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EFEITO DA IRRIGAÇAO LOCALIZADA NA PRODUÇAO DA 

BANANEIRA (Mu,6a. cavenclé1.>h,i__,i, Lambert) CV. NANICAO 

RESUMO 

Candidato: RENt HENRIQUE ZAMPIERI 

Orientador: PROF. DR. RUBENS SCARDUA 

O principal objetivo deste trabalho foi estu 

dar o efeito da irrigação por gotejamento na produção e em 

algumas características agronômicas da bananeira, foi condu 

zido um ensaio em Campo Experimental do Departamento de En

genharia Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", durante o período de setembro de 1976 a abril de 

1979. 

O ensaio foi instalado adotando-se o delinea 

mento em blocos casualizados, constituído de 4 tratamentos 

e 5 repetições. Os tratamentos foram definidos por regimes 

de água do solo proporcionados à cultura, através da evapo-

ração potencial. Assim, os tratamentos A, B, e corres-

pondiam às parcelas que recebiam 1,0 E ,
o 

0,8 E e 0,6 E
o o 

respectivamente 
~· 

e o tratamento D nao recebeu irriga-

ção. O cultivar de banana usada foi o Nanicão, tendo-se 

efetuado o plantio em 30.08.76 e a Última colheita em 
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A altura total de agua recebida pela cultura 

no período foi de 4.951,13 mm de água, sendo 1.577,39 mm p� 

la irrigação e 3.393,74 mm pela precipitação pluviométrica. 

A eficiência de utilização da água de irrigação foi de 

5,137 kg de banana/mm na primeira colheita e 13,055 kg de 

banana/mm na segunda colheita. 

Observou-se que o tratan to 1, O E que receo 

beu uma altura de água de irrigação correspondente a 100% 

da evaporação potencial, (E = K ECA) apresentou 
o p

dos que julga-se ser o mais indicado para servir de 

resulta

apoio 

às recomendações de irrigação da cultura da bananeira em es 

cala comercial, para as condições de clima, solo e cultivar 

idênticos ao desta pesquisa. Observou-se ainda que o nume-

ro médio de folhas na primeira e segunda colheitas uma 

característica vegetativa que serve de base para estimar a 

capacidade produtiva da cultura. 
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THE EFFECT OF DRIP IRRIGATION ON THE PRODUCTION OF 

BANANA (Mu�a eavendi�hii, Lambert) cv. NANICAO 

SUMMARY 

Author: RENE HENRIQUE ZAMPIERI 

Adviser: Prof. Dr. RUBENS SCARDUA 

The rnain objective of the present work was to 

study the effects of drip irrigation on crop production and 

on some agronomical character.:...stics of banana. To attain 

this purpose an experiment was carried out in the 

experimental area of the Departarnent· of Engenharia Rural, of 

the Escola Superior de AGricultura "Luiz de Queiroz 11
, during 

the period September/76 - April/79. 

A design of randomized blocks was used in the 

experiment, wi th 4 treatments and 5 replications. The 

treatrnent were defined by the soil water regime, through a 

Class-A pan evaporation factor. Thus, treatments A, B and 

e were defined to plots receiving 1.0 E ,  0.8 E and 0.6 E ,
o o o 

respectively, and the tretrnent D was for the plot receiving 

no irrigation. The banana cultivar used was the Nanicão 

and the planting data was august 30, 1976 and the latest 

harvest in April/79. 



The total water received by the crop during 

the period under study was 4,951.13 mm, of which 1,557.39 mm 

from irrigation and 3,393.74 mm from rainfall. The 

efficiency of water use was 5.137 kg of banana/mm for the 

first harvest and 13.055 kg of banana/mm for the second 

harvest. 

It was observed that treatment 1,0 E ,  which 
o 

has received an amount of irrigation water corresponding to 

80% of pan evaporation (E), (E = Kp ECA), was the most 
o o 

adequate as a suport for irrigation schedeling of commercial 

banana plantations under climatic, soil and cultivar 

conditions similiar to those found the present work. It 

was further observed that the average number of leaves for 

the 1st and the 2nd harvest is a vegetative characteristic 

that may serve as a basis for estimating the crop production 

capacity. 



l, INTRODUÇÃO 

A cultura da banana ocupava no Brasil, uma area 

de 387.828 ha, com uma produção de 447.337 toneladas 

de frutos em 1981, (IBGE, 19 83) . 

t uma planta de região tropical que demanda 

grandes quantidades de ãgua, e por isso a irrigação tem sido 

empregada em diversos países como prática cultural importan

te no aumento da produtividade e qualidade dos frutos. 

No Brasil, a principal região produtora é a 

baixada santista, onde a cultura encontra níveis de precipi

tação pluviométrica que normalmente satisfazem suas necessi

dades. Verificando-se menores precipitações no período de 

inverno há maior produtividade de cachos entre fevereiro

junho, e uma menor produção de agosto a dezembro.

e 

Temperaturas abaixo de 12
°

c podem provocar o 
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aparecimento da friagem ou "clilling", que deprecia os fru-

tos, impedindo a exportação. Na região nordeste do Brasil, 

com temperaturas médias entre 24,7 e 27,2
°

c, a cultura en-

contra Ótimas condições de desenvolvimento quando irrigada, 

podendo produzir o ano todo frutos de boa qualidade. 

As características de exigência de grandes 

quantidades de água, e a importância econômica e social jus

tificam o presente trabalho que tem por objetivo determinar 

o comportamento vegetativo e produção da bananeira {Mu�a ea

vendi.0h.ú .. Lambert) cv. Nanicão, irrigada por gotejamento a 

diversos níveis de água, com base na evaporação do 

classe A. 

tanque 
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L, REVISÃO DE LITERATURA 

EASTWOOD e JEATER (1949) concluirarn que a ba-. 

naneira irr ada apresenta melhor desenvolvimento de reben

tos, menos núr;,ero de cachos obstruidos, frutos de melhor qua

l idade e aumento da produção. 

MORELLO (1953) em experimento com a variedade 

nanica, em Sâo Paulo, determinou que os primeiros sinais de 

dessecamento surgiram quando as  folhas apresentavam 4% de dé 

ficit de �gua, e determinou que a transpiração decrescia a 

partir de 5%, com fechamento total dos estomatos quando o dé 

ficit atingia 19 a 20%. Estudando a relação entre a transpi 

ração de uma folha jovem e outra adulta, verificou que as 

mais velhas transpiram mais, com valores máximos de 23,0 a 

3 9, 1 in respectivamente, nas horas mais quentes do 

dia. Determinou ainda que, as duas metades, direita e es

querda, de uma folha de bananeira, dispostas num mesmo plano 
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durante a noite, permaneciam na mesma posição nas primeiras 

horas da manhã, inclinando-se para baixo nas horas quentes 

do dia, formando um ângulo variável. Esta mudança de posi

çâo foi considerada devida a alteração da turgescência das 

células de articulação, existindo correspondência entre os 

valores dos ângulos e os déficits de água na folha. Assim, 

para ângulos de 130° a 150°, 50° e o
º correspondem déficits 

de saturação de 1,5 a 3%, 6 a 7% e 20% respectivamente. Ain

da MORELLO determinou que para cada estomato da face supe

rior da folha, existem cinco estomatos na face inferior, ca

bendo a face superior 11% da perda d'água da face inferior e 

10,2% da transpiração total. 

O mesmo autor calculou ainda o consumo de a

gua por hectare/ano em diferentes espaçamentos, como sendo 

Espaçamento planta/ha consumo 
(rmfl) (m3 /ha/ano) 

2 X 2 2.500 15.000 

2,5 X 2,5 1.600 9.600 

3,0 X 3,0 1.100 6.600 

3,5 X 3,5 816 4.900 

E concluiu que as precipitações de são Paulo, de 1.327 mm/a-

no e em Santos de 2.425 mm/ano compensavam o consumo anual 

da cultura para espaçamentos de 2,0 x 2,0 m em Santos e maio 

res que 2,0 x 2,0 m em São Paulo. 
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SHMUELI (1953) em experimento realizado em Is 

rael, concluiu que o solo com umidade entre a capacidade de 

campo e 2/3 da água disponível mostrou-se ideal para a cultu 

ra, quanto a atividade fisiológica e rendimento. 

