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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo zonear áreas aptas ao cultivo da banana. 
Foram utilizados neste estudo os programas Spring, Simula e Bipzon para realizar o 
zoneamento agroclimático. Os períodos simulados foram 2º, 4º e 6º qüinqüênios de 
janeiro, fevereiro e março. Utilizou-se o ISNA, em três capacidades diferentes de 
armazenamento de água no solo, para gerar os mapas e delimitar as áreas 
produtivas. A cultura da banana apresenta períodos de plantio, favorecidos pela 
reserva de água no solo, considerando aumentos na produtividade.  
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ABSTRACT 

 
The present work had for objective to divide into districts capable areas to the 
cultivation of the banana. They were used in this study the programs spring, simula 
and Bipzon to accomplish the zoning agricultural climate. The simulated periods were 
2nd, 4th and 6th quinquienniums of January, february and march. ISNA was used in 
three capacities differenties of storage of water in the soil to generate the maps and 
to delineate the productive areas. The culture of the banana presents periods of 
plantation, favores by the reservation of water in the soil, considering increases in the 
productivity.  
Key words: ISNA; banana; reservation of water. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A banana é cultivada nas regiões quentes do mundo, durante todo o ano. 

Responde pelo maior volume transacionado de frutas, sendo consumida em países 
tropicais e temperados e também de forma regionalizada. Para o mercado 
exportador, o processo de produção é determinado por grandes empresas, que se 
associam aos produtores independentes e dominam toda a cadeia (BRAGA FILHO, 
2006). 
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A produção mundial de bananas e plátanos está distribuída entre os 
continentes, porém com maior concentração na Ásia, Américas do Sul e Central e 
África. Na África, destaca-se a produção de plátanos (MOREIRA, 1999). 

A bananeira, por ser uma planta tipicamente tropical encontra condições 
climáticas favoráveis ao seu cultivo em quase todo o Brasil, com destaque para as 
regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, grande parte da região Sudeste e alguns 
microclimas do Sul. De acordo com o IBGE (2002), a produção brasileira, em 2002, 
foi de aproximadamente 6,42 milhões de toneladas. Nessas regiões, o rendimento 
médio obtido está acima de 12 T.ha-1. A planta necessita de calor constante, 
precipitações bem distribuídas e umidade elevada (ALVES et al., 1999). O País é 
grande produtor e consumidor de banana (MOREIRA, 1999).  

Dentre os estados produtores, destaca-se São Paulo na Região Sudeste, com 
produção acima de um milhão de toneladas (BRASIL, 2004). Com exceção da 
distribuição pluvial e sua quantidade, as condições climáticas do nordeste brasileiro 
são excelentes para a cultura da banana. A insolação abundante e a baixa umidade 
relativa do ar, juntamente com o uso da irrigação, favorecem a altas produtividades 
(BARRETO, 1988). 

Apesar do Brasil ser grande produtor de banana, o mercado interno absorve 
praticamente toda a produção e as exportações tem diminuído, sendo apenas 0,33% 
da produção exportada no ano de 1997 (MOREIRA, 1999). No ano de 2003 foram 
exportadas 220.770 T de bananas frescas ou secas. A Argentina, o maior importador 
do país, comprou 129.679 T neste mesmo ano (BRASIL, 2004). 

As formas de cultivo são diferentes nas regiões do país, predominando o 
cultivo extrativista, com baixa ou nenhuma tecnologia. No entanto, em cada região 
observam-se cultivos com perfil comercial, voltados para atender os consumidores 
ou atacadistas mais exigentes. Daí a importância do cultivo na região do Cerrado, 
que distante das regiões tradicionalmente produtoras, também apresenta grande 
mercado consumidor (BRAGA FILHO, 2006). 

A região do Cerrado possui uma estação chuvosa e uma seca, concentrando 
80% da precipitação pluviométrica na estação chuvosa, que vai de novembro a abril. 
Desta forma, o padrão de distribuição pluviométrica e a distribuição heterogênea da 
estação seca. Porém o uso destas áreas pode ser ampliado com a introdução da 
prática da irrigação (GOEDERT, 1989).  

A precipitação pluvial, na maioria das regiões de cultivo, é insuficiente para o 
crescimento e desenvolvimento satisfatórios das plantas, podendo influenciar na 
quantidade e na qualidade dos frutos (OLIVEIRA, 1999). Dessa forma, a 
sazonalidade da precipitação verificada na região do Cerrado deve ser considerada 
na produção de banana. 

No estado de Goiás, a importância da cultura é expressiva, com um volume 
comercializado nas centrais de abastecimento do estado de 41.064 T, sendo 64,76% 
produzido no próprio estado (GOIÁS, 2002, 2003). Em Goiás, o rendimento médio 
obtido está em torno de 12 T.ha-1 (IBGE, 2001, 2002; GOIÁS, 2003), não diferindo 
da média nacional. 

