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RESUMO 

 

Grande parte dos solos utilizados para o cultivo de fruteiras no Brasil, em geral, teores de 

micronutrientes insuficientes para o pleno desenvolvimento das plantas e para a obtenção de 

elevadas produtividades.A obtenção do biofertilizante líquido é feito pelo processo de 

fermentação anaeróbica de esterco fresco bovino com água, ou da mistura de esterco fresco, 

água, macro, micronutrientes e uma mistura protéica, para a produção dos biofertilizantes puro e 

enriquecido, respectivamente. O experimento foi conduzido no município de Remígio-PB, no 

período de 01/05/2003a agosto de 2004,os tratamentos distribuídos em blocos ao acaso, com três 

repetições e cinco plantas úteis por parcela, totalizando 150 plantas, com o esquema fatorial 2x5 

equivalente a dois tipos de biofertilizantes: puro e enriquecido com macro e micronutrientes e 

insumos diluídos em água na relação de 1:3, aos volumes de 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0L/cova. Foram 

coletados no inicio da floração do pomar amostras de solo nas profundidades de 0-20 , a 30 cm 

do caule da planta, para a avaliação dos micronutrientes do solo, objetivando avaliar o efeito do 

biofertilizante líquido, aplicado ao solo, com relação aos teores dos micronutrientes. Os dados 

foram submetidos à análise de variância para diagnóstico de efeitos estatísticos entre os tipos de 

biofertilizantes. Os teores de boro e cobre apresentaram diminuição com o biofertilizante puro e 

aumentos com o biofertilizante enriquecido, já ambos os tipos de biofertilizantes, nas doses mais 

elevadas, com superioridade estatística para o biofertilizante enriquecido elevaram os teores de 

ferro, manganês e zinco no solo.  

 

Palavras-chave: Biofertilizantes, micronutrientes, mamoeiro 

 

Tenors of micronutrients in cultivated soil with santa anália dwarf papaya 

treated with bovine biofertilizer 
 

ABSTRACT 

Great part of the soil used for the culture of fruit trees in Brazil, in general, have insufficient 

tenors of micronutrients for the full development of the plants and for the attainment of raised 

productivity. The attainment of the liquid biofertilizer is made by the process of oxygen absence 

fermentation of organic bovine manure with water, or of the mixture of fresh manure, water, 

macro and micronutrients and a protein mixture, for the production of the pure and enriched 

biofertilizer, respectively. The experiment was carried out in the city of Remígio-PB, on the 

period of 01/05/2003 to August of 2004, the treatments randomized block-type, with three 

repetitions and five useful plants by parcel, totalizing 150 plants, with the factorial scheme of 

2x5 equivalent to two types of biofertilizers: pure and enriched with macro and micronutrients 

and diluted nutrients in water in the relation of 1:3, to the volumes of 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0L/ pit. 

soil samples in the depths of 0-20, the 30 cm of the plant steam had been collected at the 
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beginning of the budding of the orchard, for the evaluation of the micronutrients of the soil, 

objectifying to evaluate the effect of the liquid biofertilizer, applied to the ground, with regard to 

tenors of micronutrients. The data had been submitted to the analysis of variance for diagnosis of 

statistical effect between the types of biofertilizers. The tenors of boron and copper had 

presented reduction with the pure biofertilizer, and increasing with the enriched biofertilizer, 

already both the types of biofertilizer, in the highest dosages with superiority statistics for the 

enriched biofertilizer had raised the tenors of iron, manganese and zinc in the soil. 

 

Key words: Biofertilizer, micronutrients, papaya tree 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Em anos recentes, os problemas de 

deficiências de micronutrientes tem 

aumentado de modo acentuado na agricultura 

Nordestina, especificamente no estado da 

Paraíba. Em geral, as fontes de 

micronutrientes são agrupadas em fontes 

inorgânicas, quelatos sintéticos, complexos 

orgânicos e “fritas” (oxi-silicatos). 

 Há cerca de dez anos atrás o volume de 

informações sobre micronutrientes, no Brasil, 

se 

referia a dados sobre as exigências das 

diversas culturas e à diagnose foliar. 

