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RESUMO 

Foram estudados os efeitos de 6 dosagens de biofertilizante (D1 = 0 mL/planta/vez, D2 = 30 

mL/planta/vez, D3 = 60 mL/planta/vez, D4 = 90 mL/planta/vez, D5 = 120 mL/planta/vez e    D6 = 

150 mL/planta/vez) e 3 tipos de biofertilizante (T1 = Biofertilizante de esterco bovino não 

enriquecido, T2 = Biofertilizante de esterco bovino enriquecido e T3 = Biofertilizante de soro não 

enriquecido) na área foliar de  mudas de pimentão. A pesquisa foi desenvolvida durante os meses de 

maio e junho , em ambiente protegido com telado de 50% de sombreamento, no setor de 

agroecologia, da Universidade Estadual da Paraíba-UEPB, Campus-IV, localizado no município de 

Catolé do Rocha/PB (6º20’38” S; 37º44’48”W; 275 m) distando 02 km da sede do município. O 

delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 18 tratamentos, no 

esquema fatorial 6x3, com 3 repetições, contendo 54 plantas/unidade experimental. O semeio da 

variedade Interprise foi realizado em ambiente protegido, com telado de 50% de sombreamento, em 

bandejas de polietileno, contendo 128 células cada bandeja. O substrato utilizado foi 50% de esterco 

bovino curtido e 50% de solo areno argiloso. Os biofertilizantes foram produzidos, de forma 

anaeróbia, em recipiente plástico, com capacidade para 240 litros, contendo uma mangueira ligada a 

uma garrafa plástica transparente com água para retirada do gás metano produzido no interior do 

recipiente pela fermentação das bactérias anaeróbias. A dosagem ótima de biofertilizante de 103,0 

ml/planta/vez proporcionou maior área foliar unitária , enquanto que, para a área foliar total, a 

dosagem ótima foi a de 83,2 ml/planta/vez. O tipo de biofertilizante de esterco bovino não 

enriquecido propiciou maiores áreas foliares unitária e total, em relação aos demais tipos, embora 

de forma não significativa. 

Palavras-chave: Dosagens, biofertilizante, mudas.   

Effects of dosagens and types of biofertilizer on the area to foliate unitary it is 

total of seedlings of bell pepper 

ABSTRACT 

They were studied the effects of 6 biofertilizer dosagens (D1 = 0 mL/plant/time, D2 = 30 

mL/plant/time, D3 = 60 mL/plant/time, D4 = 90 mL/plant/time, D5 = 120 mL/plant/time and D6 = 

150 mL/plant/time) and 3 biofertilizer types (T1 = Biofertilizer of bovine manure not enriched, T2 = 

Biofertilizer of enriched bovine manure and T3 = Serum biofertilizer not enriched) in the area to 

foliate of seedlings of bell pepper. The research was developed during the months of May and June, 

in atmosphere protected with telado of 50% of sombreamento, in the agroecology section, of the 

State University of the Paraíba-UEPB, Campus-IV, located in the municipal district of Catolé of 

Rocha/PB (6º20'38 " S; 37º44'48"W; 275 m) distando 02 km of the headquarters of the municipal 

district. The adopted experimental delineamento was it entirely casualizado, with 18 treatments, in 

the factorial outline 6x3, with 3 repetitions, containing 54 experimental plants/unit.  The sow of the 
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variety Interprise it was accomplished in protected atmosphere, with telado of 50% of 

sombreamento, in trays of polyethylene, containing 128 cells each tray. The used substratum was 

50% of tanned bovine manure and 50% of soil loamy areno. The biofertilizer were produced, of 

form anaeróbia, in plastic recipient, with capacity for 240 liters, containing a linked hose to a 

transparent plastic bottle with water for retreat of the gas methane produced inside the recipient by 

the fermentation of the bacterias anaeróbias. The great dosagem of biofertilizante of 103,0 

ml/plant/time provided larger area to foliate unitary, while, for the area to foliate total, the great 

dosagem was the one of 83,2 ml/planta/vez. The type of biofertilizer of bovine manure not enriched 

it propitiated larger areas you foliate unitary and total, in relation to the other types, although in way 

non significant. 

Key words: Dosagens, biofertilizer, seedlings.   

1 INTRODUÇÃO 

 

O pimentão (Capsicum annuum L.) 

destaca-se entre as principais hortaliças de 

importância econômica no mercado brasileiro. 

Apesar da maior concentração da produção estar 

localizada nos estados da região Sudeste, a 

região Nordeste apresenta ótimas condições de 

cultivo, notadamente no estado do Ceará 

(Lopes, 1997). A produção de mudas se 

constitui numa das etapas mais importante do 

sistema produtivo hortícola, uma vez que dela 

depende o desempenho final das plantas nos 

canteiros de produção, tanto do ponto de vista 

nutricional, quanto do tempo necessário à 

produção e, consequentemente, o número de 

ciclos produtivos possíveis por ano (Carmello, 

1995).   

