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Introdu~ao

A banana e uma das frutas mais consumidas no mundo, sendo explorada na maioria dos
paises tropicais. ° Brasil destaca-se como 0 segundo produtor mundial, ocupando a india a
primeira colocayao.

Em nivel nacional, a regiao Nordeste e a maior produtora de banana, destacando-se como
principais produtores os estados da Bahia e Pernambuco (Agrianual. .., 2001)

No Piaui, a bananeira e cultivada sobretudo em pequenas propriedades, constituindo-se de
grande importancia social para a regiao, quer pelo seu ample consumo em todas as camadas
sociais, quer pelo fato do seu cultivo dar-se, principal mente, por pequenos produtores, gerando,
dessa forma, uma quantidade significativa de emprego e renda no meio rural.

Diversas densidades de plantio tern side utilizadas, gerando grande controversia entre os
produtores sobre qual a mais adequada e que otimize a produc;ao de bananas. Varios autores
relatam que as maiores produtividades por cicio foram obtidas em maiores densidades (Gomes et
al. 1984; Robinson & Nel, 1986; Lichtemberg et al. 1994, 1996), entretanto, Irizarry et al. (1978) nao
observaram efeitos significativos no primeiro cicio de produyao.

Este trabalho teve por objetivo avaliar 0 comportamento produtivo da bananeira 'Pacovan'
em diferentes densidades de plantio.

Este trabalho foi conduzido na area experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI,
em solo classsificado como ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO distr6fico. ° clima da regiao e 0

tipo Aw', segundo a classificayao de Koppen, com medias anuais de temperatura, umidade relativa
do ar e precipitayao pluvial de 26,5 °e, 70% e 1.448 mm, 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 seguintes
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).

o plantio foi realizado em agosto de 2000, utilizando-se mudas oriundas de cultura de
tecido da cultivar 'Pacovan'.

A correyao do solo foi feita antes do plantio, na base de 2,0 t ha-1 de calcario dolomitico
(100% PRNT). A adubayao constou da aplicayao 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 adubayao fosfatada foi feita na cova, em dose unica,
juntamente com a adubayao de micronutrientes. As aduba¢es nitrogenada e potassica foram
feitas em cobertura, parceladas em sete aplicac;oes.

Utilizou-se urn sistema de irrigac;ao por microaspersao, e 0 manejo da irrigac;ao foi realizado
com base na evaporayao do tanque classe A, na frequencia de 3 vezes por semana.

Avaliaram-se 0 numero de pencas por cacho, 0 numero de frutas por cacho, 0 peso de
pencas, 0 peso e comprimento do fruto central da segunda penca e a produtividade de pencas.

Os dados obtidos foram submetidos a analise de regressao e estimaram-se as equac;oes
que melhor se ajustaram as variaveis estudada.

° aumento na densidade de plantio promoveu uma redu<;ao linear no numero de pencas
por cacho (Fig. 1a), representada pela equa<;ao: Y= 6,64 - 0,0002X (R2 = 0,80).



o efeito da densidade de plantio no numero de frutos por cacho apresentou urn
comportamento linear negativo (Fig. 1b), cuja equa~o de regress80 foi: Y= 84.0 - 0.0038X (R2 =
0,88). Esse comportamento ja era esperado, pois uma redUy80 no numero de pen cas implica em
uma redu<;ao no numero de frutos por cacho.

o aumento da densidade de plantio promoveu uma redu~o linear do peso de pen cas (Fig.
1c), indicando que 0 aumento na competi~o entre plantas provocou uma redu~o na sua produ~o
individual, a qual e explicada pela equa~oi: Y= 14.43 - 0.0009X (R2 = 0,90). A redu~o da
prOdUy80 por planta com 0 aumento de densidade foi verificado por varios autores, a exemplo de
Robinson & Nel (1986) e Lichtemberg et al. (1994, 19961.

o peso de frutos apresentou resposta quadratica decrescente para 0 aumento da densidade
de plantio (Fig. 1d), verificando-se 0 mesmo comportamento para 0 comprimento de fruto (Fig. 1e).

A produtividade de pencas apresentou resposta quadratica ao aumento da densidade de
plantio (Fig. 1f), cuja equa~o foi: Y= 5.11 + 0.0123X - 8E-07X2 (R2 = 0,91). 0 ponto de maxima
produtividade de pencas (50,04 t ha-1) foi obtido com uma densidade de plantio de 7319 plantas
ha-1.
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Fig. 1. Efeito da densidade de plantio no numero de pencas por cacho (a), no numero de frutos por

cacho (b), no peso de pencas (c), no peso de fruto (d), no comprimento de fruto e na produtividade



o aumento da densidade de plantio promove reduc;ao linear na produc;ao por planta, porem,
favorece a um aumento na produtividade de pencas ate a densidade de 7319 plantas ha-1.
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