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RESUMO
No cultivo da goiabeira no Vale do São Francisco, a adoção da fertirrigação é uma
constante por ser uma ferramenta de comprovada eficácia na distribuição
equilibrada de água e nutrientes, além da possibilidade de outros insumos como o
esterco bovino líquido fermentado. Além de influenciar as propriedades químicas,
físicas e biológicas, na produção dos ecossistemas, exercem efeito direto sobre o
metabolismo das plantas. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar
a contribuição da fertirrigação com esterco bovino líquido fermentado (biofertilizante)
associado à adubação nitrogenada, no crescimento da goiabeira cv. Paluma.
Adotou-se o delineamento em esquema fatorial 5x2, correspondentes a: i) níveis
percentuais do biofertilizante simples: testemunha (sem biofertilizante), 2,5; 5,0; 7,5
e 10,0%, aplicados via fertirrigação, mantendo-se fixa a referência de 2,4 L m-2 do
biofertilizante; e ii) doses de nitrogênio: 50 e 100% da recomendação de adubação
nitrogenada, aplicadas via fertirrigação, com quatro repetições. Durante o
experimento foram avaliadas: altura de planta (cm); diâmetro do caule (mm); e
volume de copa (m3). A adubação nitrogenada não influenciou nos parâmetros
avaliados. Enquanto que, a aplicação do biofertilizante apresentou influência
significativa nos parâmetros de desenvolvimento, altura de planta e diâmetro de
caule, exceto para volume de copa. Comportamento também observado para a
interação da associação da adubação nitrogenada e doses de biofertilizante. Pelos
resultados obtidos, podemos concluir que, há interação significativa entre a
aplicação de biofertilizante e as doses de nitrogênio para o crescimento da planta
em altura e diâmetro de caule. Com isso, a fertirrigação de 50% da dose
recomendada da adubação nitrogenada para a cultura da goiabeira, com doses de
biofertilizante de 7,5%, é o manejo mais adequado.
Palavras-chave: Psidium guajava, biofertilizante, substâncias húmicas, fertirrigação
nitrogenada.