A bananicultura brasileira deve buscar a abertura de novos mercados, partindo 
de uma inserção mais competitiva nos países vizinhos, devido às características 
próprias dos produtos, como a perecibilidade e superação de barreiras impostas por 
países importadores, no caso de maiores distâncias, além de corrigir deficiências 
dos setores público e privado (BORBOREMA, 2003). 

Os sistemas de produção de banana em uso no Brasil são divididos em três: o 
sistema convencional, a produção integrada e a produção orgânica. O sistema 
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convencional é caracterizado pelo manejo intensivo do solo, pouco controle de agro 
químicos, na adubação e no manejo de pragas. São utilizadas as cultivares mais 
conhecidas na região e, conseqüentemente, absorvidas pelo mercado local. Já a 
produção integrada, preocupa-se com o material propagativo e valorizam as 
qualidades agronômicas. Neste sistema, são utilizadas cultivares indicadas por 
órgãos oficiais de pesquisa. Com a tecnificação da agricultura há uma tendência de 
redução do sistema convencional com o aumento gradativo do uso das áreas com 
produção integrada. Áreas de produção orgânica, tendem a um aumento de área, 
mas com menor intensidade.  

A redução do ciclo de florescimento da cultura, favorecida pela aplicação de 
água com o uso da irrigação, associada às temperaturas elevadas, se tornam 
interessante devido ao menor tempo para o retorno do investimento (PEREIRA, 
1997). Este fato é relevante na tomada de decisão para o nível tecnológico a ser 
empregado no cultivo, frente às perspectivas de mercado. Sendo assim a cultivar 
Grande Naine, sob condições ideais de cultivo, podendo atingir de 50 t ha-1 a 60 t ha-

1 em cada ciclo produtivo (SILVA et al., 1999).  
A duração das fases fenológicas, assim como a produtividade de uma cultura, 

varia entre regiões, anos e datas de plantio, em razão das variações dos fatores 
climáticos. A temperatura tem-se mostrado um dos fatores climáticos mais 
importantes na predição dos eventos fenológicos de uma cultura, desde que não 
haja deficiência hídrica.  

Nos últimos anos, com a necessidade de melhorar a produtividade, mantendo-
se a qualidade das culturas, urge aprofundar os estudos que envolvem o 
zoneamento agroclimático, para regiões como o Estado de Goiás e o Distrito 
Federal. Assim, o zoneamento agroclimático constitui-se em uma ferramenta de 
organização do planejamento agropecuário, tendo por base o levantamento dos 
fatores que definem aptidões agrícolas encontradas em diferentes regiões. Quando 
se tem delimitadas as condições edafoclimáticas de uma região, pode-se definir 
áreas climaticamente homogêneas e assim estabelecer o cultivo que pode ser 
incrementado na área pesquisada...   

Com a importância da expansão do zoneamento agroclimático, decorre a 
necessidade de gerar informações que representem fielmente o estudo, e desta 
forma, o uso de sistemas de informações geográficas (SIG) para uma determinada 
situação – muitas vezes considerada complexa, se mostra eficiente, produzindo 
resultados de grande utilidade e de boa qualidade. Neste caso, a utilização de um 
SIG na elaboração do zoneamento agroclimático permite definir áreas propícias ao 
cultivo, com a utilização de procedimentos relativamente simples, tais como o 
balanço hídrico. 

A utilização do zoneamento agroclimático tem proporcionado a redução de 
riscos climáticos para culturas, retorno de capitais aplicados em operações de 
crédito agrícola, e diminuição da perda das culturas. 

Segundo CUNHA & ASSAD (2001), o zoneamento agroclimático foi 
desenvolvido via integração de modelos de simulação de crescimento de plantas, 
bases de dados climáticos e de solo, técnicas de tomada de decisão e ferramentas 
de geoprocessamento, permitindo assim a análise de uma série de estudos de 
riscos climáticos. 

Durante a realização do zoneamento agroclimático, PEREIRA et al. (2002) 
comentam acerca da necessidade da confecção dos mapas levando em 
consideração as cartas climáticas básicas e o conhecimento das exigências da 
cultura a ser zoneada, definindo-se as áreas: 
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a) aptas, sem restrições térmicas ou hídricas; 
b) inaptas, sem atendimento das exigências térmicas ou hídricas; 
c) marginais, em que as restrições não são totalmente limitantes ao cultivo. 
 
Existem diversos métodos disponíveis para a realização da espacialização de 

dados pontuais, permitindo a geração de resultados bastante diferenciados 
dependendo da forma como são utilizados.  

