
Influencia de Diferentes Densidades de Plantio Sobre 0 Desenvolvimento do
Primeiro Cicio da Bananeira 'Pacovan'

Waleska Martins EIOi[11,Lucio Flavo Lopes Vasconcelos [21, Valdemicio Ferreira de Sousa[31, Marcos

Emanuel da Costa Veloso2 e Roberto Silvio Frota de Holanda Filho 1

Entre as fruteiras tropicais de relevante importfmcia econ6mica mundial, destaca-se a

bananeira (Musa ssp.), apresentando 0 mais alto fndice de consumo "per capita" entre as frutas

tropicais (Sebrae, 2000). Dados referentes ao ana de 1998 destacam 0 Brasil como 0 terceiro

maior produtor de bananas, com produyao anual em torno de 5,5 milh5es de toneladas, depois da

india e Equador, com 10,2 e 7,5 milh5es de toneladas por ano, respectivamente (FAO, 1999).

A bananeira e uma planta tipicamente tropical, a qual exige calor constante, precipitayOes

bem distribuidas e elevada umidade para seu bom desenvolvimento e produyao (Alves, 1999).

o espac;amento de plantio e um fator importante no sistema de produc;ao de banana, pois a

adequada escolha da densidade de plantio proporciona melhor desenvolvimento e produc;ao da

cultura, gerando um maior lucro para 0 produtor. Os sistemas de espac;amentos de plantio

normal mente conduzem a um bom aproveitamento da luz, solo, mao-de-obra e insumos, 0 que

resulta na melhoria substancial de produtividade e qualidade do produto (Pereira et al. 1999;

Pereira et al. 2000).

A escolha da densidade 6tima de plantio para bananeira e func;ao de varios fatores, tais

como: cultivar, fertilidade do solo, tipo de muda, seleyao de seguidores (rebentos), nfvel de

tecnologia aplicada, controle de plantas daninhas, velocidade do vento, topografia, aspectos

econ6micos, entre outros (Stover & Simmonds, 1987; Soto Ballestero, 1992).

Varios estudos sobre densidade de plantio tem mostrado a sua influencia sobre 0 cicio da

cultura. Autores como Daniells et al. (1985), Robinson & Nel (1989) e Lichtemberg et al. (1990)

observaram que, de maneira geral, 0 aumento da densidade ocasiona um alongamento no cicio da

banana. De acordo com Lichtemberg et al. (1997), esta resposta e mais frequente ap6s 0 primeiro

cicio, onde a competic;ao interplantas comec;a a ser intensificada. 0 aumento do cicio conduz,

invariavelmente, a uma reduyao progressiva na produtividade dos bananais submetidos a plantios

mais densos, quando avaliada em t ha-1

ano-1 (Robinson & Nel, 1989).

Varios sac os fatores que influenciam 0 desenvolvimento da bananeira, sendo estes

variaveis de acordo com a cultivar utilizada, as condiyOes climaticas, edaficas, densidade de

plantio, tratos culturais, entre outros fatores. Os estudos relacionando densidade de plantio e

desenvolvimento da planta sac de relevante importancia, ja que estes fatores iraQ influenciar a

produtividade e qualidade dos frutos.

o presente trabalho teve como objetivo avaliar 0 efeito do adensamento sobre algumas

caracterfsticas de desenvolvimento na cultura da bananeira.



em urn ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO distr6fico. ° clima da regiao e 0 tipo Aw',

segundo a classificac;ao de Koppen, com medias anuais de temperatura, umidade relativa do ar e

precipitac;ao pluvial de 26,5°C, 70% e 1448mm, respectivamente.

Utilizou-se 0 delineamento experimental de blocos ao acaso, com seis tratamentos, quatro

repetic;oes e nove plantas uteis por parcela. Os tratamentos foram constituidos pelas densidades

populacionais (plantas ha-1): 1.230 (4 m x 2,5 m x 2,5 m), 2.500 (2,0 m x 2,0 m), 3.333 (2,0 m x 1,5

m), 5.000 (2,Om x 1,0 m), 6.666 (1,5 m x 1,0 m) e 10.000 (1,0 m x 1,0 m). °plantio foi realizado em

agosto/2000, utilizando-se mudas da cv. Pacovan.