ABSTRACT
In the cultivation of guava in São Francisco Valley, the adoption of fertigation is a
constant proven to be an effective tool in the balanced distribution of nutrients and
water application and provide nutrients, beyond others inputs as cattle manure
fermented liquid. In addition to influencing the chemical, physical and biological
properties for the production of ecosystems, have a direct effect on the metabolism of
plants. Thus, this work aimed to evaluate the contribution of fertigation with cattle
manure fermented liquid (bio-fertilizer) associated with the nitrogen fertilization, the
growth of guava cv. Paluma. It was adopted in 5x2 factorial scheme design,
corresponding to: i) percentage levels of simple biofertilizer: Control (without
biofertilizer), 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0%, applied by fertigation, maintaining fixed reference
2.4 L m-2 biofertilizer; II) nitrogen doses: 50 and 100% of nitrogen fertilization was
recommended, applied by fertigation, with four replications. During the experiment
were evaluated: plant height (cm); stem diameter (mm); and canopy volume (m 3).
The nitrogen fertilization did not influence the evaluated parameters while the use of
bio-fertilizer had positive statistical significance within the development, of plant
height and stem diameter parameters, but canopy volume did not show positive
statistical significance. This also was seen with the interaction of association between
nitrogen fertilization and bio-fertilizer. From the results, we conclude that, there is
significant interaction between the application of biofertilizers and nitrogen levels for
plant growth in height and stem diameter. The fertigation 50% of the recommended
dose of nitrogen fertilizer for the cultivation of guava, with biofertilizer doses of 7,5%,
is the more appropriate management.
Key-words: Psidium guajava, biofertilizer, humic substances, nitrogen fertigation
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1. INTRODUÇÃO
O Vale do São Francisco se destaca como o maior produtor nacional de frutas
em regime irrigado. Dentre as culturas, a goiabeira com produção em 2011 de
aproximadamente 106.305 t da fruta, o equivalente a quase 32% de todo o montante
produzido no Brasil (IBGE, 2014).
Neste contexto o cultivo da goiabeira no Vale do São Francisco, a adoção da
prática de fertirrigação é uma constante por se apresentar como uma ferramenta de
comprovada eficácia na distribuição equilibrada de nutrientes, principalmente
quando se utilizam fertilizantes com elevado grau de solubilidade, pois alia os dois
componentes, água e nutrientes. Nos processos de absorção por fluxo de massa e
difusão, a água é de fundamental importância na translocação dos nutrientes; e 99%
do contato íon-raiz de nitrogênio ocorre por fluxo de massa (MARSCHNER, 2005).
Para a goiabeira, a fertirrigação permite maior eficiência no aproveitamento de
nutrientes pela planta especialmente quando feita de forma localizada, pois
proporciona aplicação de água e nutrientes na região de maior atividade radicular
(CHAVEZ & TORRES, 2012).
O biofertilizante revela ser uma alternativa para utilização na fertirrigação por
ser líquido e advindo de um processo de fermentação que permite a rápida
disponibilização dos nutrientes às plantas (GROSS et al., 2008), pois uma das
desvantagens no uso de fertilizante orgânico na forma solida é o longo período para
decomposição e mineralização da matéria orgânica.
Caracteristicamente, os biofertilizantes bovinos possuem em sua composição
substâncias húmicas, que se constituem por serem compostas por substâncias
amorfas, com estruturas químicas complexas, de natureza particular e de maior
estabilidade do que os materiais que as originam (FONTANA et al., 2007). Além de
influenciar as propriedades químicas, físicas e biológicas, determinando a produção
biológica dos ecossistemas, elas exercem efeito direto sobre o crescimento e
metabolismo das plantas, especialmente sobre o desenvolvimento radicular (NARDI
et al., 2002).
O uso do esterco bovino líquido fermentado, tem apresentado resultados
satisfatórios quanto à redução de fertilizantes sintéticos e melhoria de fertilidade de
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solo, com possibilidade de ser agregado ao sistema produtivo dessa cultura na Índia
(DUTTA et al., 2009; IBRAHIM et al., 2010; CHANDRA et al., 2012).
O manejo do N em sistemas agrícolas deve considerar os elevados riscos
ambientais, uma vez que este nutriente está sujeito a perdas por erosão, lixiviação,
desnitrificação e volatilização. O nitrogênio é um nutriente de elevada mobilidade no
solo, desta forma a fertirrigação possibilita uma maior divisão da sua aplicação,
reduzindo as perdas por lixiviação (Mendonça et al., 1999); além disto, deve-se ter
atenção quanto ao uso desse nutriente visando aumentar sua eficiência, em níveis
adequados e conhecendo a magnitude e velocidade das suas transformações (Alves
et al., 2010). A goiabeira apresenta uma alta resposta à adubação nitrogenada,
sendo o nitrogênio e o potássio os nutrientes mais requeridos pela planta, assim
como os mais exportados pelos frutos (NATALE et al. 1996a).
Portanto, a execução do presente trabalho objetivou avaliar a contribuição da
