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Dentre as variáveis que determinam a aceitabilidade dos frutos de banana pelos
consumidores, as características físicas são muito importantes. Nesse sentido, foi realizada
a biometria dos frutos de seis genótipos: ‘FHIA 18’, ‘FHIA 17’, ‘PA 9401’, ‘Thap Maeo’,
‘TM 2803’, ‘PC 0101’ e ‘BRS Princesa’. Estes genótipos foram plantados no espaçamento
de 2,5x3,0m, em campos experimentais nos municípios de Lupércio e Palmital, no estado
de São Paulo. Foram caracterizados frutos produzidos nos dois primeiros ciclos,
considerando-se um total de 36 frutos/genótipo (3 repetições de 12 frutos), avaliando-se os
atributos: número de pencas/cacho (NPC), massa das pencas (MP), número de frutos /penca
(NFP), diâmetro de fruto e polpa (DF e DP), espessura de casca (EC), massa e
comprimento dos frutos (MF e CF). Observou-se melhora na qualidade dos frutos
produzidos no 2º ciclo, em todos os genótipos avaliados, nos dois municípios. Em Lupércio
houve aumento do NPC no 2º ciclo em relação ao 1º ciclo, principalmente em ‘TM 2803’
(16,3%), ‘BRS Princesa’ (15,3%) e ‘FHIA 17’ (10,0%). ‘PA 9401’ apresentou aumento no
DF, DP e MF (13,6%, 24,8% e 25,6%, respectivamente), também no 2º ciclo. Em Palmital,
‘FHIA 18’ e ‘PC 0101’ destacaram-se em termos de DF (35,58 mm e 38,69 mm,
respectivamente) e DP (23,23mm e 24,97mm, respectivamente), no 2º ciclo. ‘Thap Maeo’ e
‘BRS Princesa’ produziram frutos menores que os demais no 2º ciclo (10,8cm e 14,2cm,
respectivamente), enquanto ‘PA 9401’ produziu frutos de tamanho intermediário (16,7cm)
e ‘FHIA 18’, frutos de tamanho maior (19,9cm).
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