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No Brasil, a bananeira (Musa spp.) vem sendo caracterizada como uma cultura de baixa

produtividade, e de elevadas perdas na pre e p6s-colheita, porem, e a fruta mais consumida no

pafs. Ocupa 0 segundo lugar em produc;ao, com cerca de seis milhoes de toneladas anuais de

frutos. As condic;oes c1imaticas das regioes Norte e Nordeste, associadas ao solo e manejo

adequado da irrigac;ao, podem proporcionar oferta regular de banana (Cordeiro, 2000).

A banana com alto valor nutritivo, energetico e como fonte de vitaminas A e C e minerais,

principalmente 0 ferro e 0 potassio, e considerada a mais importante fruta tropical consumida

principalmente in natura, no Brasil (Rangel et al. 1997).

Rosa Junior (2000) relata que a produtividade da bananeira esta condicionada dentre outros

fatores a densidade de plantio e ao numero de plantas por touceira e a adubac;ao. No entanto, alta

densidade de plantio interfere na altura de plantas, tornando-as mais susceptfveis a ac;ao do vento.

Para Kluge et al. (2000), 0 adensamento de plantio da bananeira tern side visto como uma

estrategia para aumentar a produtividade, pois conduz, normal mente, a urn melhor aproveitamento

do solo, mao-de-obra e insumos e a elevadas produc;oes por area.

Nos cultivos de bananeira sob irrigac;ao no Brasil tem-se utilizado os mesmos

espa98mentos de plantio e as densidades populacionais definidos para as condi¢es de sequeiro.

Entretanto, como sob irrigac;ao a bananeira possui melhores condic;oes de desenvolvimento e

maiores produtividades, ha necessidade de estabelecer espac;amentos de plantio e densidades

populacionais adequados para as condic;oes irrigadas (Pereira, 1997). Os espac;amentos de plantio

devem permitir urn born aproveitamento da luz e do terreno, proteger 0 solo contra a erosao, e

resultar na melhoria substancial de produtividade, qualidade do produto e renda Ifquida do

agricultor (Pereira et al. 1999).

A bananeira cultivada em espac;amentos menores, as plantas tendem atingir a maturidade

tardiamente, reduzindo significativamente 0 peso de cacho, 0 numero de dedos (frutos) por cacho e

o peso medio de dedos, afetando a qualidade comercial dos frutos (Chundawat et al. 1982).

Referente ao conteudo de s61idos soluveis totais de frutos da bananeira, trabalhos realizados por

Chundawat et al. (1983) mostraram que nao ha efeitos de densidades de plantio nessa

caracterfstica de qualidade.

No agroneg6cio da fruticultura, a qualidade de frutos e extremamente importante para os

mercados consumidores. Embora a densidade de plantio exerc;a influencia no padrao dos frutos,

poucos sac os trabalhos que relacionam esta tecnica as caracterfsticas de qualidade de frutos da

bananeira.

Este trabalho teve como objetivo avaliar 0 efeito de seis densidades de plantio na qualidade

ffsica e qufmica dos frutos da bananeira cultivar Pacovan.



o experimento foi realizado no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina,

Piaui (OSOOS'S, 420 48'W e 74,40m), em urn ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO distr6fico. °
clima da regiao e do tipo Aw', com precipitac;:ao media anual de 1448 mm, temperatura media de

26,S °c e umidade relativa do ar de 70%.
° pomar de banana foi implantado em agosto de 2000, utilizando-se a cultivar Pacovan,

pertencente ao grupo MS. ° delineamento utilizado foi 0 de blocos casualizados, com seis

tratamentos e quatro repetic;:5es, com nove plantas uteis por parcela. Os tratamentos foram

constituidos pelas densidades populacionais (plantas ha-1): 1230 (4 m x 2,S m x 2,S m), 2S00 (2,0

m x 2,0 m), 3333 (2,0 m x 1,S m), SOOO(2,Om x 1,0 m), 6666 (1,S m x 1,0 m) e 10000 (1,0 m x 1,0

m).