MORELLO (1953) constatou que a cultura neces 

sita aproximadamente 1.500 mm ae agua por ano para seu desen 

volvimento e produção, com evapotranspiração de 4 a 5 mm/dia 

e intervalos de irrigação de 9 a 10 dias. 

SIMMONDS (1960) afirma que a temperatura ide

al para o desenvolvimento e produção da bananeira seria de 

25 a 26°c, e que abaixo de 16°c há retardamento do desenvol

vimento vegetativo. Temperaturas abaixo de 12°c provocam a 

coagulação do conteúdo das células e o
0
c pode causar a morte 

das bananeiras. 

OPPENHEIMER (1960) informa que em Israel as 

bananeiras nao podern crescer sem irrigação, e que a duração 

e total de chuvas do verão determinam a quantidade de irrig� 

çao que a cultura necessita, estimada em 1500 mm/ano no Va.le 

do Jordão e cerca de 800 mm/ano nas planícies costeiras. 

CHAMPION (1960), em trabalho realizado na Gui 

ne, constatou diminuição de duas a três folhas e do compri-

mento e largura das folhas de bananeiras na época seca, com-

paradas com a epoca chuvosa. Observou também a diminuição 

do intervalo entre pseudo�nós e atrasos na emissão floral. 
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ARSCOTT (1965) procurou relacionar o consumo 

diário da água do solo pela bananeira com uma equação. Ve

rificou que a função só era válida quando o teor de gua si

tuava-se entre a capacidade de campo e 2/3 da água disponí

vel. Verificou ainda que aplicação de água acima de 66,0 

mm/semana trouxe um aumento do peso dos cachos. 

MOREAU (1965) afirma que a irrigação é indi� 

pensável para o desenvolvimento da bananeira na Colombia, 

nos meses de dezembro a maio. O sistema utilizado não per

mitiu controle adequado das quantidades de água aplicadas. 

Stoler, citado por HILGEMAN e REUTHER (1967) 

estudando o comportamento de bananeiras irrigadas em Is

rael, relata um aumento de produção de 17 a 13% quando o 

intervalo de irrigação foi de 12 e 6 dias, respectivamen

te. 

MOREAU (1967) comparando bananeiras irriga

das e não irrigadas, constatou antecipação da infloresc�n

ci e colheita 1 maior rapidez na emissão de folhas e cerca 

de 20% de aumento de produção na primeira e segunda colhei 

tas das plantas irrigadas. 
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AUBERT (1968a) afirma que as reservas hídri

cas da bananeira são mínimas, e que, dependendo das condi

ções climáticas, a cultura pode consumir facilmente 900 a 

1800 mm de água em 9 a 10 meses, do crescimento a colhei ta·. 

O mesmo autor observou que nas parcelas irrigadas, os semi

-limbos faziam um ângulo de 45
°

, e nas não irrigadas os se

mi-limbos se tocavam ao meio dia. Sugere o autor que o 

fechamento dos semi-limbos, seja um mecanismo de controle 

de temperatura dos tecidos foliares. Foi constatado que o 

número e comprimento total das raízes era muito maior nas 

parcelas irrigadas, porém o comprimento médio das raízes 

era maior nas parcelas não irrigadas. 

Observou ainda o autor que em determinadas r� 

giões do Equador, com solos cujas características físicas só 

permitem armazenamento de água nas camadas superficiais, a 

bananeira encontrou condição desfavorável ao desenvolvimento 

do sistema radicular, por observar, com frequência, a seca 

fisiológica mesmo com elevados teores de água no solo. Ex

plica o autor que no caso de enraizamento superficial, ocor 

re brusca variação da pressão osmótica das raízes e folhas 

quando a percentagem de água disponível cai a 2/3 do valor 
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original. Em solos �ais profundos o fenômeno é menos brusco, 

e a transpiração relativa diminui gradativamente sem que a 

planta apresente sintomas de seca mesmo quando a superfície 

do solo se apresenta em estado de dessecação avançado. 

Ainda AUBERT (1968) observou que a transpira

çao relativa experimentava baixa sensível quando o potencial 

da água no solo a 60 cm chegava a 1 bar, valor bastante me

nor que os 10 a 15 bares do ponto de murchamente. 

AUBERT (1968) estudando a transpiração da ba

naneira na costa Equatoriana, observou que a transpiração em 

função da luz aumentava sensivelmente a partir de 30.000 lux. 

Quando o suprimento de água na planta era bom, a transpira

çao aumentava em função do potencial de água no ar. Compa

rou o comportamento da bananeira cultivada em regiões ensola

radas do Equador com a região de são Domingos, que tem em me 

dia 500 horas de insolação, concluiu que nas regiões de me 

nor insolação as plantas pareciam gigantes quando comparadas 

àquelas de regiões não ensolaradas, e explica que nestas há 

limitação de água, parecendo que a limitação do nível de fo

tossíntese da folha era devida à resistência estomática. 

Hallaike citado por AUGERT (1968) sentencia : 

"dum ponto de vista fisiológico, a seca não depende unicamen 

te das reservas de água no solo, ela corresponde ao fato de 

que a transpiração potencial instantânea é superior a quanti 
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dade de água suscetível de chegar por unidade de tempo até a 

folhagem". 

CHAMPION (1968) afirma que déficits de agua 

trazem consequências como: diminuição na atividade fotossin 

tética, e portanto atraso no desenvolvimento, emissao de fo 

lhas e emissão floral. Calculou a quantidade de água neces 

sária por ano para cultura corno sendo: de 2.600 a 3.100 mm 

no vale do Jordão (Israel}, de 1.000 a 1.300 mm na zona cos 

teira, de 1.200 a 1.600 mm nas Ilhas Canárias e na Guiné, 

1. 800 mm.

MOREIRA (1968} afirma que a quantidade de a

gua necessária para irrigação da bananeira varia com o tipo 

de solo, topografia e clima local. Recomenda que nos solos 

com elevada capacidade de retenção de água a frequência de 

irrigação pode ser de 20 a 30 dias, e em solos de baixa cap� 

cidade de retenção, a frequência pode chegar a um mínimo de 

oito a cinco dias. Recomenda ainda dotações mínimas de 100 

mm/mes até 180 mm/mês em condições mais severas. 

MOREIRA (1969) afirma que a bananeira é plan-

ta típica de região tropical Úmida e que seu desenvolvimen 

o
to se dá numa faixa de temperatura que vai de 15 a 35 e fo-

ra destes limites pode ocorrer atraso no desenvolvimento. A

baixo de 12°c ocorre o fenomeno da "friagem" ou "chilling", 

que e a coagulação da seiva nos orgãos vegetativos e frutos. 

Sob condição de alta temperatura pode ocorrer desidratação 
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dos tecidos novos com consequente atraso no desenvolvimento. 

No mesmo trabalho o autor afirma ainda que a cultura neces

sita de 1500 a 1800 mm anuais de agua, e um mínimo de 100 

mm/mês. 

Daghistani, citado por BREDEL (1970} em traba 

lho realizado em Israel no Vale do Jordão, procurou determi

nar o consumo de água de bananeiras plantadas em tanques. Ob 

servou que consumo das plantas adultas variou com a tempera

tura, e que no inverno o consumo total foi de 100 a 150 mm/ 

mês, e no verão 475 mm/mês, sendo que 29% da água consumida 

foi devida à evaporação. 

AUBERT {1970) estudou a resistência à difusão 

gasosa na epiderme foliar da bananeira, e observou que num 

dia típico da estação seca, nas primeiras horas do .dia 

os estíolos permaneciam fechados, devido ao ''fechamento hi

dropassivo" dos estômatos. Resultados obtidos em região de 

clima tropical mostraram que o fechamento hidropassivo é im

portante para manter a turgescência da planta durante o dia. 

AUBERT (1971) visitando diferentes regiões 

produtoras de banana, procurando resumir os problemas de cli 

ma para o cultivar Nanicão em clima tropical e sub-tropical 

concluiu: 

a. pr6ximo dos trõpicos de Cancer e Cap�ic6rnio, o fator cli

mático limitante é a baixa tempeartura no inverno;
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b. na zona tropical a temperatura só é limitante acima de 

300 m de altitude, as chuvas são mal distribuídas, ocor

rendo muitas vezes falta ou excesso d'água. 