fertirrigação com esterco bovino líquido fermentado (biofertilizante) associado à
adubação nitrogenada, no crescimento da goiabeira cv. Paluma, em Petrolina – PE.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 ASPECTOS GERAIS DA GOIABEIRA
A goiabeira (Psidium guajava L.) pertence à família Myrtaceae, que
compreende mais de 70 gêneros e, aproximadamente, 2.800 espécies distribuídas
nas diversas regiões tropicais e subtropicais do mundo, principalmente na América e
na Austrália (PEREIRA,1995).
A goiaba é uma das frutas tropicais mais populares e de boa aceitação no
país em virtude de seu alto valor nutritivo, alto rendimento cultural, da ampliação da
atividade industrial e do potencial para exportação (ROZANE et al., 2003). No Brasil,
é cultivada em escala comercial em quase todas as regiões (PEREIRA &
NACHTIGAL, 2009), com destaque para os estados de São Paulo e Pernambuco
(IBGE, 2014). Seus frutos são empregados não somente na indústria, sob múltiplas
formas (polpa, doces, suco, sorvete, entre outros), como também são amplamente
consumidos in natura (GONZAGA NETO, 2001).
As goiabeiras da variedade Paluma são altamente produtivas, vigorosas, de
crescimento lateral e com boa tolerância à ferrugem (Puccinia psidii Wint.). Os frutos
são grandes (acima de 200 g), piriformes, com pescoço curto; nos frutos maduros a
casca é lisa e amarela; a polpa é de cor vermelha intensa, firme e espessa (1,3 a 2,0
cm); o sabor é agradável graças ao elevado teor de açúcares (aproximadamente 10 o
Brix) e à acidez equilibrada; as sementes aparecem em pequeno número (PEREIRA
& NACHTIGAL, 2009).
Handrick, citado por Martin (1967), enumerou entre 15 espécies do gênero
Psidium, todas nativas da América Tropical. É importante assinalar que, com
exceção da Psidium guajava L., todas as outras espécies, salvo raras exceções, não
apresentam interesse comercial e, por isso, são desprovidas de qualquer interesse
econômico (ITAL, 1988). Entretanto, todas essas espécies não exploradas
economicamente constituem um verdadeiro banco de germoplasma nativo, que
poderá tornar-se, fonte imprescindível de material genético para os programas de
melhoramento.
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2.2 A GOIABICULTURA NO VALE DO SÃO FRANCISCO
O cultivo de fruteiras no Trópico Semiárido do Nordeste brasileiro tem-se
mostrado uma atividade comercial atraente, considerada hoje uma excelente
atividade do agronegócio. Basicamente, esse fato se deve à adaptação de inúmeras
fruteiras às condições de solo e, principalmente, às condições climáticas. Além
disso, existem hoje no Nordeste diversos polos de agricultura irrigada que
favorecem, com sucesso, a exploração de diversas espécies frutíferas. Somente na
Região do Submédio do Vale do São Francisco, principal polo de produção de frutas
da América Latina,com o cultivo de 120 mil hectares irrigáveis, gerando 160 mil
postos diretos de trabalho e faturamento acima de 600 milhões de dólares
(GUIMARÃES, 2007), em condições de propiciar, ao produtor da região, altos níveis
de produtividade com a exploração de frutas, seja para o mercado local seja para
exportação. Esses polos permitem a produção de frutas durante todo o ano,
inclusive nos períodos em que os mercados europeu, asiático e norte-americano
estão desabastecidos, ou seja, entre outubro e abril (GONZAGA NETO, 2007).
A irrigação localizada é uma das contribuições mais relevantes para o
desenvolvimento da fruticultura irrigada no Brasil, e mais especificamente no
Nordeste, onde a competição futura por água e energia elétrica, principalmente no
Vale do São Francisco, tenderá a priorizar o emprego de sistemas de irrigação mais
eficientes (NASCIMENTO et al.,1999), com elevado grau de automação, capazes de
aplicar produtos químicos dissolvidos na água de irrigação (fertirrigação).
O cultivo da goiaba no Vale do São Francisco caracteriza-se como uma das
principais atividades frutícolas, na qual se destaca com uma produção em 2011 de
aproximadamente 106.305 t da fruta, o equivalente a quase 32% de todo o montante
produzido no Brasil (IBGE, 2014). Um fator de suma importância para o uso da
cultivar Paluma, no Vale do São Francisco, é devido a capacidade desta goiabeira
alcançar altas produtividades (NATALE & PRADO, 2006), desta forma a
remuneração ao produtor torna-se satisfatória, pois os custos de implantação e
condução do pomar são elevados (ROZANE, 2011).
Segundo Pereira et al. (2009), os prejuízos diretos na cultura da goiaba
atribuídos a incidência do nematoide das galhas (Meloidogyne mayaguensis
Rammah & Hirschmann), no Vale do São Francisco, é da ordem de R$
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108.289.900,00 para os goiabicultores e a dispensa de mão-de-obra nesta região foi
de 3.650 trabalhadores.
Entre as fruteiras cultivadas e exploradas comercialmente nas áreas irrigadas
do Nordeste do Brasil, a goiabeira reveste-se de grande importância, tanto real
quanto potencial, uma vez que o seu fruto é utilizado nas indústrias de
processamento, sob diversas formas, e como fruta para consumo in natura.
2.3 BIOFERTILIZANTES
O conceito do termo “biofertilizante” foi proposto por Vessey (2003) como
sendo uma substância rica em microrganismos vivos que, quando aplicado na
semente, na planta ou diretamente no solo, coloniza a rizosfera ou o interior da
planta