O presente trabalho objetivou a elaboração do zoneamento agroclimático para 
a cultura da banana, determinando a melhor época de plantio em função do índice 
de satisfação da necessidade de água (ISNA), para determinação das melhores 
regiões para implantação da cultura no Estado de Goiás e Distrito Federal. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

  
1. Balanço hídrico 
O zoneamento agroclimático para a cultura da banana foi realizado utilizando o 

programa Bipzon balanço hídrico e Spring 4.1. Para tal, foram utilizadas as séries 
diárias de dados pluviométricos de chuva de 161 estações pluviométricas com 15 
anos de observações, fornecidos pelo antigo Departamento Nacional de Águas e 
Energia Elétrica (DNAEE). As estações empregadas são referentes ao Estado de 
Goiás e o Distrito Federal. Para a estimativa da evapotranspiração de referência 
utilizou-se o banco de dados climáticos das estações meteorológicas da rede do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), existentes no Estado de Goiás e Distrito 
Federal. 

O cálculo do balanço hídrico foi realizado para períodos de cinco dias, 
utilizando o programa Bipzon. Para a cultura da banana foram realizadas nove 
simulações de plantio, sendo o 2º, 4º e o 6º qüinqüídio dos meses de janeiro a 
março. Como entrada de dados, fez-se necessário à alimentação do arquivo de 
dados dos valores de coeficiente da cultura (Kc) e período em dias de cada fase do 
ciclo fenológico da cultura e a duração total do ciclo.  

Para a estimativa de ETo escolheu-se o método em função da quantidade de 
informações meteorológicas disponíveis conforme SILVA, (1997), sendo utilizado o 
método de HARGREAVES (1974), ou seja, a fórmula para estimativa da 
evapotranspiração de referência, enfatizando a simplicidade e o uso do mínimo de 
variáveis meteorológicas, a qual foi implementada no programa Bipzon.  

A Evapotranspiração potencial da cultura foi calculado conforme a equação 
ETpc = ETo Kc em que ETpc = evapotranspiração potencial da cultura (mm.d-1) e Kc 
= coeficiente de cultura (DOORENBOS & KASSAM, 1979) 

A evapotranspiração real (ETr) é estimada pela equação de terceiro grau, 
proposta por EAGLEMAN (1971), que descreve a evolução da evapotranspiração 
real (ETr) em função da evapotranspiração potencial da cultura (ETpc) e umidade do 
solo (UR), expressa por ( ) ( ) ( )32

... URDURCURBAETr +−+=    
Nas simulações do balanço hídrico, será considerado três tipos de solo: 
− Tipo 1: solos com baixa capacidade de armazenamento de água (30 mm); 
− Tipo 2: solos com média capacidade de armazenamento de água (50 mm); 
− Tipo 3: solos com alta capacidade de armazenamento de água (75 mm). 
Os resultados das simulações, arquivos de saída, formaram os ISNA para as 

diferentes fases fisiológicas após a brotação, selecionamos os valores com 80% de 
probabilidade de ocorrência das chuvas.  
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2. Geração dos Mapas Temáticos 
A relação ETr/ETpc (evapotranspiração real pela evapotranspiração potencial 

da cultura), expressa a quantidade de água que a planta consume e aquela 
desejável para garantir a sua máxima produtividade. A razão ETr/ETpc é conhecido 
como ISNA (índice de satisfação da necessidade de água) que expressa a 
percentagem de água disponível às plantas. 

Os valores do ISNA para a banana serão obtidos utilizando o Bipzon 
considerando as diferentes datas de plantio das mudas. Utilizará os valores ISNA 
para a freqüência de ocorrência das chuvas de 80%, conforme recomendado por 
BERNARDO et al. (2006). 

Para a realização do zoneamento agroclimático da cultura da banana, é 
necessário à determinação das classes de risco climático, sendo delimitado em três 
classes de aptidões climáticas para as condições edafoclimáticas do Cerrado 
conforme recomendação de SILVA (1997), levando-se em consideração o ISNA, ou 
seja: 

− Para ISNA ≥ 0,60, as culturas estão expostas a um baixo risco climático;  
− Para valores 0,60 > ISNA > 0,50, as culturas estão expostas a um risco 

climático médio; 
− Para ISNA ≤ 0,50, as culturas estão expostas a um alto risco climático. 
Com os valores dos ISNA simulados, cria-se um banco de dados contendo as 

estações com suas respectivas coordenadas geográficas e valores ISNA, o que 
permiti a espacialização com o emprego do programa SPRING 4.1 desenvolvido 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1991-2005), gerando assim os 
mapas temáticos de riscos. Para tal, foram adotados os seguintes procedimentos:  