LASSOUDIERE e LliARPIENTIER (1971) concluiram 

que o fator hídrico tem grande influência no crescimento da 

bainha foliar da bananeira. Observando o crescimento radicu 

lar, após 25 mm de irrigação, notaram que nos dois primeiros 

dias o crescimento foi muito pequeno (falta de aeração), pa� 

sando a um crescimento Ótimo nos 39 e 49 dias, decrescendo en 

tão devido ao déficit hídrico. 

BERARDI (1971) concluiu que a cultura da bana 

neira na Argentina necessita de precipitação entre 1500 e 

2500 mm anuais,e que 1200 a 1500 bem distribuídos ou comple 

mentados com irrigação garantem boas produtividades. Quanto 

a altitude, afirma que há vegetação até 2.000 m, frutifica

ção até 1500 m, e que economicamente não convém o cultivo a

cima de 600 m. 

TROCHOULIAS (1971) em experimento iniciado em 

1967 com bananeiras irrigadas em Astonville, relata: 

Foram aplicadas o dobro do n9 de irrigações 

no verao do que no inverno, em resposta à demanda da evapo

transpiração, e as parcelas eram irrigadas quando o teor de 

água disponível atingia 90, 80, 60 e 30% do total, sendo a 

testemunha sem irrigação. 
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Na primeira colheita foram constatados aumen

tos de produção de 17 e 21% nos tratamentos com 90 e 80% da 

gua disponível, e na segunda colheita houve um aumento de 

produção de 177%, 111%, 84% e 5% para os tratamentos 90%, 80%, 60% 

e 30% da água disponível respectivamente. 

MELIN e MARSEUALT (1972) relatam dois plan-

tios realizados em Cameroun, um no início do período chuvoso 

e outro quando as chuvas passaram a ser menores que 60 mm em 

15 dias consecutivos. Foram aplicados de8,0 a 10 mm/hora du 

rante 4 horas num total de 23 mm por irrigação. Constataram 

que a irrigação antecipou a emissão da inflorescência e a 

percentagem de plantas florescidas das bananeiras plantadas 

no inicio do período chuvoso. Na média de cinco ciclos cons 

tataram antecipação em 29,25 dias na colheita do cacho, ca

chos 10% maiores com 2,16 kg mais que as parcelas não irrig� 

das. No segundo plantio, a irrigação proporcionou aumento 

do tamanho e peso dos frutos individuais, e o peso médio dos 

cachos foi 29,7 e 27,4 kg, com produtividades de 6,62 e 5,44 

toneladas/ha respectivamente para parcelas irrigadas e nao 

irrigadas. 

No mesmo trabalho os autores citam experimen

tos com a cultivar Nanicão na região de Exona, com irrigação 

por aspersão e gravidade. Na média de quatro ciclos consta-

taram que a irrigação por aspersão antecipou em 19,25 dias 

a colheita, e por gravidade 27,5 dias, comparados com a tes-
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temunha. As produtividades foram 3,5 e 6,0 t/ha maiores e 

os cachos pesaram 0,8 a 2,6 kg a mais que a testemunha quan

do as plantas foram irrigadas por aspersao e gravidade res

pectivamente. 

KENWORTHY (1972) afirma que o método de irri

gaçao por gotejamento tem como básico, o conceito de que o 

melhor uso da água disponível no solo e o melhor desempenho 

da planta poderão ser conseguidos se evitado o déficit hidri 

co no volume de maior atividade das raízes. 

AUBERT (1973) estudando o comportamento das 

bananeiras face a variação de seu suprimento d'água, afirma 

que a resistência ao dessecamento das folhas tem dois aspec

tos que devem ser notados: a força de coesao da água nas cé

lulas e a capacidade de controlar a transpiração, fica toda

via inexplicada a facilidade notável que algumas células 

apresentam em se desidratar e reidratar, necessitando este 

aspecto de estudos mais profundos envolvendo técnicas novas, 

como a medida do potencial hídrico sobre as folhas no local. 

MANICA (1973) estudando o comportamento da 

cultivar Nanicão sob diferentes níveis de umidade no solo em 

Piracicaba, concluiu: 

a. o numero de dias do plantio ao florescimento e do plantio

a colheita diminuíram linearmente com o aumento do nível

de água disponível no solo;
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b. o diâmetro do pseudo-caule na epoca do florescimento e co

lheita do cacho aumentaram linearmente com o teor de agua

disponivel do solo, bem como o número de pencas e frutos

por cacho e produção de cachos por hectare.

Encontrou ainda um aumento do peso médio dos 

cachos com o aumento dos teores de água disponível no solo, 

segundo uma regressão quadrática. 

CHAVAMI (1974) estudando o comportamento de 

e bananeiras irrigadas em Honduras, irrigou com 25, 44, 64 

83 mm de água em duas aplicações semanais. Concluiu que o 

aumento de 25 para 44 mm de irrigação proporcionou um aumen

to significativo do peso médio dos cachos independente da 

frequência de irrigação, e entre as taxas de 44, 64 e 83 mm 

não houve aumentos no peso dos cachos. 

STEVENSON (1974) observou que bananeiras irr! 

gadas por gotejamento mantendo o solo com umidade próxima a 

capacidade de campo, dobram a produção e apresentam frutos 

de melhor qualidade. Observou ainda que a mesma quantidade 

de água aplicada duas vezes por semana e mais eficiente que 

quando aplicada de uma só vez. 

TROCHOULIAS e CHARKER (1975), recomendam que

para se determinar a frequªncia de irrigação, deve-se 

em conta a disponibilidade de água de chuva e as perdas 

evaporaçao e transpiração. 

levar 

por 

de Concluem que em vários tipos 



. 15. 

solos, a soma total de água disponível pode mudar marcadamen 

te de plantação para plantação e mesmo dentro de áreas da 
• 

mesma plantação. 

SILVA e CAMPOS (1975) concluem que maiores 

densidades de plantio correspondem a maiores produtividades. 

CHAVAMI (1976) demonstrou que ocorre um forte 

declínio de produção das bananeiras quando há elevação do 

lençol freático ao nível das raízes. Explica que nestas con 

dições o sistema radicular tem seu desenvolvimento prejudic� 

do. 

MEYER (1976) ao relacionar o sistema de irri-

gaçao, comenta que os investimentos no sistema gotejamento 
~ -

sao maiores que na aspersao, mas que na aspersao os gastos 

com mão-de-obra são maiores e podem anular a vantagem ini

cial do menor investimento. 

MEYER e SCHOCH (1976) confrontando os princi

pais trabalhos sobre necessidade de água da bananeira, con

cluem que os dados são bastante divergentes e que não é acon 

selhável generalização sobre o assunto. Fazem .ainda a se

guinte observação: 

a. muitos dados sao difícieis de se comparar entre si ou ex

trapolados para outras regiões, pois são pobres de infor

mações climáticas, sendo que os trabalhos mais recentes a

presentam referincias ã evaporação do tanque classé A ou
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estimativas de evapotranspiração potencial; 

b. entre os resultados disponíveis, os valores apresentam

desvios, mesmo quando as referências climáticas são cornpa

ráveis;

e. as indicações que dizem respeito à planta sao frequente

mente insuficientes e imprecisas.

SILVA et alii ( 1977} utilizaram o tanque ela� 

se A para estimar a evapotranspiração, aplicando 10, 85, 70 

e 55% da evapotranspiração potencial na irrigação, com inte! 

valos de 10 dias. Dados de duas produções não mostraram di-

ferenças significativas entre os tratamentos. 

concluem que o tratamento 55% Ep poderia ser 

Os autores 

· recomendado 

por ser o mais econpmico, e nas condições do experimento con 

sumiu 1.452 mm/ano. 
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3, MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Caracterização do local do experimento 

O experimento foi realizado em área do Depar

tamento de Engenharia Rural da Escola Superior de Agricultu-

ra "Luiz de Queiroz", da Universidade de são Paulo, em Pira

cicaba. A ãrea situa�se na latitude 22° 42' 30" SGR e

li 

47° 38 1 00" WGR , onde o clima, segundo Koppen, e tipo Cwa, 

ou se=ja, quente com estiagem no inverno. As chuvas anuais 

oscilam entre ·1. 200 e 1. 300 mm, e a temperatura média do mes 

., t 23 e 24
°

c.mais quente osciia en re 

3.2. Solo 

O solo da ãrea experimental foi classificado 

por RANZANI et aZi'.i (1966) como pertencente à série "Luiz de 
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Queiros", com B textural. A Comissão de Solos do Serviço Na 

cional de Pesquisa Agronõmica (1960) enquadra este solo na 

unidade de mapeamento Terra Roxa Estruturada. 