Informações sobre os teores totais e 

disponíveis dos micronutrientes no solo eram 

em menor número, uma vez que estes ainda 

não haviam entrado na rotina dos laboratórios 

oficiais a particulares de análise (Malavolta et 

al., 1991). Era chamada a atenção pelos 

autores para as perguntas que deveriam ser 

respondidas pela pesquisa e experimentação de 

modo que as respostas pudessem ser 

difundidas pela extensão e implementadas pelo 

agricultor. A calibração das análises de solo e 

folha e o efeito de fontes, doses e modo de 

aplicação eram colocados como prioritários. 

Nas práticas de adubação, os 

micronutrientes podem ser fornecidos via solo 

ou através de pulverizações foliares. A 

aplicação direta no solo pode ser feita 

juntamente com a adubação básica com 

fertilizantes N-P-K e/ou adubos orgânicos, o 

que permite uma melhor distribuição dos 

produtos em uma só operação, com menores 

custos e maior uniformidade de distribuição 

dos nutrientes. A aplicação do adubo contendo 

micronutrientes no sulco de plantio deve ser 

cuidadosa, uma vez que, o contato do 

fertilizante com as sementes pode levar à 

toxidez na fase inicial de desenvolvimento das 

plantas, especialmente no caso do boro. 

A nutrição e adubação influenciam de 

forma prioritária nos sistemas de cultivo para 

fins de alta produtividade, os quais exigem um 

diagnóstico do estado nutricional da planta 

para a eficiente recomendação da adubação, 

sendo consideradas fundamentais no sistema 

de produção de frutíferas. 

Corrigir um solo e adubar uma fruteira, 

de forma eficiente e econômica requer muito 

mais do que simples conhecimentos práticos 

ou uma larga experiência na condução das 

culturas. 

A cultivar Baixinho de Santa Amália, 

que é uma mutante natural da cultivar Sunrise 

Solo possui porte baixo, comprimento da folha 

pequena, inicio do florescimento aos 73 dias, 

altura média de florescimento 54 cm e, por 

isso, desperta grande interesse no mercado 

interno (Mesquita, 2005). 

O biofertilizante líquido é obtido pelo 

processo de fermentação anaeróbica de uma 

mistura de esterco fresco de bovino e água 

(Santos, 1992) ou da mistura de esterco fresco, 

água, macro, micronutrientes e uma mistura 

protéica (Meirelles et al., 1997) para obtenção 

dos biofertilizantes puro e enriquecido, 

respectivamente. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o 

efeito do biofertilizante líquido, aplicado ao 

solo, com relação aos teores dos 

micronutrientes no solo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na 

propriedade Sítio Macaquinhos, no município 

de Remígio-PB.  
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Os tratamentos foram distribuídos em 

blocos ao acaso, com três repetições e cinco 

plantas úteis por parcela, totalizando 150 

plantas para observação, sendo adotado o 

esquema fatorial 2x5, equivalente a dois tipos 

de biofertilizantes: puro e enriquecido com 

macro e micronutrientes. Os insumos foram 

diluídos em água na relação de 1:3, aos 

volumes de 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0L cova- uma 

semana antes do plantio e a cada dois meses 

após o plantio até o final da colheita (Tabela1). 

A dose máxima (2,0L planta
-1

) foi baseada na 

sugestão de Santos (1992) que recomenda 

aplicação de 15L m
-2

 do biofertilizantes puro 

ao solo, na forma líquida, diluído em água na 

relação de 1: 1 ou 50 %. 

Quanto à composição, os 

biofertilizantes podem ser classificados como 

puro ou comum e enriquecido com nutrientes 

essenciais (Pinheiro & Barreto, 1996). Os 

biofertilizantes bovinos (puro e enriquecido) 

foram produzidos por meio de fermentação 

anaeróbica em recipientes com capacidade 

para 250L. 

Os teores de cobre, ferro, manganês e 

zinco foram determinados em alíquotas de 

uma solução extratora de Mehlich (HCl 0,05 

M + H2SO4) na relação solo: extrator de 1:5, 

utilizando  espectrofotometria de absorção 

atômica (Embrapa, 1997; Souza, 2001). O 

boro foi quantificado através da extração em 

água quente e posterior determinação pelo 

método da curcumina (Tedesco et al.,1995), 

conforme indicado na (Tabela 1). 

 

 

 

Tabela 1. Composição química na matéria seca dos biofertilizantes aos 60 dias após o inicio da fermentação 

anaeróbia. 