e

promovem

o

crescimento

vegetal

pelo

maior

suprimento

e/ou

disponibilidade de nutrientes, inclusive com reflexos positivos na absorção de
nutrientes, estado nutricional e produtividade (CAVALCANTE et al., 2012a e 2012b).
Para Malavolta (1985) o biofertilizante é um composto biológico completo, que pode
ser disponibilizado para as plantas aplicado no solo, na irrigação ou por via foliar,
possibilitando a obtenção de boas produções e a obtenção de frutos com adequada
qualidade comercial e sanitária.
Adicionalmente, o biofertilizante exerce efeito positivo na melhoria física e na
fertilidade edáfica do solo (CAVALCANTE et al., 2008; SOUSA et al., 2006), pois
contribui para o enriquecimento químico do solo na capacidade de retenção de
bases devido conter matéria orgânica (MOS) em sua composição (GALBIATTI et al.,
2011), fato de extrema importância, especialmente para cultivos em solos de regiões
tropicais, onde mais de dois terços das cargas negativas são originárias da fração
orgânica.
A MOS é essencial para a melhoria física, química e biológica, principalmente
sob condições tropicais, onde os solos são deficientes em bases trocáveis, fósforo
(P) e nitrogênio (N) (NOVAIS & SMITH, 1999). De acordo com Bayer & Mielniczuk
(2008) solos tropicais, intensamente intemperizados, possuem como uma das
principais características químicas a baixa capacidade de troca de cátions (CTC), o
que torna o teor de matéria orgânica ainda mais importante na CTC efetiva. Essa
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situação evidencia que a matéria orgânica é o insumo que está mais diretamente
relacionado com a qualidade do solo (MACHADO, 2005).
Assim, a adição da matéria orgânica aos solos em geral, mas principalmente
nas áreas semiáridas exerce expressiva importância ao sistema edáfico, pela sua
ação do ponto de vista físico no espaço poroso (MELLEK et al., 2010), químico na
fertilidade do solo (PINHEIRO et al., 2010; CHANDRA et al., 2012) e biológico no
aumento e diversidade populacional da micro, meso e macro fauna (LIANG et al.,
2005), no desenvolvimento e na sustentabilidade dos agroecossistemas (SOUZA &
RESENDE, 2006).
Em muitas regiões, até mesmo os resíduos vegetais na superfície do solo são
tidos como componentes da MOS (STEVENSON, 1994). No entanto, mais
frequentemente e, em especial no manejo da fertilidade do solo, a MOS é
considerada como sendo a fração não vivente, representada especialmente pelas
frações orgânicas estabilizadas na forma de substâncias húmicas como ácido
fúlvico, ácido húmico e humina (SILVA & MENDONÇA, 2007).
Especificamente para as substâncias húmicas, Lagreid et al. (1999) afirmaram
que os biofertilizantes possuem ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas oriundos
da atividade microbiana observada nesse insumo. As substâncias húmicas
influenciam a absorção de nutrientes minerais e, consequentemente, o crescimento
vegetal (CAVALCANTE et al., 2013) a partir de ação indireta pela ativação de
compostos no solo como, por exemplo, aumentando a solubilidade dos fosfatos.
De uma forma geral, o efeito da aplicação de substâncias húmicas tem sido
avaliado tanto em relação ao solo quanto aos seus efeitos no crescimento e
desenvolvimento das plantas cultivadas. As substâncias húmicas são importantes
reguladores funcionais dos processos químicos e biológicos do solo e das plantas,
representando, por isso, um forte fator para a sustentabilidade dos ecossistemas
terrestres (MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). Incrementos na absorção via radicular de
nitrogênio (KEELING et al., 2003), fósforo (ANDRADE et al., 2003), potássio
(SIMINIS et al., 1998), ferro e zinco (CLAPP et al., 2001), pela ação das substâncias
húmicas, foram previamente registrados na literatura.
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Especificamente para a goiabeira, a utilização do biofertilizante como produto
orgânico aplicado via fertirrigação, tem sido avaliada em outros países com
resultados promissores. Na Índia, Chandra et al. (2012) concluíram que a
fertirrigação com biofertilizante conserva a fertilidade de solo e incrementa a
produtividade da goiabeira; Dutta et al. (2009) reportaram que os biofertilizantes
maximizaram os constituintes bioquímicos dos solos e sugerem a inclusão do
insumo integrado à fertilizantes sintéticos para obtenção de melhor produtividade e
qualidade de frutos; Devi et al. (2012) relataram que a aplicação combinada de
biofertilizantes com produtos sintéticos melhorou a qualidade físico-química dos
frutos, produtividade e fertilidade do solo sob cultivo da goiabeira fertirrigada. No
México, Chavez & Torres (2012) comparam o cultivo da goiabeira em plantio
orgânico, convencional e com fertilizantes sintéticos parcialmente substituídos por
biofertilizante via fertirrigação e constataram que o biofertilizante foi superior aos
demais cultivos quanto à produção e produtividade, mantendo a qualidade química
do solo. No Brasil, há apenas uma referência nesse contexto, Dantas et al. (2007),
que não identificaram efeitos conclusivos das substâncias húmicas sobre os
conteúdos foliares de carboidratos, proteínas e aminoácidos.
2.4 ADUBAÇÃO NITROGENADA