As principais características físicas do solo 

em questão foram: 

A. Massa específica aparente, determinado com cilindro de 

Uhland, 
3 1,42 g/cm .

B. Massa específica real, 2,66 g/cm
3

;

e. Capacidade de Infiltração, determinada com infiltrôme

tros de cilindros conc�ntricos Slater (1957).

D. Curva característica da água no solo, determinada com o 

uso de placas de RICHARDS (1947) (vide Figura 2).

E. Capacidade de campo, determinada no campo, na camada de

O a 60 cm do solo, deu como resultado médio, 34,63% em vo

lume, e o ponto de murchamento permanen�e correspondente

1,5 .MPa foi de 22,60% com base em volume.

Os resultados das análises se encontram na Ta 

bela 1. 
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TABELA ·1. Características fisicas e químicas do solo. 

Profundidade Argila Limo Areia 
cm % % % 

o - 60 60 I 16 8,00 31, 84 

pH M.O. N total tE-'D 1.--e�, trocáveis 

% % 
-3

K
+ 

PC, 
q 

6,0 3,0 0,154 0,034 0,29 

3.3, Equipamento de irrigação 

Massa esp. 
aparente 

g/c:r;i 3 

1 I 4 2 

em eq mg/100 

Ca
2+ 

3,72 

Massa esp. 
real 

0/cm3 

2,66 

de terra

Ng 
2-;-

1 , 20 

No presente trabalho utilizou-se a irrigação 

por gotejamento. O sistema se compõem de um conjunto moto

bomba que recalca água at� o cabeçal de controle, que e 

composto de: 

Filtro de areia 

- Filtro de tela

- Injetor de adubo

- Sistema de controle de vazao

Do cabeçal de controle a água é conduzida pe-

la linha mestre ãs linhas de derivação atravõs de válvulas 

métricas para controle da quantidade de água. Em cada linha 

de derivação há uma válvula de controle de vazão. 
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3.4. Dados meteoro1Õgicos 

Foram coletados no Posto Evaporim�trico loca

lizado próximo à área experimental, os dados de temperaturas, 

precipitação e evaporação do tanque classe A (Tabela 2). 

3.5. Acessõrios 

Foram utilizados trados para amostragem de so 

lo, balança de precisão e estufa. 

O potencial matricial da agua do solo foi de-

terminado com tensiômetros de mercúrio. 

3.6. Métodos 

3.6.l. Delineamento experimental 

Adotou-se o delineamento de blocos casualiza

dos com 4 trata .. 11,entos e 5 repetições. 

Os tratamentos foram estabelecidos pelos reg,!_ 

mes de água no solo sponíveis a cultura, baseados na evap:?_ 

~·

raçao do tanque A. 

T2°at ento 11 - As parcelas receberam 100% da agua correspon-

dente à evaporação potencial. 

l1

.rat(1rr1c?1,zto B - As parcelas receberam 80% da água correspori-

'1'.rat cune n to C 

dente à evaporação. 

As parcelas receberam 60% da água 

dente à evaporação potencial. 

correspo!l 
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TABELA 2. Dados de temperaturas máximas, mínimas e médias em 

ºe. 

T T � 

T média max. rnin. 

agosto/1976 25,7 9,9 19,3 
setembro 24,7 11 , 8 19,8 
outubro 27,0 14,4 20,7 
novembro 29,1 1 7, 6 23,4 
dezembro 28,5 19,2 23,8 
janeiro/1977 29,4 20,1 24,7 
fevereiro 33, 1 20,2 26,6 
março 31 , 3 19, 6 25,5 
abril 26,5 1 5 , 1 20,8 
maio 25,5 1 1 , 1 18,3 
junho 24,3 11 , 5 17,9 
julho 28,2 10,6 19,4 
agosto 28,7 11 , 4 20,0 
setembro 29,1 13,5 21 , 3 
outubro 30,3 1 5, 9 2 3, 1 
novembro 29,9 17, 3 23,6 
dezembro 28,0 16, 2 24,5 
janeiro/1978 31 , 2 18, 3 24,5 
fevereiro 30,7 17,4 24,6 
março 30,5 16,9 23,7 
abril 29,0 12,4 20,7 
maio 25,7 9,8 17,8 
junho 24,7 7,6 1 6, 1 
julho 26,5 8,3 17,2 
agosto 26,9 7,6 17,3 
setembro 27,9 11 , 4 20,1 
outubro 32,1 13,5 22,9 
novembro 29,0 14,9 21,9 
dezembro 29,7 15,9 22,8 
janeiro/1979 29,3 14,7 22,0 
fevereiro 31 , 1 16,4 23,8 
março 30,1 14,4 22,3 
abril 28,3 11 , 7 20,0 
maio 26,4 10,6 18,5 
junho 26,4 6,0 16,2 
julho 25,5 6,4 15,9 
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1ratancnto D - parcelas nao irrigadas. 

3.6.2. Instalação do experimento 

O solo da ãrea experimental foi preparado me

diante uma a.ração e uma gradeação e abertura das covas espa

çadas de 2,0 x 2.,0 m. Foram utilizada�:; muda::, do  tipo "chi,.. 

fre'', de aproximadamente 2,0 kg, da cultivar Nanicão. As mu 

das foram tratadas com nemagon e Aldrin a 4%, em mergulho 

por 5 minutos. Cada parcela teve 6 plantas úteis e 24 com 

efeito de bordadura. 

Cada parcela {Figura 4) , ronstou de três li

nhas de bananeiras de 20, O m por 2, O m, entre linha, consideran

do corno área útil a linha central com 6 plantas que perfazem 

uma área útil de 24 m2 (12,0 x 2,0 m).

O plantio foi realizado no dia 30 de agosto 

de 1976, com uma adubação de 300 g por pe da fórmula 10-5-,20. 

Em 24 de março de 1977, foi feita uma adubação em cobertura 

de 100 g de sulfato de amõnio, por pe. Em 26 de dezembro de 

1977 foi feita uma adubação de 300 g por pe em volta do re

bento seguidor, utilizando a f6rmula 10-5-20. Em 13 de se

tembro de 1978, adubação de 200 g por pé da fórmula 10-·5-20. 
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3.6.3. Manejo da irrigação 

Iniciou-se a irrigação de uniformização do 

bulbo molhado em 8 de outubro de 1977. O volume de agua ne

cessário para elevar a umidade do solo à capacidade campo no 

bulbo molhado, foi calculado segundo a fórmula: 

onde: 

VB - D.S .. Pr.Da (Pscc - Psai)/100

VB = volume em l.i tros; 

D = espaçamento entre as linhas, em metros; 

S = espaçamento dos gotejadores nas linhas, 

em metros; 

Pr = profundidade radicular em milímetros; 

Pscc = percentagem de umidade do solo na cap� 

cidade de campo, com base em peso; 

Psai = umidade do solo antes da irrigação em 

peso seco, em percentagem. 

2 A area de cada gotejador foi de 2 rn (2 gote-

jadores por cova} e considerou,...se 70% desta area para 'forma

çáo do bulbo, e considerou-se inicialmente a. profundidade 

de 40 cm, para o sistema radicular. 

Os dados utilizados foram: 

D.S. = 1,40 m2



Pr 

Da 

= 0,4 m

3== 1,42 g/cm 

Pscc - 24, 39%

P . = 15,92%sai 

. 28. 

VB = 67,4 1, que corresponde a uma lâmina de 

48,0 mm. 

Cada parcela tinha 60 gotejadores que opera

vam com pressao de O ,1 Ml?a '2 forneciam uma vazão de 4 1/h (ca 

da gotejador) - 2,86 mm/h. 