 

Zn B Fe Cu Mn CEdSm
-1 

P E P E P E P E P E P E 

................................................................................g/kg................................................................ 
  6,02 419,59 71,82 270,5 88,91 132,7 44,00   71,4 14,95 825,78 2,8 4,6 

Zn=zinco;B=boro;Fe=ferro;Cu=cobre; Mn=manganês CE=condutividade elétrica; P= biofertilizante puro e E= 

biofertilizante enriquecido. 

 

 

As covas foram abertas nas dimensões 

de 40x40x40 cm e o plantio foi feito no 

espaçamento de 2x2 m, equivalente a uma 

densidade de plantio de 2500 planta ha
-1

, numa 

área útil de 0,066 ha. Com base nos resultados 

da análise de solo as covas foram preparadas 

30 dias antes do plantio com um substrato que  

constou de 200 g de fosfato natural com 24 % 

de P2O5 total e 26 % de CaO e com 10L de 

esterco bovino. 

O plantio da cultivar Baixinho de Santa 

Amália foi feito em 01/05/2003, utilizando três 

plantas/cova e teve duração até agosto de 

2004. No inicio da floração foi efetuada a 

sexagem com o objetivo de manter o maior 

número de plantas hermafroditas.  

A adubação mineral por cobertura 

constou apenas da aplicação de nitrogênio 

oriundo da uréia (44% N), aos 70 dias com 30 

g cova
-1

, aos 100 dias com 50 g cova
-1

 e aos 

160 dias com 60 g cova
-1

 e repetida a última 

dosagem a cada 60 dias na fase de produção da 

cultura (Oliveira et al. 2002). 

A irrigação das plantas foi feita pelo 

sistema de aplicação localizada por 

gotejamento, fornecendo-se diariamente 6 

litros de água planta
-1

 até outubro/2003 e nos 

meses de novembro e dezembro 9 litros planta 

(Cruz, 2003)
. 

O solo no local do ensaio é profundo, 

bem drenado, possui textura arenosa com 

fertilidade média com relação aos 

micronutrientes (Tabela 2) 
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 Tabela 2. Valores de micronutrientes no solo, à profundidade de 0 –20 cm, antes do 

preparo das covas. 

Boro Cobre Ferro Manganês Zinco 

........................................mg/kg............................................. 

O,69 (A) 2,09 (A) 4,74 (B) 10,10 (A) 2,51 (M) 

A= Alto; M=Médio; B= Baixo. 

 

No início da floração do pomar 

amostras de material de solo foram coletadas à 

profundidade 0 – 20 cm, a 30 cm do caule da 

plantas, para a avaliação da fertilidade do solo 

em macro e micronutrientes empregando a 

metodologia sugerida pela Embrapa (1997) e 

adotada pelo Laboratório de Análises 

Químicas do DSER/CCA/UFPB (Souza, 

2001). 

Os dados foram submetidos à análise 

de variância para diagnóstico de efeitos 

estatísticos entre os tipos de biofertilizantes e 

quantitativamente por regressão polinomial 

(FERREIRA, 2000). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As doses de biofertilizantes bovino 

interferiram significativamente sobre o teor de 

boro no solo. O biofertilizante puro resultou na 

diminuição e o enriquecido no aumento do 

micronutriente no solo, respectivamente 

(Figura 1 A). Ao confrontar com o valor que o 

solo tinha antes da aplicação dos tratamentos, 

que era de 0,69 mg/kg (Tabela 2), observa-se 

que os teores diminuíram em 35 % e 

aumentaram em 35% com adição do 

biofertilizante puro e enriquecido, 

respectivamente. Esses valores conforme 

Malavolta et al. (1997) são considerados altos 

uma vez que solos com mais de 0,3 mg/kg são 

considerados altos do elemento. 

Os teores de cobre evidenciaram o 

mesmo comportamento do boro, isto é, 

sofreram declínios com a adição de 

biofertilizante puro e aumentos lineares com o 

aumento das doses do biofertilizante 

enriquecido (Figura 1 B). Comparativamente 

com o teor que o solo possuía (2,09 mg/kg), 

por ocasião da aplicação dos insumos, o 

biofertilizante puro reduziu em 86% e o 

enriquecido em 37% a concentração de cobre 

no solo. O decréscimo do macronutriente foi 

registrado por Santos (2004) com a utilização 

de biofertilizantes puro fornecidos ao solo na 

diluição 1:1 que diminui  de 2,05 mg dm
-3

 para 

valor médio de 0,12 mg dm
-3

. 