A correc;ao do solo foi feita antes do plantio, na base de 2,0 t ha-1 de calcario dolomitico
(100% PRNT). A adubac;ao constou da aplicac;ao de 540 kg de N ha-1, 260 kg de P20S ha-1, 860

kg de K20 ha-1 e 74 kg de FTE BR-12 ha-1. A adubac;ao fosfatada foi feita na cova, em dose unica,

juntamente com a adubac;ao de micronutrientes. A adubac;ao nitrogenada e potassica foram feitas

em cobertura, parceladas em sete aplica<;c3es por ano. Utilizou-se urn sistema de irrigac;ao por

microaspersao, e 0 manejo da irrigac;ao foi realizado com base na evaporac;ao do tanque classe A,

na freqOencia de tres vezes/semana.

Avaliaram-se as relac;oes entre a densidade de plantio e cicio vegetativo, cicio produtivo,

cicio total, altura de planta, diametro do pseudocaule, numero de folhas vivas na f1orac;aoe numero

de folhas vivas na colheita.

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

que melhor se ajustaram as variaveis.

A analise de regressao nao mostrou efeito significativo (P>O,05) para as variaveis cicio

produtivo e diametro do pseudocaule. Para 0 cicio produtivo, 0 comportamento pode ser atribu ido

as questoes de cultivar, por ser este urn parametro influenciado principalmente por fatores

geneticos. Em relac;ao ao diametro do pseudocaule, comportamento semelhante foi verificado por

Pereira et al. (2000) quando, avaliando 0 crescimento do primeiro cicio da bananeira 'Prata Ana',

observaram que 0 diametro do pseudocaule nao foi influenciado (P>O,05) pelas densidades de

plantio.

Para os ciclos vegetativo e total, a analise de regressao mostrou efeito significativo

(P<O,01), com coeficientes de determinac;ao r2 = 0,98 e r2 = 0,94, respectivamente. Pelas

equa<;c3es de regressao, pode-se verificar que essas variaveis cresceram Iinearmente com 0

aumento da densidade de plantio (Fig. 1a e 1b). ° cicio total apresentou esse comportamento

devido ao cicio vegetativo, ja que aquele e urn somat6rio do vegetativo e produtivo, sendo que este

ultimo nao apresentou diferenc;as significativas. Quanto ao cicio total, os dados obtidos neste

trabalho estao de acordo com Kluge et al. (1999), que verificaram 0 aumento da durac;ao do cicio

da bananeira com a densidade de plantio.
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Fig. 1: Cicio vegetativo (a) e cicio total (b) da bananeira em funl;80 da densidade de plantio.

A altura de planta foi significativamente influenciada (P<0,01) pela densidade de plantio.

Pela Fig. 2, observou-se comportamento linear e a altura de plantas elevou-se com 0 aumento da

densidade de plantio, 0 que pode ser atribuido ao aumento do sombreamento e,

consequentemente, a maior procura por luz, tal como observado em Pereira et al. (1999) e Pereira

et al. (2000). Campos, citado em Pereira et al. (2000), discorre que a eleva980 normal do

sombreamento com 0 desenvolvimento da copa das plantas de bananeiras provoca 0 aumento da

altura das plantas dos filhotes ate 0 terceiro ou quarto cicio, 0 que esta de acordo com os

resultados deste trabalho, visto que os mesmos referem-se ao primeiro cicio.
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As densidades de plantio da bananeira 'Pacovan' influenciaram significativamente (P<0,05)

o numero de folhas vivas na f1ora980 e 0 numero de folhas vivas na colheita. Pela analise de

regress80, essas caracteristicas decresceram Iinearmente com 0 aumento da densidade de plantio,

o que pode estar relacionado com a falta de espal;o para 0 desenvolvimento das folha, e, na

maioria daquelas que saem, por ocorrerem injurias pelo contato entre elas (Fig. 3). Os resultados

deste trabalho divergem daqueles obtidos por Pereira et al. (2000), que encontraram, em media, 17

folhas funcionais, e neste estudo foi, em media, de 8 a 14, conforme a densidade de plantio.
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Fig. 3: Numero de folhas vivas na f1orayao (a) e na colheita (b) da bananeira em funyao da

densidade de plantio.

As densidades de plantio da bananeira Pacovan influenciam no cicio vegetativo,
cicio total, altura de planta e no numero de folhas vivas.
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