As irrigações de uniformização do bulbo e bro 

tação prosseguiram até outunro de 1976. Após o período 

de uniformização do bulbo molhado a dotação de água para ca

da tratamento passou a ser a seguinte: 

Tratamento 1 - 1 , O E

Tratamento 2 ,,., 0,8

Tratamento 3 ,_, 0,6 E

Tratamento 4 - 0,0 E

E 
� potencial calculada e a evaporaçao com au-

o 

xilio do coeficiente (Kp) do tangue Classe A - E
0 

= Kp ECA,

sendo ECA a evaporação do tanque Classe A e Kp = 0,8 OLIVEI 

RA (1971). 



. L9. 

3.6.4. Anãlise dos dados 

Para verificar o efeito dos tratamentos na 

cultura da banana foram determinados o numero de dias do 

plantio à inflorescência e à colheita, numero médio de fo

lhas na colheita, pesagem dos cachos e numero de pencas por 

cacho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos neste experimento foram ana

lisados e mostraram os resultados que se seguem. 

4. i. Agua aplicada na irrigação

Até o roes de outubro todas as parcelas dos 

tratamentos A, B e C recebe1·am a mesma quantidade de agua p� 

ra formação do bulbo úmido a profundidade de 40 cm. 

A partir desta �ata, iniciou-se a diferencia

çao nas dotações de agua para cada tratamento. A Tabela 3 

mostra a quantidade de água recebida pelos tratamentos no pe 

riodo de novembro de 1976 a abril de 1979. 

A aplicação da água até a 1� colheita foi de 

1.316,16 mm, 1.048,'13 mm e 786,10 mm para os tratamentos A, 
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TABELA 3. Dotação de água para os tratamentos, considerando 
a precipitação e evaporação do tanque Classe A no 
período de outubro de 1976 a abril de 1979. 

Meses 

1976 
outubro 
novembro 
dezembro 

1977 
janeiro 
fevereiro 
março 
abril 
maio 
junho 
julho 
agosto 
setembro 
outubro 
novembro 
dezembro 

1978 
janeiro 
fevereiro 
março 
abril 
maio 
junho 
julho 
agosto 
setembro 
outubro 
novembro 
dezembro 

1979 
janeiro 
fevereiro 
março 
abril 

Precipi 
tação

mensal 
mm 

187,53 
96,43 

146,50 

312,22 
53,68 

210,65 
75,20 

59,10 
3,40 

26,75 
117,19 

20,38 
107,20 
332,31 

97,92 
104,33 

75,01 
5,06 

93,17 
49,74 
75,00 

0,60 
69,86 

151,47 
190,70 
275,58 

128,65 
102,62 

59,95 
105,74 

3393,74 

Evaporação 
Classe A 

E =0,8 ECA 
o mm

85,46 
81 , 75 

19,00 
103,04 

60,93 
76,49 
46,54 
44,54 
62,58 

126,72 
70,80 

102,57 
57,76 
20,80 

66,00 
39,27 
72,90 
83,98 
63,87 
41, 56 
22,30 

109,44 
89,60 

140,61 
28;00 
86,98 

76,86 
100,80 

82,80 
50,00 

1946,74 

Tratamentos 
Âgua aplicada na irrigação 

A B C D 

1 , O E 
o 

48,00 
81 , 7 5 

19,00 
103,04 

60,93 
76,49 
46,54 
44,54 
62,58 

126,72 
70,80 

102,57 
57,76 
20,80 

66,00 
39,27 
72,90 
83,98 
63,87 
41 , 56 
22,30 

109,44 
89,60 

140,61 
28,00 
86,98 

76,86 
1 00, 80 

82,80 
50,00 

48,00 
65,40 

15,20 
88,43 
48,74 
61 , 19 
37,23 
35,63 
50,06 

101,37 
56,64 
82,06 
46,11 
16,64 

62,80 
31, 46 
58,32 
67,18 
51 , 1 O 
33,25 
17,84 
87,57 
71,68 

112 1 49 
22,40 
69,58 

61 , 49 
80,64 
69,24 
40,00 

48,00 
49,05 

11 , 40 
61,82 
36,56 
45,89 
27,92 
26,72 
37,55 
76,03 
42,48 
61, 54 
34,66 
12,48 

39,60 
23,56 
43,74 
50,39 
38,36 
24,94 
13,38 
65,66 
53,76 
84,37 
16,80 
52,19 

46, 12 
60,48 
49,68 
30,00 

1946,74 1557,39 1168,04 

não ir 
ri ado 



B, e C respectivamente e para a 2� colheita foi de 

.32. 

636,58 

mm, 509,26 mm e 381,95 mm respectivamente. O total de agua 

aplicada nas duas colheitas foi de 1946,74 mm, 1557,39 mm e 

1168r 04 mm para os tratamentos A, B e e, respectivamente. 

4.2. NÜmero m�dio de dias do plantio; infloresc�ncia 

A análise de variância para a regressao da Ta 

bela 4 não mostrou efeito significativo do número de dias do 

plantio a inflorescência entre as regressões e a média do 

numero de dias (Tabela 5) para os diferentes tratamen-

tos, também não mostrou efeito significativo. 

Na análise de regressao apesar de nao ter ha

vido significância a regressão linear foi a que mostrou alta 

correlação,e a Figura 5 mostra a representação gráfica da 

curva de regressão obtida através da equação: 

Y = 430,01 + 0,Olx 

Apesar de ter havido diferenças estatísticas eg 

tre as médias analisadas 1 pode-se observar na Figura 5 que 

houve ligeiro acréscimo do número de dias com o aumento do 

nível de irrigação. Nota-se que as plantas dos tratamentos 

A, B e C florescerai."Il 12,8; 14,6 e 11,8 dias, respectivamente, 

apos as plantas do tratamento nao irrigado. Estes resulta

dos são opostos àqueles obse por MOREAU (1965) e MANI

CA (1973), onde houve antecipação do florescimento com os ní 
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veis de umidade no solo. A explicação para tal fato possi-

velmente esteja relacionada com o aumento do estádio fenoló

gico da banana nos tratamentos irrigados devido as altas pr� 

cipitações ocorridas. 

TABELA 4. Análise de variância do numero médio de dias do 

plantio à inflorescência. 

Causa de variação G.L. S.Q. 

Regressão linear 1 575,35 

Regressão quadrática 1 77,06 

Regressão cúbica 1 7,98 

(Tratamentos) 3 660,40 

Blocos 4 3.679,30 

Resíduo 12 12.463,10 

Total 19 16.602,79 

C.V. = 7,35%.

Q.M.

573,35 

77,06 

7,98 

220,13 

919,82 

1.038,59 

F R2 

0,5539 87,12% 

0,0742 11,66% 

0,0076 1,20% 

0,2119 100,00% 

0,8856 
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FIGURA .5. Efeitos dos níveis de irrigação no numero de dias 

do plantio à inflorescência 

TABELA 5. Número médio de dias do plantio a inflorescência 

( 19 colheita). 

'rratamentos 

A 

B 

e 

D 

d.m.s. = 60,53 a 5%.

numero médio de dias 

441,6 a 

443,4 a 

440,6 a 

428,8 a 
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4.3� NGmero m�dio de dias do plantio â 10 colheita 

A análise de variância da regressao para o nu 

mero médio de dias do plantio à primeira colheita, acha-se 

na Tabela 6 e o número médio de dias para os diferentes tra

tamentos de irrigação que são apresentados na Tabela 7 nao 

mostrou efeito significativo entre os tratamentos. 

Não houve diferença significativa entre os 

tratamentos apesar de haver tendência a um acréscimo no nu� 

mero de dias para os tratamentos mais irrigados conforme mos 

tra a Figura 6. 

TABELA 6. Análise de variância do numero médio de dias do 

plantio à colheita {1t colheita). 