O sistema de produção de mudas de 

hortaliças tem se mostrado como uma atividade 

relevante no processo de produção devido aos 

cuidados demonstrados com relação à 

germinação, à redução do choque quando no 

transplante e ao sistema de condução visando 

um melhor aproveitamento do potencial 

produtivo das plantas. Neste contexto, o 

substrato se constitui num dos fatores mais 

complexos podendo ocasionar a nulidade ou a 

irregularidade do processo germinativo, a má 

formação das mudas e o aparecimento de 

sintomas de deficiência ou excesso de nutrientes 

essenciais à planta. Para que se tenha uma 

melhor resposta, devem apresentar 

características físicas, químicas e biológicas 

apropriadas para que ocorra pleno 

desenvolvimento das raízes e da parte aérea 

(Hoffmann et al., 1995). Existem substratos 

comerciais empregados nesta atividade que são 

de boa qualidade, porém seu custo é elevado. 

Uma medida adequada consiste em utilizar 

substratos regionais que possam ser obtidos 

facilmente, tal como o pó de coco, que é um 

resíduo orgânico derivado do mesocarpo fibroso 

do coco, tendo se mostrado como uma 

alternativa para a redução dos custos dos 

substratos, com resultados positivos no 

desenvolvimento de plântulas de diversas 

culturas (Meerow, 1994; Pragana, 1998). A 

presença da matéria orgânica na formação do 

substrato é fundamental pelo papel que exerce 

na formação e estabilização dos agregados do 

solo, melhorando a porosidade, beneficiando as 

condições aeróbicas, a drenagem e o 

armazenamento da água (Tesdall & Oades, 

1982). O grande desenvolvimento da produção 

de mudas de hortaliças tem se fundamentado na 

utilização das melhores fontes e combinações de 

substratos para se ter uma melhor germinação e 

emergência das plântulas (Fachinello et al., 

1995).  

O pimentão responde bem à adubação 

orgânica, que traz como vantagens a melhoria 

das condições físicas, químicas e biológicas do 

solo. A utilização de resíduos orgânicos de 

origem animal ou vegetal, tais como estercos de 

animais, compostos orgânicos, húmus de 

minhoca e biofertilizantes, tem sido utilizada 

para a fertilização dos solos (Santos, 1992). Os 

adubos orgânicos contêm nutrientes, como 

nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e 

micronutrientes, especialmente cobre e zinco. 

Os resíduos orgânicos, além de fertilizarem o 

solo, são ativadores da microvida, melhoram a 

estrutura e aeração, além de aumentarem a 

matéria orgânica e a infiltração da água das 

chuvas (Paulus et al., 2000). 
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Na condição do uso de resíduos 

orgânicos na composição de substrato, deve 

atender certos critérios, pois, embora seja uma 

fonte alimentar pode ter efeitos danosos em 

decorrência de uma formulação excessivamente 

orgânica, resultando na mobilização do 

nitrogênio pelos microrganismos (Giorgette, 

1991). A presente pesquisa teve como objetivo 

avaliar o crescimento da área foliar unitária e da 

área foliar total de mudas de pimentão em 

função da aplicação diferentes dosagens de 

biofertilizantes.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido 

durante os meses de maio e junho de 2008, 

tendo sido realizado na Escola Agrotécnica do 

Cajueiro, Estação Agroecológica em Catolé do 

Rocha/PB, pertencente à Universidade 

Estadual da Paraíba - UEPB, Campus-IV, 

distando 02 km da sede do município (6º21’S; 

37º45’W; 250 m). O clima do município, de 

acordo com a classificação de Koppen, é do 

tipo BSWh’, ou seja, quente e seco do tipo 

estepe, com temperatura média mensal 

superior a 18
o
C, durante todo o ano. 

O delineamento experimental adotado 

foi o inteiramente casualizado, com 18 

tratamentos, no esquema fatorial 6x3, com 3 

repetições, contendo 54 plantas/unidade 

experimental. Foram estudados os efeitos de 6 

dosagens de biofertilizante (D1 = 0 

ml/planta/vez, D2 = 30 ml/planta/vez, D3 = 60 

ml/planta/vez, D4 = 90 ml/planta/vez, D5 = 120 

ml/planta/vez e D6 = 150 ml/planta/vez) e 3 

tipos de biofertilizante (T1 = biofertilizante de 

esterco bovino não enriquecido,                     

T2 = biofertilizante de esterco bovino 

enriquecido e T3 = Biofertilizante de soro não 

enriquecido) na área foliar unitária e área 

foliar total de mudas de pimentão. 

O semeio da variedade Interprise foi 

realizado em ambiente protegido, com telado 

de 50% de sombreamento, em bandejas de 

polietileno contendo 128 celulas cada bandeja. 

O substrato utilizado foi 50% de esterco 

bovino curtido e 50% de solo areno argiloso. 

O inicio das aplicações de biofertilizante 

aconteceram quando as mudas estavam com 

20 dias após o semeio e, a partir daí, a cada 15 

dias, tendo sido feitas três aplicações durante a 

pesquisa. A irrigação foi feita com um regador, 

duas vezes ao dia.  

