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SUMMARY 
This study aimed at evaluating the consumer preference and 
intention to purchase for ‘Prata Anã’, ‘Grand Naine’, ‘BRS Princesa’, 
PA94-01 and ‘BRS Platina’ banana genotypes. The fruits were 
separated in fingers, and kept in three different conditions: coated 
with PVC film, vacuum packaged and without any treatment. 
Consumers evaluated samples using nine-point hedonic scales. 
Intention to purchase was also investigated. BRS Platina, Princesa, 
Prata Anã and Grand Naine vacuum packaged bananas, and BRS 
Platina, Princesa, Prata Anã, Grand Naine and PA94-01 PVC packed 
bananas had the preferred appearance among participants of this 
study. The majority of consumers reported intention to purchase for 
bananas vacuum packed and coated PVC film.  
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INTRODUÇÃO 
O Norte de Minas é o terceiro maior polo produtor de banana do país, 
com produção de 322,4 mil toneladas em 14,1 mil hectares (1). A 
principal doença que hoje dificulta, e até mesmo impede, o cultivo da 
'Prata Anã' em algumas propriedades da região é o mal-do-Panamá. 
Esta doença não possui controle químico e só pode ser “driblada” pelo 
controle genético, ou seja, o uso de genótipos resistentes. Porém, os 
frutos destes genótipos precisam ser o mais parecidos possível com os 
da 'Prata Anã', para atender o mercado tradicional, dos produtores da 
região. Os consumidores estão habituados com a compra de bananas 
em pencas, porém pouco se sabe sobre sua aceitação e interesse pela 
apresentação em outras formas, como buquês e dedos individuais, 
tampouco sobre frutos embalados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
preferência dos consumidores por diferentes genótipos de bananas 
embaladas em dedos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Bananas ‘Prata Anã’, ‘Grand Naine’, ‘BRS Princesa’, PA94-01 e 
‘BRS Platina’ foram produzidas em Nova Porteirinha-MG, na 
Fazenda Experimental do Gorutuba (FEGR)/Epamig. As mesmas 
foram colhidas no ponto de maturidade comercial, separadas em 
dedos e embaladas a vácuo, revestidas com filme de PVC e sem 
embalagem. Posteriormente foram encaminadas a Unimontes, 
campus Janaúba, para avaliação da preferência por 47 
consumidores, por meio de escala hedônica estruturada de 9 pontos 
(1: desgostei extremamente a 9: gostei extremamente), avaliando-se 
também a intenção de compra, sendo solicitado que assinalassem 
as opções: “compraria” ou “não compraria”. Os dados foram 
analisados pela ferramenta Mapa Interno da Preferência (2), 
utilizando-se o software xlstat. A intenção de compra foi apresentada 
de forma descritiva, em percentagem. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na avaliação de preferência quanto à aparência verificou-se a 
existência de quatro grupos de genótipos em função da forma de 
embalagem (Figura 1a). As duas primeiras dimensões do mapa 
interno da preferência nos dados da avaliação dos consumidores em 
relação ao quanto gostaram da aparência dos diversos genótipos de 
banana (embalados a vácuo, PVC ou sem embalagem) explicaram 
48,73% da variância total (dimensão 1: 36,99% e dimensão 2: 
11,74%). Os consumidores concentraram-se nos quadrantes 
superior e inferior direito (Figura 1b), indicando que bananas ‘BRS 
Platina’, ‘BRS Princesa’, ‘Prata Anã’ e ‘Grand Naine’ embaladas a 
vácuo, e bananas ‘BRS Platina’, ‘Princesa’, ‘Prata Anã’, ‘Grand 
Naine’ e PA94-01 revestidas por pvc tiveram aparência preferida. Os 
frutos menos preferidos foram aqueles sem embalagem e a PA94-01 
embaladas a vácuo. A intenção de compra por frutos embalados foi 
maior que por frutos sem embalagem (Figura 2 a, b e c), sendo que 
nestes últimos  a percentagem de consumidores que comprariam ou 
não comprariam apresentou tendência semelhante, indicando a 
preferência por frutos embalados. A percentagem de consumidores 
que não comprariam frutos embalados foi inferior àquela que 
compraria, seja a vácuo ou revestidos por PVC. 
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Figura 1. Mapa Interno da Preferência, mostrando a posição dos genótipos 
embalados (a) e dos consumidores (b) considerando dimensões 1 e 2. 
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Figura 2. Intenção de compra de genótipos de bananas, sem embalagem (A), 
embaladas a vácuo (B) e revestidas com PVC (C). 
 
 

CONCLUSÕES 
Bananas embaladas a vácuo ou revestidas por PVC foram mais 
preferidas que aquelas sem embalagem.  
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