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HISTÓRICO DA BANANA 
MAÇÃ EM GOIÁS

Em Goiás, até 1980, a produção da banana 
esteve ligada basicamente à cultivar Maçã que 
apresentava vida curta e itinerante, buscando 
solos isentos do fungo causador do mal-do-
Panamá. 

A partir de 1985, nota-se uma modificação 
gradativa e lenta na dinâmica de produção da 
banana onde a cultivar Maçã é substituída pela 
Prata e Nanica nos cultivos comerciais, mas 
com uso de baixo nível tecnológico. 

Atualmente, podemos verificar que a 
produção de banana está concentrada em polos 
naturais: Maçã em Itaguarú, Pacovan e Nanicão 
em Anápolis, Terra em Jataí e Prata Anã em Buriti 
Alegre, onde estão os plantios mais tecnificados 
e de maior produtividade.

Considerando que a maioria dos plantios 
é realizado na safra de verão, o uso de baixa 
tecnologia é agravado pelos riscos climáticos da 
região do Cerrado, onde Goiás está inserido.

Nesse bioma, verifica-se sazonalidade na 
distribuição da precipitação pluviométrica, sendo 
aproximadamente seis meses chuvosos e seis 
meses de seca, com queda de até 70%. 

TOLERÂNCIA AO MAL-DO-
PANAMÁ

A partir da década de 1990, foi introduzida 
em Uruana e Heitoraí, região Vale do São Patrício, 
uma variação de banana Maçã tolerante ao mal-
do-Panamá, doença que pode chegar a dizimar 
o bananal. O cultivo reiniciou, assim, um novo 
ciclo de expansão da cultura no Estado, com 
uso deste clone, que surgiu de uma mutação 
espontânea. 

Desde 2011, a Estação Experimental de 
Anápolis da Emater se dedica aos estudos 
da caracterização morfológica, bem como de 
identificação de um sistema de produção desse 
novo clone tolerante ao mal-do-Pananá. Um 
estudo caracterização molecular realizado em 
parceria com Universidade Federal de Lavras 
já ratificou a tolerância ao patógeno percursor 
da doença.