Os biofertilizantes foram produzidos, 

de forma anaeróbia, em recipiente plástico, 

com capacidade para 240 litros, contendo uma 

mangueira ligada a uma garrafa plástica 

transparente com água para retirada do gás 

metano produzido no interior do recipiente 

pela fermentação das bactérias anaeróbias. O 

biofertilizante não enriquecido a base de 

esterco bovino foi produzido utilizando-se 70 

kg de esterco verde de vacas em lactação e 

120 L de água, além de 5 kg de açúcar e 5 

litros de leite para aceleração do metabolismo 

das bactérias. Para a produção do 

biofertilizante enriquecido a base de esterco 

bovino, acrescentou-se ao material do 

biofertilizante não enriquecido a base de 

esterco 3 kg de farinha de rocha e 3 kg de 

cinza de madeira. O biofertilizante de soro não  

enriquecido foi produzido utilizando-se 190 L 

de soro, 5 kg de açúcar e 5 litros de leite para 

a aceleração do metabolismo das bactérias.  

Os dados foram coletados, a cada 15 dias, 

com uma régua graduada em centímetros, 

tendo-se estimado a área foliar unitária (AFU) e 

área foliar total (AFT) pelas seguintes equações: 

AFU = DT*DV*FT 

onde, DT = diâmetro transversal; DL = diâmetro 

longitudinal; e FT = fator de correção. 

AFT = AFU*NF 

onde, NF = número de folhas 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises estatísticas revelaram 

significância estatística das dosagens de 

biofertilizante (D) sobre a área foliar unitária da 

muda de pimentão, no entanto, não 

apresentaram efeitos estatísticos dos tipos de 

biofertilizante (T) sobre a referida variável, aos 

níveis de 0,05 e 0,01 de probabilidade, pelo 

teste F. A interação DxT não apresentou 

significância estatística, indicando que as 

dosagens de biofertilizante se comportaram de 

maneira semelhante dentro dos tipos de 

biofertilizante e vice-versa.  

O comportamento com relação aos 

efeitos de dosagens foi quadrático (Figura 1A). 

Observa-se que houve aumento da área foliar 

unitária da muda de pimentão com o incremento 

da   dosagem  de  biofertilizante  até o limite  

ótimo de 103,0 ml/planta/vez, havendo redução 

a partir daí, estando de acordo com resultados 

de pesquisa obtidos por Farias (2007) em 

experimento com mudas de pimentão. A área 

foliar unitária máxima proporcionada pela 

dosagem ótima foi de 17,56 cm
2
. O 

biofertilizante não enriquecido a base de esterco 

bovino se sobressaiu sobre os demais, 

proporcionando uma área foliar unitária de 

17,50 cm
2
, superando as áreas proporcionadas 

pelos biofertilizante enriquecido à base de 

esterco e não enriquecido a base de soro em      

6,4% e 22,8%, respectivamente (Figura 1B).  
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Figura 1. Efeitos de dosagens (A) e tipos (B) de biofertilizantes sobre a área foliar unitária de mudas de pimentão. 

 

As análises estatísticas revelaram efeitos 

significativos das dosagens de biofertilizante 

(D) sobre a área foliar total da muda de 

pimentão, no entanto, não apresentaram efeitos 

significativos dos tipos de biofertilizante (T) 

sobre a referida variável, aos níveis de 0,05 e 

0,01 de probabilidade, pelo teste F. A interação 

DxT também não apresentou significância 

estatística, indicando que as dosagens de 

biofertilizante se comportaram de maneira 

semelhante dentro dos tipos de biofertilizante e 

vice-versa.  

O comportamento com relação aos 

efeitos de dosagens também foi quadrático 

(Figura 1A). Observa-se que houve aumento da 

área foliar total da muda de pimentão com o 

incremento da dosagem de biofertilizante até  o  

limite ótimo de 83,2 ml/planta/vez (Figura 2A), 

havendo redução a partir daí, estando de acordo 

com resultados de pesquisa obtidos por Farias 

(2007) em experimento com mudas de 
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pimentão. A área foliar total máxima 

proporcionada pela dosagem ótima foi de 145,2 

cm
2
. O biofertilizante não enriquecido a base de 

esterco bovino se sobressaiu sobre os demais, 

proporcionando uma área foliar unitária de 

158,3 cm
2
, superando as áreas proporcionadas 

pelos biofertilizante enriquecido à base de 

esterco e não enriquecido a base de soro em      

12,7% e 32,9%, respectivamente (Figura 2B).  
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Figura 2. Efeitos de dosagens e tipos de biofertilizantes  sobre  área foliar total em mudas de pimentão. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa nos 

permitem enumerar as seguintes conclusões: 1) a 

dosagem ótima de biofertilizante de 103,0 

ml/planta/vez proporcionou maior área foliar 

unitária , enquanto que, para a área foliar total, a  

dosagem ótima foi a de 83,2 ml/planta/vez ; 2) o 

tipo de biofertilizante de esterco bovino não 

enriquecido propiciou maiores áreas foliares 

unitária e total, em relação aos demais tipos, 

embora de forma não significativa. 
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