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Se existe fruta mais cantada do que a banana, confessamos que nao conhecemos
("Yes, nos temos banana " "Chiquita bacana la da Martinica, se veste com uma
casca de banana Nanica " "Olha a banana, olha 0 bananeiro ..." "Ta no tempo de
plantar bananeira mangara ..." e par ai vaL ..). Da MPB aos pregoes de rua de
antigamente, a banana parece ser obrigat6ria quando 0 assunto e falar e cantar as
delicias dos tropicos. Sim, va la que a coqueiro traduz a paisagem, mas com toda
certeza, a banana traduz 0 sabar. E ai, meu amigo, e banana da Terra, pra lembrar
que ela tambem se come frita e cozida. E banana Ouro, pra dizer que ela e delicada,
dace e perfumada. E banana Prata, para agradar 0 paladar dos nordestinos,
mineiros e brasileiras. E banana Maya, pra dizer que, definitivamente, sabor igual a
este nem as cientistas conseguiram reproduzir. Enos poderiamos passar a dia
descrevendo as peculiaridades dos tipos de banana que ha e nem assim
esgotariamos a tema.

Assim como a laranja, e um alimento ligado a vida dos brasileiras desde a infancia: apostamos um brayo
que foi a primeira fruta que a sua mae Ihe ofereceu amassadinha quando era nene. Ate nas quadras de
esporte e vedete (0 nosso Gustavo Kuerten nao passa sem uma), para ajudar no funcionamento dos
musculos dos atletas (e riquissima em potassio!). E vamos combinar que nao ha vitamina mais popular.
Falando em popular, a bananeira pas sui a maior area cultivada no Brasil entre todas as fruliferas
tropicais (coisa de 505 mil hectares). Diz-se que todo quintal que se preze tem la a seu pe de banana.

Mas nem tudo e um mar de bananas, queremos dizer, de rosas, para a simpatica banana. Essa
popularidade toda despertou a "fome" de alguns organismos microscopicos que vem dando dor de
cabeya aos pesquisadores de todo 0 mundo. as fungos tem castigado as bananeiras e causado serias
doenyas de nomes exoticos, como sigatoka-negra e mal-do-panama, cujo contrale e bastante dificil e
oneroso.

Preocupada em proteger a bananeira dessas e de outras pragas e doenyas, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) vem desenvolvendo, par meio do seu programa de melhoramento
genetico, um dos mais importantes do mundo, variedades resistentes de bananeira adaptadas as mais
diferentes regioes do pais.
E a caso da BRS Princesa, a recem-Ianyada variedade com sabar semelhante a banana Maya.
Recomendada para cultivo nas regioes do Baixo Sao Francisco e Reconcavo Baiano, e fruto do trabalho
conjunto entre a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz das Almas - BA) e Embrapa Tabuleiros
Costeiros (Aracaju - SE).

A Princesa tem como grande vantagem a tolerancia ao mal-do-panama, uma daquelas doenyas que
assolam as bananais e cuja soluyao tem sid a a sua erradicayao. A Princesa podera ocupar uma boa
parte do mercado deixado pela banana Maya, variedade que quase desapareceu devido a sua alta
suscetibilidade ao mal-do-panama. Achamos que ate 0 nome vai ajudar.

Informayoes sobre aquislyao de mudas da BRS Princesa na Biofabrica, telefone
~ - (75) 3621-6286 , e-mail fernando@campo.com.br.

Raquel Fernandes Araujo Rodrigues, Josue Francisco da Silva Junior e Ana da Silva Ledo
Embrapa Tabuleiras Costeiros

~Y 794009-1344 I sac@cpatc.embrapa.br

• Governador de SP assina decreta do trator a juro zero
• ESALQ realiza I Workshop de Mercados Futuras
• Embrapa e Tunisia acertam intercambio de germoplasma de trigo
• Valtra deve anunciar resultados. dos testes com biodiesel 10D0i<
• Syngenta anuneia teenologia para 0 p"ian!iOdecana---E.
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