A correc;:ao do solo foi feita 60 dias antes do plantio, aplicando-se 2,0 t ha-1 de calcario
dolomitico (100% PRNT). A adubac;:ao de fundac;:ao foi realizada em cova e constou da aplicac;:ao

de 30 t ha-1 de esterco de curral, 260 kg de P20S ha-1 e 74 kg de FTE SR-12 ha-1. A adubac;:ao de

cobertura com nitroganio e potassic foi feita aplicando-se 540 kg de N ha-1, e 860 kg de K20 ha-1,

parceladas em sete aplicac;:5es por ano.

Utilizou-se urn sistema de irrigac;:ao por microaspersao, com urn emissor para quatro

plantas. A quantidade de agua foi determinada atraves da Evapotranspirac;:ao do tanque classe A

(ETo), aplicada na frequancia de tras vezes/semana.

Ap6s a colheita, amostrou-se tras frutos da segunda penca do cacho, por parcela e

posteriormente, no Laborat6rio de Fisiologia Vegetal da Embrapa Meio-Norte, foram feitas as

analises de: peso medio de fruto (g), % de casca, % de polpa, s6lidos soluveis totais CSrix), ATT(%

acido malico) e pH. Avaliaram-se as relac;:5es entre a densidade de plantio com essas

caracteristicas e com a relac;:ao SrixiAcidez.

Os dados obtidos foram submetidos a analise de regressao e estimaram-se as equac;:5es

que methor se ajustaram as variaveis.

A analise de variancia revelou efeitos significativos (P<O,OS) para as caracteristicas de

qualidade de frutos da bananeira: peso medio de frutos, percentagem de casca, percentagem de

polpa, acidez total titulavel, pH e relac;:aoSrixlacidez.

Para peso medio de frutos, a analise de regressao mostrou ajuste quadratico (r2 = 0,83).

Pela Fig. 1 (i), 0 peso medio de frutos da bananeira Pacovan atingiu maximo valor (173,10 9 ) com

a densidade de 44S0 plantas ha-1, decrescendo, a partir desta, ate a densidade de 10000 plantas

ha-1, com peso medio de 122,SO g. Com densidade de plantio de banana variando de 3086 a 6944

plantas ha-1, Chundawat et al. (1983) obtiveram valores de peso de fruto de 110 9 a 7S g, para as

respectivas densidades, mostrando que 0 peso medio de frutos de banana reduz Iinearmente com

o aumento da densidade de plantio, que diverge em parte dos resultados deste trabalho, visto 0

decrescimo linear ocorreu a partir da densidade de 44S0 plantas ha-1, com valores de peso medio

bem superiores. Essas divergancias podem estar relacionadas com as cultivares utilizadas e as

condic;:5es de clima e manejo da cultura.



A caracterlstica percentagem de casca (Fig. 1 (ii» reduziu linearmente com 0 aumento da

densidade de plantio, enquanto que a percentagem de polpa (Figura 1 (iii» aumentou com a

elevayao da populayao de planta.

A reduyao do peso de frutos devido ao adensamento de plantio registrada neste trabalho

esta relacionada com a competiyao por espa~o (aerayao) e luz, como mencionado por Chundawat

et al. (1982) e Chundawat et al. (1983).

A analise de regressao mostrou efeito linear para acidez total titulavel (ATT) , pH e para

rela~ao BrixlAcidez (Fig. 2). Observou-se que aacidez titulavel total (ATT) dos frutos reduziu com 0

aumento da densidade de plantio. Ja para a relayao Brix/Acidez e 0 pH, aumentaram com a

densidade de plantio.
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Fig. 1. Efeito de densidade de plantio nas caracterlsticas flsicas de frutos da bananeira cultivar
Pacovan: (i) peso de fruto; (ii) percentagem de casca e (iii) percentagem de polpa.
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Fig. 2. Efeito de densidade de plantio nas caracteristicas quimicas de frutos da bananeira cultivar
Pacovan: (i) rela~o Brix/Acidez; (ii) acidez total titulavel (ATT) e (iii) pH.

1. 0 aumento da densidade de plantio tende a reduzir a peso media e a percentagem de

casca de frutos da bananeira Pacovan;

2. ° conteudo de s6lidos soluveis (OBrix) da banana nao e influenciado pela densidade de plantio.
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