O nitrogênio é um elemento requerido em maiores quantidades pelas plantas
e sua disponibilidade geralmente limita a produtividade das culturas (EPSTEIN &
BLOOM, 2006), devido ao fato deste participar praticamente de todas as funções da
planta (MALAVOLTA & MORAES, 2007). Desta forma, os fertilizantes mais
consumidos são os nitrogenados (RAIJ, 2011). Em fruteiras, o nitrogênio interfere no
crescimento dos ramos, influenciando o número e o tamanho dos mesmos. Desta
forma, pode interferir diretamente na produção, alterando tanto o calibre quanto o
número de frutos produzidos (DOLINSKI et al., 2005)
A adubação da goiabeira é feita, geralmente, de maneira empírica, não tendo
as recomendações sobre a matéria, o devido respaldo técnico-científico. Para a
maioria das frutíferas, economicamente, importantes já se conhecem as chamadas
doses econômicas de nitrogênio, fósforo e potássio para cada tipo de solo,
determinadas a partir de resultados experimentais. No caso da goiabeira,
praticamente não existem recomendações nesse sentido (MEDEIROS et al., 2004).
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Porém, um dos fatores para aumentar a produção é conhecer os níveis corretos de
adubação para elevar a produção da goiaba (MAIA et al., 1998).
Segundo Amorim (2012), a adequada adubação mineral de pomares de
goiaba com manejo intensivo é fator preponderante na produtividade e o
acompanhamento do estado nutricional das plantas contribui para a eficiência desta
prática agronômica. Diversos trabalhos mostraram o efeito da adubação nitrogenada
sobre a produtividade da goiabeira (NATALE et al., 1994a; MACIEL et al., 2007;
CARDOSO et al., 2011).
Medeiros et al. (2004), avaliando as características físicas de goiabas, da
variedade Paluma, em doses crescentes de adubação nitrogenada, constatou que a
adubação nitrogenada proporcionou um incremento nas variáveis físicas: peso,
diâmetro longitudinal, porém não influenciou o diâmetro transversal; e que as doses
de nitrogênio que proporcionaram mais alterações nas variáveis físicas da goiaba
foram: 180, 240 e 300 g.cova-1.planta-1. Enquanto que, Silva et al. (2008) avaliando
características químicas dos frutos em função da lâmina de água e adubação
nitrogenada, observaram que apenas a dose de nitrogênio interferiu no pH do fruto e
os melhores resultados das propriedades químicas (ºBrix e pH) foram obtidos para
combinação: 150 kg ha-1 de N e lâmina de irrigação de 1785 mm.
2.5 ASSOCIAÇÃO BIOFERTILIZANTES X ADUBABAÇÃO NITROGENADA
Uma combinação pertinente é o uso consorciado de substâncias húmicas
com doses de adubação nitrogenada. Bama & Selvakumari (2001) realizaram a
aplicação de 10 kg de ácidos húmicos ha-1 juntamente com 75% da dose
recomendada do fertilizante nitrogenado e concluíram que houve incremento nos
conteúdos foliares de P, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe e Mn.
As substâncias húmicas aplicadas via fertirrigação combinada com adubação com
NPK promoveram menor lixiviação de N e K, concluindo que os melhores resultados
quanto ao aumento de produtividade, estado nutricional e fertilidade de solo foi a
adição de substâncias húmicas com 100% da recomendação de NPK, seguido da
dose 75% também adicionada de substâncias húmicas (SELIM et al., 2009).
Conforme os respectivos autores essas conclusões evidenciam aplicação parcial de
NPK associado com as substâncias húmicas para solos de textura arenosa.
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Rengrudkij & Partida (2003) afirmaram que o uso de substâncias húmicas
podem potencializar a absorção de N e, consequentemente, reduzir adubação
nitrogenada constituindo um avanço na redução desse elemento na água
subterrânea, necessitando assim de fomento para a geração de conhecimento.
Além das inúmeras vantagens da fertirrigação em relação aos cultivos
convencionais, atualmente surge a viabilidade de sua aplicação no manejo orgânico
do solo. Dentre os produtos orgânicos utilizados na fertirrigação estão aqueles à
base de substâncias húmicas, como os biofertilizantes. Trabalhos científicos sobre a
resposta de cultivos agrícolas à aplicação de substâncias húmicas via fertirrigação
estão se tornando mais frequentes na literatura devido os resultados positivos
desses produtos no solo e nas plantas conforme Rengrudkij & Partida (2003),
Baldotto et al. (2009), Morard et al. (2010), El-Kosary et al. (2011), Andrade et al.
(2012) e Masood et al. (2012).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 LOCAL DO EXPERIMENTO
As atividades relativas ao experimento foram desenvolvidas entre os meses
de agosto de 2014 a junho de 2015, no pomar experimental do Setor de Fruticultura
da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus de Ciências Agrárias
situado no município de Petrolina, Pernambuco, localizado às coordenadas
geográficas 09°21’ de latitude Sul, 40°34’ de longitude oeste, no Submédio do Vale
do São Francisco.
O município de Petrolina (Figura 1) pertence à região do semiárido
pernambucano com clima quente e seco classificado por Köppen como Bswh, na
altitude média de 375 m com precipitação pluvial média anual de 538 mm
distribuídos entre os meses de novembro e abril.
Figura 1. Mapa de localização do município de Petrolina/PE.

