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Objetivo: o presente trabalho teve como objetivo analisar a influência da atividade
agrícola da bananicultura dentro do contexto do agronegócio no município de
Janaúba e Nova Porteirinha, norte do Estado de Minas Gerais. Materiais e
Métodos: o trabalho teve uma abordagem qualiquantitativa descritiva. Foram
utilizadas fontes de informações levantadas do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística e Secretaria do Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais sobre a atividade da bananicultura, com foco no Estado de Minas
Gerais, região Norte de Minas e município de Janaúba e Nova Porteirinha.
Resultados: o Estado de Minas Gerais aparece com 3º maior produtor de banana em
2017, com 12 % da produção brasileira, atrás apenas de Bahia e São Paulo (14,9 e
14,6, respectivamente). A bananicultura vem crescendo no Estado de Minas Gerais,
sendo que 2016/2017 houve um aumento de 2,4 % na área plantada, 4,8 % na
produção e 2,4 % na produtividade, evidenciando o avanço da cultura no Estado de
Minas Gerais. Dentro das regiões do Estado de Minas Gerais, o Norte de Minas se
destaca, sendo a principal área de bananicultura (36%) e de produção (45,06 %),
revelando a expressão dessa cultura para essa região. Também o Norte de Minas
Gerais se configura entre as maiores produtividades (22,135 Kg ha -1), indicando alto
nível tecnológico na bananicultura dessa região. Em 2015, os municípios de
Janaúba e Nova Porteirinha apresentaram uma área de 2550 e 2250 ha de cultivo
de banana, respectivamente, ficando atrás somente do município de Jaíba,
evidenciando a importância dessa cultura no agronegócio de Janaúba e Nova
Porteirinha. Conclusão: a bananicultura é expressiva no Estado de Minas Gerais,
tendo como principal região produtora o Norte de Minas Gerais, onde os municípios
de Janaúba e Nova Porteirinha aparecem como principais produtores, destacando a
bananicultura no cenário do agronegócio desses municípios.
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