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RESUMO 

Fez-se a aplicação do produto, FruitoneCPA, 
nas dosagens de 0-150-300 e 600 ppm através 
de pulverização dirigida às duas últimas pen¬ 
cas de cachos de bananas. Os cachos foram 
colhidos quando o fruto médio apresentava -
se com 30 mm e então comparados os parâme
tros, comprimento e peso, dos frutos médios 
de cada penca. A análise não mostrou efei
to para peso, porém, verificou-se que as do¬ 
sagens crescentes do produto, provocaram alongamento dos frutos, contrariando a ten -
dência normal de decréscimo acentuado, que 
os mesmos apresentam nas últimas pencas do 
cacho. 
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INTRODUÇÃO 

0 uso de reguladores de crescimento, vem tendo incremen 
to na fruticultura, onde desempenham os mais variados papéis, 
em muitas espécies. Assim o produto Clorofenoxipropionamida -
(Fruitone CPA), tem sido utilizado na cultura do abacaxizeiro, 
com as finalidades de aumento no tamanho da fruta e redução 
da coroa do abacaxi. Segundo DALLDORF (1978), a dosagem de 200 
ppm de Fruitone, provocou acréscimo de produção por área; ele 
vando-se a concentração do produto para 500 ppm obteve-se au
mento de produção da ordem de 33¾. Na dosagem de 300 ppm au
mentou o comprimento e o diâmetro das frutas, e empregado a 
500 ppm provocou diminuição no tamanho da coroa e queima nas 
folhas das plantas. 

Na cultura da bananeira, o uso de reguladores de cresci 
mento é bem restrito. SAMPAIO et álii (1975 e 1977) aplica
ram ácido giberélico e o ácido 2-hidroximeti1-4-clorofenoxia-
cético, e concluíram que os tratamentos nao afetaram em nada. 
o desenvolvimento dos cachos de bananas. Neste experimento pro 
curou-se determinar se o produto Fruitone CPA, provocaria al
guma alteração no desenvolvimento normal dos frutos da bana
neira. 

MATERIAL Ε MÉTODOS 

0 experimento foi realizado em bananal do cultivar Na-
nicao, existente no Setor de Horticultura da Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

A aplicação do produto Fruitone CPA, foi efetuada a \k 
de março de 1980, através de pulverização abundante, com adi
ção de espalhante adesivo, sendo pulverizadas somente as duas 
ultimas pencas, fazendo-se a proteção das demais. Os cachos 
estavam com todas as pencas aparentes, com os frutos na hori
zontal e o conjunto de brácteas (coração) distanciava-se de 
5 a 10 cm da última penca. 
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Os tratamentos, variando as dosagens do produto, foram 
os seguintes: 

1. controle, pulverização com água; 
2. Fruitone a 150 ppm de p.a. + espalhante; 
2. Fruitone a 300 ppm de p.a. + espalhante; 
k. Fruitone a 600 ppm de p.a. + espalhante. 

0 experimento foi delineado em blocos ao acaso com h tra 
tamentos e 5 repetições, sendo cada repetição um cacho. 

Os cachos foram colhidos a 03 de julho de 1980, quando 
o fruto da segunda penca, apresentava-se com diâmetro de apro 
ximadamente 30 mm. Para avaliação dos resultados, os cachos 
foram despencados, e as pencas pesadas para se determinar o 
peso médio dos frutos de cada penca. A seguir as pencas foram 
desmembradas e mensurados os três frutos centrais da camada ex 
terna das pencas, para se determinar o comprimento médio dos 
frutos de cada penca. Encontrados estes dois parâmetros, fez-
se a análise estatística dos mesmos. Para possibilitar a aná
lise, considerou-se para cada cacho, somente as seis pencas ba 
sais, uniformizando-as assim as amostras, pois os cachos apre 
sentavam numero de pencas variável . 

RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos estio expressos nas Tabelas 1 e 2 
e representados nas Figuras 1 e 2. Os resultados das análises 
estatísticas, estão na Tabela 3. 

Na análise nao houve significaneia para as regressoe s 
quadráticas e cúbicas, razão porque nao constam na Tabela 3. 

As d.m.s. (Tukey) para o confronto de médias dentro dos 
tratamentos foram de 25,55 para peso médio dos frutos e 1,7*+ 
para comprimento médio. 

As equações das regressões lineares foram as se-
gu i ntes: 



1) Para peso médio dos frutos: 

dentro de Controle : ? = -6,14X + 112,27; 
dentro de 150 ppm : ? = -7,96X + 13^,55* 
dentro de 300 ppm : ? = -7,l6X + 135,30; 
dentro de 600 ppm : ? = -5,04X + 118,15. 

2) Para comprimento médio dos frutos: 

dentro de Controle : ? = -0,5^1Χ + 15,16; 
dentro de 150 ppm : ? = -0,489X + 16,55; 
dentro de 300 ppm : ? = -0,335X + 16,48; 
dentro de 600 ppm : nao ocorreu regressão. 

Pelo exame do tratamento controle, verifica-se lineari
dade, uma queda constante nos pesos e comprimentos dos frutos 
de penca para penca, fato esse normal e sobejamente conhecido. 
As várias dosagens de Fruitone CPA nao alteraram o peso médio 
dos frutos. Ja para o comprimento médio dos frutos, verificou 
se o efeito do Fruitone CPA. Assim através das equações de 
regressão nota-se que no tratamento controle a diminuição no 
comprimento dos frutos foi de 0,5^lcm a cada penca, já no tra 
tamento a 150 ppm esse valor caiu para 0,489 cm e para 300 









ppm, tornou-se igual a 0 , 3 3 5 ppm. Quando utilizou-se a dosa
gem de 600 ppm de Fruitone CPA, nao se encontrou regressão, 
ou seja, nao houve diminuição no tamanho dos frutos. 0 exame 
das Tabelas 2 e Figura 1 mostram perfeitamente que as dosa-
gens crescentes de Fruitone CPA aplicadas que foram nas duas 
últimas pencas, contrariaram a tendência de diminuição no ta
manho dos frutos, com efeito localizado. 

0 resultado obtido neste trabalho é interessante e pre
cisa ser melhor estudado, pois o efeito do Fruitone CPA far-
se-ia por modificação no ciclo de ccrescimento do fruto, co
mo parece acontecer com o abacaxi, onde o atraso na matura
ção, permitiria o fruto tomar mais nutrientes e como conse
qüência, torna-se maior. 

CONCLUSÃO 

0 produto Fruitone CPA, provocou alongamento de frutos 
de banana, Aplicado em dosagens crescentes, a maior dosagem, 
600 ppm foi a de maior efeito. 
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SUMMARY 

THE EFFECT OF CHLOROPHENOXY PROPIONAMIDE (FRUITONE CPA) 
ON THE FRUIT OF BANANA CV. 'NANICÃO' 

Fruitone CPA was applied on the two terminals hands of 
the banana bunch, using the following doses: 0 - 1 5 9 - 3 0 0 and 600 
ppm. Fruitone did not affect fruit weightm but increased fruit 
lenght. This alteration was greater with Fruitone at 600 ppm. 