Previamente à instalação do pomar procedeu-se com a coleta das amostras
de solo para obtenção das análises física (Tabela 1) e química (Tabela 2), para
posterior recomendação de correção de pH e adubação do solo.
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Tabela 1. Análise física do solo.
Profundidade
Argila
-1
m
kg kg
0,00 – 0,10
0,090
0,10 – 0,20
0,100
0,20 – 0,30
0,080
0,30 – 0,40
0,140
0,40 – 0,50
0,180

Areia
-1
kg kg
0,878
0,883
0,852
0,807
0,742

Silte
-1
kg kg
0,032
0,017
0,068
0,053
0,078

Tabela 2. Análise química do solo.
Profundidade pH (H2O)
mg/dm³

cmolc/dm³
+

2+

cm

1:2,5

P

K

0 – 20

6,2

207

0,74

2,1

20 – 40

5,4

58

0,63

2,0

Ca

Mg

2+

+

3+

Na

Al

1,4

0,11

0,00

1,2

0,19

0,05

O pomar experimental da goiabeira Paluma foi instalado em Março/2014 no
espaçamento 4 x 4 m, irrigado pelo método de aplicação localizada por
microaspersão, fornecendo-se diariamente uma lâmina equivalente à evaporação
diária corrigida de acordo com o coeficiente de cultura (Kc) da goiabeira definido de
acordo com a fase da cultura, conforme Bassoi et al. (2001) da seguinte maneira: Kc
para as fases fisiológicas durante o 1o, 2o e 3o anos respectivamente, para o
crescimento vegetativo de 0,50; 0,55 e 0,65; para o florescimento e queda fisiológica
0,60; 0,65 e 0,75. Os dados climáticos (Figura 2) foram registrados em estação
meteorológica da UNIVASF, localizada nas imediações do Setor de Fruticultura. As
fertirrigações nas diferentes fases da cultura foram realizadas seguindo as
recomendações de Natale & Prado (2006).
Figura 2. Dados climáticos do Campus Ciências Agrárias da UNIVASF. Petrolina/PE, 2015.
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O experimento foi instalado em esquema fatorial 5 x 2, correspondentes à: i)
níveis percentuais do esterco líquido de bovino simples: testemunha (sem
biofertilizante), 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0%, aplicados via fertirrigação, mantendo-se fixa a
referência de 2,4 L m-2 do biofertilizante definida para o maracujazeiro-amarelo
(CAVALCANTE et al., 2008) visto que não há recomendação para a cultura da
goiabeira; e ii) doses de nitrogênio: 50 e 100% da recomendação de adubação
nitrogenada, aplicadas via fertirrigação (Nitrocálcio e uréia). Os tratamentos foram
distribuídos em blocos ao acaso, com quatro repetições.
3.2 PREPARO E APLICAÇÃO DO BIOFERTILIZANTE
O biofertilizante simples foi obtido por fermentação anaeróbia em biodigestor,
misturando-se partes iguais de esterco bovino fresco e água de boa qualidade não
clorada, mantendo-se em fermentação anaeróbica por 30 dias, conforme
recomendado por Santos (1992).
O biofertilizante bovino diluído foi armazenado em caixas de material plástico
com capacidade para 5 m3, de cada respectiva dose do insumo orgânico, acoplada
ao sistema de irrigação com filtro de tela de 130 mesh visando uma filtragem
eficiente, conforme sugestão de Pinto et al. (2008), e injetados utilizando um injetor
de fertilizante tipo Venturi (SOUSA et al., 2011).
Figura 3. Biofertilizante líquido, a base de esterco bovino, produzido em recipiente plástico, com
capacidade para 200 litros.
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A fertirrigação com biofertilizante e fertilizante nitrogenado, em suas
respectivas doses, foram realizadas quinzenalmente com início em agosto de 2014 e
segue sendo realizada, estando no segundo ciclo produtivo.
3.3 VARIÁVEIS ANALISADAS
Por se tratar de uma cultura perene, a goiaba requer um acompanhamento de
longo prazo. Desta forma, as variáveis altura de planta e diâmetro do caule foram
mensuradas durante o período de um ano.
Analisou-se as seguintes características:
3.3.1 Altura de planta (cm): determinada mensalmente com trena
milimetrada, medindo-se a distância do colo da planta à inserção da
última pernada.