 

 

                               

  
Figura 1: A e B – Teores de boro (A),cobre (B) no solo cultivado com mamoeiro Baixinho de Santa  Amália em 

função de fontes e doses de biofertilizantes puro e enriquecido, fornecidos ao solo na forma líquida. 

 

 

A B 
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Os teores de ferro no solo aumentaram 

linearmente com o aumento das doses 

fornecidas, oscilando de 14 a 20 mg/kg e 14 e 

de 24 mg kg
-1

 com média de 17,2 e 19 mg/kg
 

para o biofertilizante puro e enriquecido 

(Figura 2 A). Após comparar esses resultados 

com os 4,74 mg/kg, antes da aplicação dos 

tratamentos (Tabela 2), os valores foram 

significativamente elevados e com 

superioridade para o solo tratado com o 

biofertilizante enriquecido. Os teores de ferro 

no solo foram superiores aos 4,8 de 11,3 

mg/kg obtidos por Santos (2004) após avaliar 

o efeito dos biofertilizantes puro e 

enriquecido fornecidos ao solo na forma 

líquida. 

Os teores de manganês no solo 

responderam significativamente aos efeitos 

das fontes e doses de biofertilizantes com 

superioridade para o biofertilizante 

enriquecido com macro e micronutriente. No 

solo tratado com ambos os insumos os 

conteúdos de manganês no solo cresceu 

linearmente com o aumento das doses 

fornecidas, oscilando de 17 a 22 mg/kg e de 17 

a 39 mg/kg com média de 19,6 e 26,4 mg/kg 

para o biofertilizante puro e enriquecido, 

respectivamente (Figura 2 B). Ao confrontar 

esses resultados com 10,10 mg/kg (Tabela 2), 

que o solo apresentava antes de aplicar os 

tratamentos, os aumentos foram de 69 e 290% 

a mais de manganês. Dessa forma verifica-se 

que ambos os insumos elevaram os valores de 

manganês do solo para níveis altos, 

principalmente o biofertilizante enriquecido

.

 

 

  

Figura 2: A e B – Teores de ferro (A),manganês (B) no solo cultivado com mamoeiro Baixinho de Santa Amália em 

função de fontes e doses de biofertilizantes puro e enriquecido, fornecidos ao solo na forma líquida. 

 

 

Os conteúdos de zinco do solo com o 

biofertilizante puro não se ajustaram a nenhum 

modelo matemático. Os valores oscilaram de 

3,14 a 8,1 mg/kg com média de 5,54 mg/kg. 

Nos tratamentos com o biofertilizante 

enriquecido registrou-se aumento linear do 

zinco com o aumento das doses fornecidas ao 

solo na forma líquida, variando de 3,4 a 23,9 

mg/kg
 
com média de 10,7 mg/kg (Figura 3). 

Ao admitir que o solo antes da aplicação dos 

biofertilizantes possuía  2,51 mg/kg (Tabela 

2), os valores foram elevados em 0,63 e 21,39 

mg/kg  a mais de zinco no solo para o 

biofertilizantes puro e enriquecido com macro 

e micronutrientes. Ao admitir que o solo antes 

da aplicação dos biofertilizantes possuía  2,51 

mg/kg (Tabela 2), os valores foram elevados 

em 0,63 e 21,39 mg/kg  a mais de zinco no 

solo para o biofertilizantes puro e enriquecido 

com macro e micronutrientes. Solos com mais 

de 10 mg/kg são considerados ricos em ferro 

(Malavolta et al., 1997). Os valores de zinco 

no solo foram semelhante aos obtidos por 

Santos (2004), com a utilização de 

biofertilizantes puro e enriquecido fornecidos 

ao solo na forma líquida diluídos em água na 

proporção de 1;1 que aumentaram de 10 

mg;kg para até 72,85 mg/kg. 
 

 

A B 



41 

 

 

 
 
 Figura 3: Teores de zinco no solo cultivado com mamoeiro Baixinho de Santa Amália em função de fontes e doses 

de biofertilizantes puro e enriquecido, fornecidos ao solo na forma líquida. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Ambos os tipos de biofertilizantes, nas 

doses mais elevadas, com superioridade 

estatística para o biofertilizante enriquecido 

elevaram ferro, manganês e zinco. 

O biofertilizante puro promoveu uma 

diminuição nos teores de boro e cobre, por 

outro lado, o biofertilizante enriquecido elevou 

os teores  boro e cobre no solo. 
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