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  INTRODUÇÃO: 
No cenário atual, é imperativo aumentar a eficiência de 
uso da água da agricultura irrigada. Isso é viável com 
mudanças na aplicação de água às culturas, na 
eficiência dos sistemas de irrigação, no manejo da 
irrigação, das culturas e na adoção de espécies ou 
cultivares mais eficientes. Por outro lado, estratégias de 
produção como aumento da densidade de plantio em 
condições semiáridas melhora a refrigeração do 
bananal, reduz a evaporação de água do solo e 
melhora o crescimento e desenvolvimento da bananeira 
(DONATO et al., 2015). Esta hipótese é o que se busca 
testar na pesquisa proposta. Objetivou-se com o 
presente trabalho avaliar o crescimento vegetativo da 
bananeira ‘BRS Platina’ no primeiro ciclo de produção 
de forma a obter informações   para subsidiar a 
validação de um sistema de produção para a cultivar, 
que visa a melhoria do crescimento através da 
combinação de densidade de plantio e estratégias de 
irrigação com déficit. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal Baiano, 
Campus Guanambi - BA, localizado no Perímetro 
Irrigado de Ceraíma. A irrigação foi feita por 
microaspersão, com emissor de 112 L.h-1, espaçamento 
de 4,0 metros entre emissores e de 5,0 m entre linhas 
laterais. Os tratamentos, quatro lâminas de irrigação, 
55, 70, 85 e 100% da evapotranspiração do cultivo, ETc, 
e, quatro densidades de plantio, 1.600 (2,5x2,5 m), 
2.000 (2,5x2,0 m), 2.666 (2,5x1,5 m) e 3.333 (2,5x1,2 
m) plantas.ha-1 e oito épocas de avaliação, 120, 150, 
180, 210, 240, 270 300 e 330 dias após o transplantio , 
dispostos num delineamento em blocos casualizados, 
com quatro repetições e seis plantas úteis por parcela 
experimental, em esquema de parcelas 
subsubdivididas, com o fator lâminas nas parcelas e o 
fator densidade de plantio nas subparcelas. A irrigação 
foi baseada na evapotranspiração da cultura (ETc). Foi 
avaliado o crescimento da bananeira ‘BRS Platina’ no 
primeiro ciclo de produção (planta-mãe). Os dados das 
características avaliadas foram submetidos à análise de 
variância, para as interações significativas foram 
ajustadas superfícies de resposta entre as lâminas de 
irrigação e, densidades de plantio ou dias após o 
transplantio. Na ausência de interações foram 
estudados os efeitos dos fatores principais com análise 
de regressão. 

 
 
 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 APF = - 112,55875 + 0,086321358*LAM + 1,7280037 *DAT – 0,0019633355 *DAT2

R2 0,97
 AFT = - 5,1565599 + 0,0011534926*LAM + 0,057842576*DAT

R2 0,93

A B  
 IAF = 0,67746284 – 0,00069193805*DEN – 0,0043654795*DAT + 

0,00000007398167*DEN2 + 0,000013616193*DAT2 + 
0,00000493171*DEN*DAT

R2 0,95

C

PPNS = -0,00100906DAT2 + 0,72800992DAT - 46,30696429

R² = 0,9
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Dias após o transplantio D  

NF = -0,00017130DAT2 + 0,11237698DAT - 2,75607143

R² = 0,9
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Dias após o transplantio E  
Figura 1. Superfícies de resposta: altura da planta (A), e área 
foliar total (B) em função dos dias após transplantio e lâmina 
de irrigação; índice de área foliar em função dos dias após 
transplantio e densidade de plantio (C); Regressões: perímetro 
do pseudocaule ao nível do solo (D) e número de folhas vivas 
(E) em função de dos dias após transplantio. 

  CONCLUSÃO: 
Lâmina de irrigação de 100% da ETc e o aumento dos 
dias após o transplantio aumentam o crescimento em 
altura e a área foliar total da bananeira ‘BRS Platina’, 
enquanto o aumento da densidade de plantio até 3.000 
plantas ha-1 e idade da planta aumentam o índice de 
área foliar no primeiro ciclo produtivo. 
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