Causas de variação G.L. S.Q. Q.M. F R
2 

Reg. linear 1 776,01 776,01 0,7323 96,31% 

Reg. quadrática 1 2,70 2,70 0,0025 0,33% 

Reg. cúbica 1 27,02 27,02 0,0255 3,35% 

('l'ratamentoS) 3 895,73 268,57 0,2534 100% 

Blocos 4 3.594,77 898,69 0,8480 

Resíduo 12 12.715,97 1.059,66 

Total 19 17.116,48 

c,v. = "5,95% 
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FIGURA 6. Efeito dos níveis de irrigação no número de dias 

do plantio à 1� colheita. 

TABELA 7. Número de dias do plantio a 1� colheita. 

Tratamentos 

A 

B 

e 

D 

d.m.s. 61,14 a 5%.

Número médio de dias 

551,82 a 

551,59 a 

545,54 a 

536,20 a 
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Tal como ocorreu na inflorescência nao houve 

diferença significativa nos tratamentos irrigados com 1,0, 

0,8 e 0,6 E0 tiveram suas colheitas atrasadas em 15,62, 

15,39 e 9,34 dias em relação à testemunha não irrigada .res

pectivamente. Estes resultados contrariam aqueles encontra

dos por MOREAU (1965) que observou antecipação de 30 dias na 

colheita das parcelas irrigadas; e JAGIRDAR et aZii (1963) 

que observaram antecipação na colheita em parcelas irrigadas 

em intervalos de 6 dias comparados com parcelas irrigadas 

a cada ·14 dias. Contrariam também os resultados de MELIN e 

MARSEAULT (1972) que obtiveram antecipação da colheita em 

20,25 e 27,5 dias respectivamente em Nyombé e Ekona no Came

roum, bem como MANICA (1973) que observou antecipação de co-

lheita de 41,99, 32,64 e 14,34 dias nas parcelas mantidas 

com 75, 50 e 25% da água disponível, contra as parcelas nao 

irrigadas. 

4.4. Peso mêdio dos cachos na primeira colheita 

A análise de variância da regressao para peso 

mãdio dos cachos ã apresentada na Tabela 8, revelando dife

rença significativa ao nível de 1% de probabilidade para a 

regressão linear. 
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TABELA 8. Análise de variância da regressão para peso médio 

dos cachos na 1� colheita. 

Causas de variação G.L. S.Q. Q.M. F R 

Regressão linear 1 94,00 94,00 18,2260** 99,55% 

Regressão quadrática 1 ,. 0,01 0,01 0,0035 0,02% 

Regressão cúbica 1 0,40 0,40 0,0781 0,43% 

(Tratamentos) 3 84,43 31,47 6,1025** 

Blocos 4 15,27 3,81 0,7401 

Residuo 12 61,89 5 I 15 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade 

C.V. = 8,5% 

A representação gráfica da curva de regres-

sao, obtida através da equação y = 10,1991 + 0,0044x está na

Figura 7. 

A comparaçao das médias dos tratamentos com 

relação ao peso dos cachos, feita pelo teste de Tuckey, está 

na Tabela 9. 
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FIGURA 7. Curva representativa do peso médio dos cachos em 

função dos níveis de agua no solo. 

TABELA 9. Comparação das médias dos tratamentos com relação 

ao peso dos cachos da primeira colheita. 

Tratamentos 

A 

B 

c 

D 

Média dos pesos dos cachos (*) 

16,12 a 

14,58 ab 

13,77 ab 

10,20 b 

d.m.s. = 5,58 a 1% de probabilidade

(*) as médias seguidas por letras i9uais nio apresentam dife 
rença significativa ao nível de 1% de probabilidade, pe= 
lo teste de Tukey. 
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O tratamento A foi semelhante ao tratamento B 

e e, porem diferem do tratamento D. Os tratamentos B e e fo 

ram equivalentes. 

O peso médio dos cachos, neste experimento 

foi 5,92, 4,38 e 3,57 kg maior nos tratamentos A, B e e res

pecti.vamente, do que na testemunha. Aumentou portanto, com 

o aumento da água disponível no solo, resultado semelhante 

ao encontrado em vários outros trabalhos. ASCOTT (1965) ob

servou aumento do peso dos cachos com irrigação semanal, de 

6,5 kg em comparaçao com a testemunha sem diferenças entre 

as irrigações de 65 e 145 mm por semana. MOREAU (1965) obte 

ve 20% de aumento de peso nas parcelas irrigadas, e MELIN e 

MARSEAUT (1972) obtiveram cachos 2,6 kg mais pesados nas PªE

celas irr .igadas. MANICA ( 19 7 3) também obteve aun1entos de p� 

so de 4,78, 4,10 e 3,41 kg nas parcelas irrigadas de maneira 

a manter 75, 50 e 25% da água disponível, comparadas a teste 

munha e SILVA {1972) nao observou aumentos na produção das 

parcelas irrigadas. 

TABELA 10. Produtividade da banan,;1 na primeira colheita. 

Tratamentos 

A 

B 

e 

p 

Produtividade kg/ha 

6.716,70 

6.075,00 

5.737,50 

4.250,00 
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4.5. N�mero m�dio de pencas por cacho na primeira colhei-

ta 

A análise de variância da regressao para nume 

ro médio de pencas por cacho é apresentada na Tabela 11, re

velando que há diferença significativa ao nível de 5% de pr� 

babilidade, para a regressão linear. 

TABELA 11. Análise de variância da regressao para numero me

dio de pencas por cachos na primeira colheita. 

Causas de variação G.L. S.Q. Q.M. F R2

Regressão linear 1 3,91 3,91 7,976* 95,90% 

Regressão quadrática 1 0,08 0,08 0,1745 2,09% 

Regressão cúbica 1 0,08 0,08 0,1662 1,99% 

(Tratamentos) 3 4,08 1 , 36 2,7734 

Blocos 4 1, 35 0,34 0,6915 

Resíduo 12 5,68 o 49

Total 19 1 1 32 

C.V. = 10,27%

(*) significativo ao nível de 5% de probabilivade.

A representação gráfica da curva de regressao 

obtida pela equaçao y = 6,10944 T 0,00089x está na Figura 8. 

A companaçao das médias dos tratamentos com 
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relação ao numero médio de pencas por cacho, feita pelo tes

te de Tukey, estã na Tabela 12. 

9. 
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FIGURA 8. Curva representativa do número médio de pencas por 

cacho em função dos niveis de ãgua no solo. 

TABELA 12 e Comparação das médias do:::, tratamentos com relação 

ao número médio de pencas por cacho. 

Tratamentos 

A 

B 

e 

D 

Número médio de pencas por cacho(*) 

7,25 a 

6,98 a 

6,97 a 

6,06 a 

d.m.s. = 1,31 ao nivel de 5% de probabilidade.
{*) m�dias seguidas por letras i0uais n�o apresentam diferen

ça significativa entre si. 
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A análise de variância da regressao para nume 

ro de pencas por cacho, nao apresenta diferenças significatl 

vas, e a comparação das médias dos tratamentos pelo teste de 

Tukey mostra que não há diferenças significativas entre eles. 

o resultado obtido no presente trabalho, para número de pen

cas por cacho não comprova os resultados encontrados por 

TROCHOULIAS (1971) e MAL�ICA (1973), que obtiveram aumento do 

número de pencas por cacho com o aumento dos teores de agua 

disponível no solo. 

4,6, N�mero m�dio de folhas na primeira colheita 

A análise de variância da regressão para nume 

ro médio de folhas na primeira colheita é apresentada na Ta� 

bela 13, revelando diferença significativa ao nivel de 1% 

para a regressão linear, 
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TABELA 13. Análise de variância da regressao para numero me-

dio de folhas na primeira colheita. 

Causas de variação G.L.

Regressão lienar 1 

Regressão quadrática 1 

Regressão cúbica 1 

{Tratamentos) 3 

Blocos 4 

Resíduo 12 

Total 19 

c.v. = 4,31

( *) Significativo ao nível 

( * *) Significativo ao nível

S.Q. 

5,25 

O, 19 

0,05 

5,50 

3,62 

2,36 

11 , 4 8 

de 5% de 

de 1% de 

Q.M.

5,25 

O, 19 

0,05 

1, 83 

0,90 

0,19 

F R 

26,775 4 ** 9 5, 51 % 

0,9965 3,55% 

0,2619 0,93% 

9,3446** 

4,6197* 

probabilidade 

probabilidade 

A representação gráfica cla curva de regres-

sao, obtida através da equação y = 9,439 + 0,00104x está na 

Figura 9. 