3.3.2 Diâmetro do caule (mm): medido mensalmente a 20 cm do colo da
planta, até o final do experimento, com paquímetro digital.
3.3.3 Volume de copa (m3): determinado ao final do primeiro ciclo, através
da fórmula: [(L/2) x (E/2) x π) x (A)]/3, onde: π = 3,1416; L = distância
superior entre as pernadas; E = espessura média das duas pernadas,
e A = altura da copa, conforme recomendado por Rossi et al. (2004).
Os dados foram submetidos à análise de variância para avaliação dos efeitos
entre as doses de esterco bovino líquido fermentado e adubação nitrogenada, os
tratamentos foram submetidos à análise de regressão polinomial, quando
necessário. Para análise de variância das variáveis altura de planta e diâmetro do
caule, as datas de avaliação foram consideradas também como um fator. As rotinas
estatísticas seguiram as recomendações de Banzatto & Kronka (1995) usando o
software – SAS/STAT 9.3 (2011).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise de variância realizada para as variáveis altura de planta (AP) e
diâmetro de caule (DC) observa-se na Tabela 3 que não houve efeito significativo
isolado da adubação nitrogenada, embora a interação entre adubação nitrogenada e
doses de biofertilizante tenha sido significativa para ambas as variáveis. A ausência
de efeito significativo das doses de N pode ter ocorrido devido ao fato de o
nitrogênio fazer parte da composição do biofertilizante, entretanto a quantidade de N
pode variar de acordo com a composição do material utilizado na sua preparação
(SILVA et al., 2007). Diniz (2011), estudando o efeito da aplicação de doses
crescentes de biofertilizante em dois volumes (1 e 2L) de solo (Neossolo Flúvico
eutrófico e Luvissolo Háplico eutrófico) para mudas de goiabeira observou um
aumento no diâmetro do caule com o incremento da dose.
Tabela 3. Análise de variância de altura de planta (AP) e diâmetro do caule (DC) da goiabeira Paluma
em função da adubação nitrogenada e doses de biofertilizante bovino fornecidos via fertirrigação.
Fonte de variação
Adub. Nitrogenada (N)

AP
0,21

ns

DC
1,37

ns

Datas (D)

39,41**

382,39**

Doses de Biofertilizante (B)

6,91**

8,78**

Interação N x D

0,49

ns

1,26

ns

Interação N x B

14,23**

5,05**

Interação B x D

0,19**

0,38**

**significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <0,01);
Tukey.

ns

: não significativo (p > 0,05), pelo Teste de

Para a altura de planta (Figura 4A), apenas houve efeito significativo entre
50% e 100% de adubação nitrogenada para as doses B1 e B2, sendo em B2
registrada superioridade de 50% em relação a 100% de adubação nitrogenada. Na
avaliação das médias do diâmetro de caule, os valores obtidos com a dose de 50%
da recomendação de N foram quantitativamente superiores aos da dose de 100%,
exceto para o tratamento B2 (5% de biofertilizante), tendo apresentado a dose B3
(7,5% de biofertilizante) a maior média, demonstrando que esta dose do
biofertilizante provavelmente supriu a necessidade nutricional das plantas nesse
tratamento, fato esse que pode ser explicado pelas melhorias que o biofertilizante
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proporciona ao solo nas características físicas, químicas e biológicas (DINIZ, 2011;
ARAÚJO, 2007; OLIVEIRA et al. 1986).
Figura 4. Efeito das doses de esterco bovino líquido fermentado e adubação nitrogenada em altura
de planta (A) e no diâmetro do caule (B) da goiabeira variedade Paluma.
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biofertilizante, B3: 7,5% de biofertilizante e B4: 10% de biofertilizante. N: doses de Nitrogênio.