− Digitação de arquivos de pontos em formato ASCII; 
− Importação do arquivo ASCII e transformação das coordenadas geográficas 

em coordenadas de projeção policônica; 
− Classificação para aptidão climática da cultura, determina-se as classes de 

risco climático; 
− Delimitação para Goiás e Distrito Federal; 
− Transformação de arquivo matriz para vetor; 
− A confecção dos mapas temáticos através do Scarta 4.1. 
− Impressão dos mapas através do Imprima 4.1. 
Serão confeccionados 27 mapas temáticos de riscos climáticos para a cultura, 

depois de ajustados os valores das interpolações, definidos pelas classes de aptidão 
climática.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A bananeira, por ser uma planta tipicamente tropical encontra condições 

climáticas favoráveis ao seu cultivo em quase todo o Brasil, com destaque para as 
regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, grande parte da região Sudeste e alguns 
microclimas do Sul. Analisando as diferentes capacidades de armazenamento de 
água no solo, verifica-se uma diminuição nas áreas de risco para os solos com maior 
reserva de água disponível no solo, o que permite a seleção de áreas com maior 
aptidão hídrica ao cultivo da banana em função das classes de solo. 

Quanto às áreas de Neossolos (capacidade de armazenamento de água de 30 
mm) (Figura 1), para o plantio entre 6-30 de janeiro, o risco é alto para o plantio da 
banana, sendo que a partir de 06 de fevereiro a grande maioria do Estado apresenta 
médio risco ao cultivo, exceto pequena parte do DF, pequena parte da região 
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sudoeste e região metropolitana de Goiânia que apresentam baixo risco ao plantio 
da banana. Para o plantio a partir de 16 de março a cultura apresenta baixo risco ao 
cultivo sendo caracterizado pela reserva de água no solo devido a sua maior 
necessidade a partir do final do mês de agosto que reflete mais quanto menor a 
reserva de água no solo. 

 
a b c 

   
Alto Risco Médio Risco Baixo Risco 

FIGURA 1. Risco climático para a cultura da banana, para o plantio entre a) 6-10 de 
janeiro; b) 6-10 de fevereiro e c) 16-20 de março para a reserva de água no solo de 
30mm. 

Quanto às áreas de Latossolos Vermelho-Amarelos (capacidade de 
armazenamento de água de 50 mm) (Figura 2), para o plantio entre 6-30 de janeiro, 
o risco é alto para o plantio da banana, sendo que a partir de 06 de fevereiro a 
grande maioria do Estado apresenta médio risco ao cultivo, exceto boa parte do DF, 
grande parte da região sudoeste média parte da região metropolitana de Goiânia e 
Sudeste de Goiás que apresentam baixo risco ao plantio da banana. Para o plantio a 
partir de 26 de fevereiro a cultura apresenta baixo risco ao cultivo sendo 
caracterizado pela reserva de água no solo devido a sua maior necessidade a partir 
do final do mês de agosto que reflete o teor médio da reserva de água destes solos 
em destaque (50 mm). 

 
a b c 

   
Alto Risco Médio Risco Baixo Risco 

FIGURA 2. Risco climático para a cultura da banana, para o plantio entre a) 6-10 de 
janeiro; b) 6-10 de fevereiro e c) 26-30 de fevereiro para a reserva de água no solo 
de 50mm. 
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Quanto às áreas de Latossolos Vermelhos, Cambissolos e Argissolos 
(capacidade de armazenamento de água de 70 mm) (Figura 3), para o plantio entre 
6-25 de janeiro, o risco é alto para o plantio da banana, sendo que a partir de 26 de 
janeiro a grande maioria do Estado apresenta médio risco ao cultivo, pequena parte 
do Nordeste do Estado que ainda apresenta alto risco ao plantio da banana. Para o 
plantio a partir de 16 de fevereiro a cultura apresenta baixo risco ao cultivo sendo 
caracterizado pela reserva de água no solo refletida pela alta reserva de água dos 
solos em destaque (70 mm). 
 
A b c 

   
Alto Risco Médio Risco Baixo Risco 

FIGURA 3. Risco climático para a cultura da banana, para o plantio entre a) 6-10 de 
janeiro; b) 26-30 de janeiro e c) 16-20 de fevereiro para a reserva de água no solo 
de 70mm. 

 
CONCLUSÃO 

 
A cultura da banana apresenta períodos adequados para o plantio dependente 

da reserva de água no solo. Sendo que o mês de Janeiro não é recomendado para o 
plantio da cultura. O mês de Fevereiro e recomendado para reservas média (50 mm) 
e alta (70 mm) de água no solo, já para baixa reserva de água (30 mm) no solo o 
mês indicado é o mês de março. 
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