A comparaçao das médias dos tratamentos, pelo 

teste de Tukey, para nú1:ne1.~o de folhas na primeira colheita , 

está na Tabela 14. 
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FIGURA 9. Curva representativa do número médio de folhas na 

primeira colheita em função dos níveis de umidade 

no solo. 

TABELA 14. Comparação das médias dos tratamentos com relação 

Tratamentos 

A 

B 

e 

D 

ao número de folhas na primeira colheita, 

teste de Tukey. 

média do numero de folhas (*) 

10,66 a

10,66 a

10,34 ab 

9,37 b

d.m.s. = ·1 ,089 a 1% de probabilidade.

pelo 

( *) As médias seguidas por letras i�Juéüs nao apresentam dif� 

rença significativa ao nível de 1% de probabilidade, pe

lo teste de Tukey. 



. 4 6. 

Os tratamentos A, B e C nao diferem entre si, 

porem, o tratamento C difere de D. 

A análise de regressao para numero médio de 

folhas na primeira colheita, mostra diferença significativa 

para regressão linear, ao nível de 1% de probabilidade, e es 

te resultado não confirma aquele obtido por MANICA (1973) 
l 

que observou significância ao nível. de 1% para regressão qu� 

drática na relação número de folhas na colheita e teores de 

agua disponível no solo, porém com alto coeficiente de varia 

çao. A comparação das médias pelo teste de Tukey, mostra ao 

�ivel de 1% de probabilidade, que as médias dos tratamentos 

irrigados com 1,0; 0,8 e 0,6 da evaporaç�o Potencial 

diferem entre si, mas diferem da testemunha n�o irrigada. 

nao 

o 

tratamento O, 6 da evaporação Potencial n2-io difere da testemu 

nha. 

4.7. N�mero m�dio de dias do plantio� segunda colheita 

A anãlise de variãncia da regressao, para nu

mero m&dio de dias do plantio ã segunda colheita & mostrada 

na Tabela 15, nao apresentando diferença significativa para 

regressoes. 
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TABELA 15. Análise de variância da regressao para numero de 

dias do plantio à segunda colheita. 

Causas da variação G.L. S.Q. Q.M. F R2

Regressão linear 1 1344,20 1344,20 0,3547 13,25% 

Regressão quadrática 1 7733,70 ,7733,70 2,0411 76,24% 

Regressão cúbica 1 1064,70 1064,70 0,2810 10,49% 

( Tratamentos) 3 10142,85 3380,95 0,8923 

Blocos 4 14341,24 3585,31 0,9462 

Resíduo 12 45467,64 7788,97 

Total 19 69951,73 

C.V. = 7,18

A representação gráfica da curva de regressao 

2obtida através da equação y = 855,925 - 0,252x + 0,00047x 
I 

está na Figura 10. 

A comparaçao das médias dos tratamentos, pelo 

teste de Tukey, para numero médio de dias do plantio à segu!! 

da colheita 1 está na Tabela 16. 
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FIGURA 10. Curva representativa do número médio de dias do 

plantio à segunda colheita em função dos nivels 

de água no solo. 

TABELA 169 Comparação das médias dos tratamentos com relação 

ao número de dias do plantio à segunda colheita , 

feita pelo teste de Tukey. 

Tratamentos Média do numero de dias { *)

A 884,28 a 

B 862,86 a

e 821,62 a

D 856 69 a 

d.m.s. = 115,62 ao nível de 5% de probabilidade.

(*) as médias seguidas por letras iguais nioapresentam dife 
rença significativa ao nível de 5% de probabilidade, pe= 
lo teste de Tukey, 
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Os tratamentos A, B, C e D nao diferem entre 

si. 

A análise de variância da regressao para nume 

ro médio de dias do plantio a segunda colheita não apresenta 

diferença significativa entre as regressões, ao nível de 5% 

de probabilidade, porém a regressão quadrática y = 855,925 -

0,252x + 0,00047 x 2, representa 76,24% dos pontos observados.

Os valores observados indicam uma tendência 

de antecipação d� colheita para o nivel de irrigação de 60% 

da evaporação do tanque Classe A. Estes resultados nao coin 

cide com aqueles encontrados por MELIN e MARSEPULT ( 197 2)

que observaram antecipação da segunda colheita em 19,25 dias 

e 87,5 dias, quando utilizaram irrigação por aspersão e gra

vidade respectivamente. 

Os tratamentos A, B, e e D, comparados pelo 

teste de Tukey,.foram semelhantes entre si, o que permite 

concluir, que, no presente traba.lho, não houve diferença si5.2 

nificativa para número de dias do plantio à segunda colheita, 

entre os tratamentos. 

4,8. Peso médio dos cachos na segunda colheita 

A análise de variância da regressao para peso 

médio dos cachos na segunda colheita é apresentada na Tabela 
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17, revelando diferença significativa para regressao linear, 

ao nível de 1% de probabilidade. 

TABELA 17. Análise de variância da regressao para peso me

dio dos cachos na segunda colheita. 

Causas de variação G.L. s .. Q. Q.M. F R 

Regressão linear 1 82,529 82,529 14,1935**,99,96% 

Regressão quadrática 1 0,029 0,029 0,0049 

Regressão cúbica 1 0,46x10 -5
0,46x10-5 0,0000

(Tratamentos) 3 82,56 27,52 4,7328* 

Blocos 4 38,27 9,57 1,6454 

Resíduo 12 69,77 5,81 

Total 19 190,60 

c.v. = 13,53

(*) Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

(**) Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

0,03% 

0,00% 

A representação gráfica da curva de regressao, 

obtida pela equaçao y = 14,565 + 0,0085x, está na Figura 11. 

A comparaçao das médias dos tratamentos, fei

ta pelo teste de Tukey, para peso médio dos cachos na segun

da colheita, está na Tabela 18. 
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FIGURA 11. Curva representativa do peso médio dos cachos na 

segunda colheita em função dos níveis de água no 

solo. 

TABELA 18. Comparação das médias dos tratamentos pelo teste 

de 'rukey, para peso médio dos cachos na segunda 

colheita. 

'rratamentos 

A 

B 

e 

D 

peso médio dos cachos (*) 

19,95 a 

18,93 ab 

17,88 ab 

14,54 b 

d.m.s. = 4,52 ao nível de 5% de probabilidade.

( *) as médias seguidas por letras i.guais não aapresentam di
ferença significativa ao nível de St de probabilidade, 
pelo teste de Tukey. 
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O tratamento A, foi semelhante aos tratamen

tos B e e, e diferem do tratamento D, e os tratamentos B, e

e D se equivaleram. 

A análise de variância para peso médio do ca

cho na segunda colheita, revela diferença significativa, a 

5% de probabilidade para a regressão linear, e a comparaçao 

das m�dias pelo teste de Tukey mostra que o tratamento Adi

fere do tratamento D, a 5% de probabilidade. 

O peso médio dos cachos, nestes experimento, 

foi 5,41; 4,39 e 3,34 kg maior nos tratamentos 1,0; 0,8 e 

O, 6 da evaporação potencial , que a testemunha, respectiva

mente, para a segunda colheita. 

Observou-se portanto, um aumento da produtivi 

dade da segunda colheita com o aumento dos níveis de ãgua do 

solo. 

Este resultado ã semelhante ao encoritrado por 

MEYER (1976) que encontrou um aumento de produtividade de 

5,0 toneladas por hectare na segunda colheita de plantas ir

rigadas, comparadas a plantas não irrigadas. 



TABELA 19. Produtividade da banana na segunda colheita. 

Tratamentos 

A 

B 

e 

D 

Produtividade em kg/ha 

8.312,5 

7.887,5 

7.450,0 

6.058,3 

4.9. Numero de pencas por cacho na segunda colheita 

• 53.

A análise de variância da regressao para nume 

ro de pencas por cad10 na segunda colheita é apresentada na 

Tabela 20, revelando diferença significativa, ao nível de 1% 

de probabilidade para regressão linear. 
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TABELA 20. Análise de variância da regressao para numero de 

pencas por cacho na segunda colheita. 

