negra, a Embrapa vem 

desenvolvendo novas cultivares resistentes à doença [2].  Entre estas, encontram-se ‘Pacovan Ken’, ‘Preciosa’, ‘Thap 

Maeo’ e ‘Caipira’. A cultivar ‘Pacovan Ken’ é um híbrido da cultivar ‘Pacovan’, pertencente ao grupo genômico AAB. 

A variedade ‘Caipira’, cujo nome original é ‘Yangambi km 5’, oriunda da África Ocidental, foi introduzida no Brasil 

pela Embrapa Mandioca e Fruticultura. Os frutos, curtos e grossos, possuem sabor levemente adocicado. Essa cultivar, 

do grupo genômico AAA, bastante conhecida internacionalmente pelas suas características de resistência aos principais 

problemas fitossanitários da cultura [3]. No entanto, antes que os materiais resistentes sejam disponibilizados para os 

agricultores torna-se necessário que sejam desenvolvidos trabalhos em pós-colheita de seus frutos, uma vez que, ainda 

são escassos. Pelo exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a firmeza dos frutos de banana “Pacovan Ken” e 

“Caipira”, submetidos à atmosfera modificada associado a refrigeração por um período de 24 dias de armazenamento. 

 

Material e métodos 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Pós-Colheita do Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Campus Janaúba. Utilizaram-se os genótipos de bananeira 

Pacovan Ken e Caipira, selecionaram-se pencas de bananas de cachos colhidos aleatoriamente, no índice de coloração 

dois, descrito na escala de cores de Dadzie e Orchard [4]. Após a despenca, os frutos foram lavados com água e sabão, 

posteriormente imersos por cinco minutos em 15 litros de suspensão do fungicida pós-colheita Sportak 450 CE, na 

dosagem 0,280 mL L
-
¹ e espalhante adesivo Iharaguem na concentração de 0,3 mL L

-
¹. Em seguida, as pencas foram 

divididas em buquês de três frutos, e embalados com membrana 16µm e 10µm e sem embalagem em bandejas de 

poliestireno expandido, e posteriormente acondicionados em câmaras frias com temperaturas de 12º C e com 90% de 

umidade relativa.  

  As avaliações foram realizadas durante um período de 24 dias, em intervalos de seis dias. O experimento foi 

instalado no delineamento em blocos casualizados em esquema de parcelas subdivididas no tempo, tendo nas parcelas 

um fatorial 3x2 (embalagens de polietileno de 10µm, 16µm e sem embalagem x genótipos: Pacovan Ken e Caipira) e 

nas subparcelas as cinco épocas de avaliações em intervalos de seis dias, com quatro repetições e três frutos por 

repetição. A firmeza dos frutos foi na região mediana do fruto e sem a retirada da casca e foi determinada pela força de 

penetração, medida em Newton (N). Os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão, utilizando-se o 

teste t de Student a 5% de significância. Os dados foram submetidos à análise de variância e de regressão. As médias 

dos fatores qualitativos foram comparadas, utilizando-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os modelos de 

regressão foram escolhidos com base na significância dos coeficientes de regressão, utilizando-se o teste t de Student a 

5% de significância. 

 

Resultados e Discussão 

 

Ao longo do período de avaliação houve perda de firmeza para os dois genótipos, não diferindo estatisticamente entre 

si, conforme pode ser observado na (Fig.1), sendo que, as perdas alcançaram um percentual de 44,69% para ambos os 

genótipos. Isto pode ser justificado pelo fato de que com o aumento da respiração e produção de etileno durante a 

maturação dos frutos climatéricos, induz enzimas degradadoras de parede celular, uma vez que,  a degradação da parede 

celular torna os frutos amolecidos, com menor firmeza e consequentemente mais frágeis ao transporte e com menor vida 

de prateleira [5]. Ao utilizar a embalagem associada à refrigeração pôde observar que os frutos sem embalagem e com 

embalagem de 10 µm não diferiram entre si, conforme nos mostra a Tabela 1. Já os frutos acondicionados na 
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embalagem de 16µm obtiveram menores perdas na firmeza dos frutos ao final de 24 dias de armazenamento para os dois 

genótipos, alcançando valores de 92,24 e 92,80 para Pacovan Ken e Caipira, respectivamente. Manter as características 

dos frutos, tanto químicas, quanto físicas, o mais próximo possível daquela encontrada no momento da colheita é de 

grande importância na comercialização do produto, pois a aparência do mesmo torna-se um atrativo ao consumidor. 

Diante do exposto, o uso da refrigeração associada a embalagens vem contribuir para melhorar a vida de prateleira das 

bananas resistentes a Sigatoka negra.   

 

Conclusões 
A embalagem de 16µm diferiu estatísticamente dos demais tratamentos, sendo a mais eficiente em manter a firmeza 

dos frutos. 
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Figura 1. Firmeza dos genótipos Pacovan Ken e Caipira armazenados a 12ºC, com e sem embalagem de 10µm e 16µm, 

durante 24 dias, nas condições do Norte de Minas Gerais. 
 

 

 

Tabela 1.  Firmeza de frutos de bananas Pacovan Ken e Caipira armazenados a 12ºC com a utilização de atmosfera 

modificada. 

 

Embalagem 
Variedade 

Pakovan Ken Caipira 

Sem embalagem 82,45 Aa 85,47 Aa 

Embalagem 10 µm 85,69 ABa 88,42 Aa 

Embalagem 16 µm 92,24 Ba 92,80 Ab  
1Médias seguidas de mesmas letras maiúsculas nas colunas e minúsculas nas linhas não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de 

significância. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