Causas de variação G.L. S.Q. Q.M. F R 

Regressão linear 1 5,651 5,651 17,6792** 94,34% 

Regressão quadrática 1 0,020 0,020 0,0641 0,34% 

Regressão cúbica 1 0,317 0,317 0,9930 5,30% 

(Tratamentos) 3 5,989 1,996 6,2454** 

Blocos 4 2,020 0,505 1,5800 

Resíduo 12 3,836 0,319 

Total 19 11,845 

c.v. = 6,93

( *) Significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

( * *} Significativo ao nível de 1% de probabilidade.

A representação gráfica da curva de regressao 

obtida através da equação y = 7,3041 + 0,00223x está na Fig� 

ra 12. 

A comparaçao das médias dos tratamentos, pelo 

teste de Tukey, para numero médio de pencas por cacho na se

gunda colheita, está na Tabela 21. 
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por cacho na segunda colheita, em função dos ní

veis de água no solo. 

'l.'ABELA 21. Comparação das média dos tratamentos, com relação 

ao número médio de pencas por cacho na segunda co 

lheita, feitos pelo teste de Tukey. 

Tratamentos 

A 

B 

e 

D 

d.m.s. = 1,062

(*) As médias seguidas

rença significativa 

lo teste de Tukey. 

numero médio de pencas por cacho(*) 

8,68 a 

8,62 a 

7,98 ab 

7,34 b 

por letras iguais nao apre sentam dif� 

ao nível de 5% de probabilidade, pe-



Os tratamentos A e B diferem de D e C não di-

fere de D. 

A análise de variância para numero de pencas 

por cacho na segunda colheita, apresenta diferença signific� 

tiva ao nivel de 5% de probabilidade, para regressão linear, 

os valores observados indicam uma tendência de aumento do 

número de pencas por cacho com o aumento dos níveis de agua 

no solo, na segunda colheita. 

Os tratamentos 1,0; 0,8 e 0,6 da evaporaçao 

potencial, tiveram aumentos do número de pencas por cacho de 

1,34; 1,28 e 0,64 comparados com o tratamento n�o irrigado. 

4.10. Numero medio de folhas na segunda colheita 

A análise de variância da regressao, para nu

mero de folhas na segunda colheita f apresentada na Tabela 

22, sendo observada diferença significativa, ao nível de 1% 

de probabilidade, para a regressão linear. 
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TABELA 22 .. Análise de variância da. regressão para número de 

folhas na segunda colheita. 

Causas de variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão linear 1 7,040 7,040 16,3957** 

Regressão quadrática 1 0,097 0,097 ' 0,2278 

Regressão cúbica 1 0,323 0,323 0,7534 

(Tratamentos) 3 7,462 2,487 5,7923* 

Blocos 4 5,307 1,327 3,0896 

Residuo 12 5,153 0,429 

Total 19 17,922 

C.V. = 7,02

(*) significativo ao nível de 5% de probabilidade 

(**) significativo ao nível de 1% de probabilidade 

R
2

94,35% 

1 , 31 % 

4,34% 

A representação gráfica da curva de regressao 

obtida através da equação y = 8,3785 + 0,00249x, está na Fi� 

gura 13. 

A comparaçao das médias dos tratamentos, pelo 

teste de Tukey, para numero de folhas na época da segunda co 

lheita, está na Tabela 23. 
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FIGURA 13. Curva representativa do número médio de folhas na 

segunda colheita, em função dos níveis de água no 

solo. 

TABELA 23. Comparação das médias dos tratamentos com relação 

ao número médio de folhas na segunda colheita,fe! 

ta pelo teste de Tukey. 

Tratamentos 

A 

e 

B 

D 

média do número de folhas na segunda 
colheita (*) 

9,96 a 

9,56 ab 

9,48 ab 

8,32 b 

d.m.s. = 1,61 a 1% de probabilidade

(*) as médias seguidas por letras iguais não apresentam dif�

rença significativa ao nível de 1% de probabilidade,·pe

lo teste de Tukey. 
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O tratamento A difere do tratamento D. Os 

tratamentos B,C e D se equivalem. 

A análise de variância da regressao para nume 

ro médio de folhas na segunda colheita mostra diferença sig

nificativa, ao nível de 1% de probabilidade, para regressao 

linear, e a curva de regressao observada indica tend�ncia a 

aumentar o número de folhas na segunda colheita quando o so

lo contem índices maiores de água. 

As médias dos numeras das folhas nos tratamen 

tos 1,0; 0,8 e 0,6 E0 foram 1 ,64, 1,16 e 1,24 folhas maio� 

res que no tratamento não irrigado, respectivamente. 

4.11. Dotação de agua e produtividade 

A aplicação de água� cultura, controlada pe

la evaporaçao do tanque Classe A relacionada com a produtivi 

dade para os diversos tratamentos, podem ser observados na 

Tabela 24. 

De acordo com as condições experimentais im� 

postas a cultura, observa�se na primeira colheita que os tra 

tamentos 1,0 E0, 0,8 E
0 

e 0,6 E0 di;Eeriram da testemunha em

2,4, 1,83 e 1,49 toneladas, :i:-espectivamente, com uma eficiên 

eia de utilização da água de irrigação (E�U.A,I.) de 5,137 q

5,801 e 7,302 kg/mm respectivamente, Na segunda colheita 
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os tratamentos 1,0 E ;  0,8 E e 0,6 E diferiram da testemu-
o o o 

nha em 2,25; 1,83 e 1,39 toneladas respectivamente com uma 

E.U.A.I. de 13,055; 15,595 e 19,508 kg/mm respectivamente. 

Comparando-se a produtividade dos tratamentos, 

verifica-se que não houve diferença significativa entre os 

tratamentos irrigados, porém estes diferiram da testemunha .. 

O tratamento que melhor resposta deu à irrigação foi o 1,0 

E , e por esta razão, este tratamento deverá ser indicado o 

para preconizar a irrigação, em escala comercial em região 

de clima e solo identicos ao do presente experimento. Estas 

inferências estão embasadas apenas no consumo de água pela 

irrigação e produtividade e partindo do princípio de que es

tatísticamente não há diferenças entre os tratamentos, po

rem, um estudo da relação benefício/custo poderá levar a uma 

decisão diferente. 

Deve-se ponderar que estes resultados estão 

intimamente relacionados com a ocorrência de precipita-

ções pluviométricas. 
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T.ABELA 24. Dotação de água para cada tratamento e eficiência

de utilização de agua mm/t da primeira e segunda 

colheita. 

Trata-
mentos 

A 

B 

e 

D 

A 

B 

e 

D 

Água d:: Água de 
irrigaçao chuva 

rmn mm 

1.310,16 2.390,17 

1.048,13 2.309,17 

786,19 2.309,171 

0,0 2.309,17 

636,58 1.074,57 

509,26 1.074,57 

381,95 1.074,57 

o,o 1.074,57 

Água 
total 

mm 

3.619,17 

3.357,30 

3.095,30 

2.309,17 

1.711,15 

1.583,83 

1.456,52 

1.074,57 

Estimativa 
t/ha 

6,73 

6,08 

5,74 

4,25 

8, 31 

7,89 

7,45 

6,06 

E. U .A�.I*

mm/t
kg/mm 

5 1 137 

5,801 

7,302 

13,055 

15,494 

19,508 

* E.U.A.I. - eficiência de utilização da agua para irrigação.
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5, CONCLUSOES

O material e os métodos empregados, os resul

tados obtidos, analisados e interpretados, permitiram as con 

clusões apresentadas a seguir: 

l. O tratamento Ague recebeu uma lâmina de água de irriga

ção correspondente a 100% da evaporação potencial (E) do
o 

tanque Classe A (E = 0,8 ECA} foi o mais indicado para o 

servir de apoio às recomendações de irrigação da cultura 

da banana, em condições de clima e solo idênticos ao des

ta pesquisa. 

2. O consumo de água de irrigação para produzir uma tonelada

de banana foi de 194,67 mm até a primeira colheita e

76,60 mm até a segunda colheita.
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3. O numero de folhas na primeira e segunda colheita e uma 

característica vegetativa que serve de base para estimar 

a capacidade produtiva da cultura. 
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