Ao avaliar a interação entre as doses de biofertilizante e datas, observa-se na
Figura 5 a característica das curvas de crescimento de altura das plantas de goiaba,
assumindo um comportamento sigmoidal, exceto para a dose 10,0% de
biofertilizante (Figura 5E), o qual melhor se ajustou a uma equação polinomial
cúbica. Este comportamento (Figuras 5A a 5D) expressa a característica de
crescimento das plantas, as quais iniciam com um desenvolvimento mais lento até o
6º mês, posteriormente há um crescimento acelerado do 7º ao 8º mês, com
novamente uma estabilização de seu desenvolvimento.
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Figura 5. Interação entre as doses de biofertilizante e as datas de avaliação da altura de planta da
goiabeira variedade Paluma.
62

59

f= 54,75+5,71/(1+exp(-(x-7,0369)/0,0452)) R²= 0,95

f=52,7+4,62/(1+exp(-(x-7,0636)/0,0448)) R²=0,92

(B)

(A)

58
60

Altura de Planta (cm)

Altura de Planta (cm)

57

58

56

56
55
54
53

54
52
51

52
0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

0

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

Meses

Meses

59

59

f=53,0833+4,7767/(1+exp(-(x-7,0992)/0,0422)) R²=0,97

(C)

f=53,0833+4,3767(1+exp(-(x-7,0625)/0,0471)) R²=0,95

(D)

58

58

57

57

Altura de Planta (cm)

Altura de Planta (cm)

6

56

55

54

53

56

55

54

53

52

52
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Meses

9

10

11

12

13

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Meses

62

f=52,3444+1,0849*x-0,077x^2+0,0034*x^3 R²=0,69

(E)

Altura de Planta (cm)

60

Meses
58

56

54

52

50
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Meses

(A): Testemunha; (B): 2,5% de Biofertilizante; (C): 5,0% de Biofertilizante; (D): 7,5% de Biofertilizante;
(E): 10,0% de Biofertilizante.

A interação entre doses de biofertilizante e as datas de avaliação (Figura 6),
apresenta aumento no diâmetro do caule a partir do incremento das doses de
biofertilizante, atingindo o máximo com o tratamento B3 (7,5% de biofertilizante).
Além de o nitrogênio contribuir com o crescimento vegetal, por ser constituinte
essencial das proteínas e interferindo diretamente no processo fotossintético pela
sua participação na molécula de clorofila (ANDRADE et al, 2003), o biofertilizante
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possui fitohormônios do crescimento vegetal que agem como precursores dos
fitoestimulates (SANTOS & AKIBA, 1996). Em comparação ao crescimento em
altura, observa-se que o diâmetro do caule apresentou crescimento mais
homogêneo durante o período de avaliação, uma característica de variáveis de
desenvolvimento.
Figura 6. Regressão do efeito das doses de biofertilizante e datas de avaliação no diâmetro do caule
da goiabeira variedade Paluma.

70

Diâmetro de Caule (mm)

60

fTE=17,4984+4,5983*x-0,1546*x^2
fB1=18,9893+4,7997*x-0,1330*x^2
fB2=19,0214+4,3509*x-0,0895*x^2
fB3=18,5425+5,0423*x-0,1341*x^2
fB4=22,1523+3,5643*x-0,0721*x^2

R²=0,98
R²=0,99
R²=0,99
R²=0,99
R²=0,99

50

40

30

TE
B1
B2
B3
B4

20

10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Meses

TE: testemunha, B1: 2,5% de biofertilizante, B2: 5,0% de biofertilizante, B3: 7,5% de biofertilizante e
B4: 10% de biofertilizante.

A altura de plantas em função das doses de biofertilizante sob 50% de
adubação nitrogenada foi estabilizada entre as primeiras doses de biofertilizante e
posteriormente decresceu com o aumento de dose aplicada (Figura 7A), o que
provavelmente ocorreu pela característica fenológica da planta, que durante a fase
inicial uma pequena dose foi suficiente para os melhores resultados. Por outro lado,
sob adubação com 100% de adubação nitrogenada, o diâmetro do caule foi
incrementado com o aumento das doses de biofertilizante até a dose de 5,0%, a
partir de quando decresceu com o aumento das doses de biofertilizantes.
A altura de plantas sob 50% de adubação nitrogenada e o diâmetro de caule
sob 100% de adubação nitrogenada em função das doses de biofertilizante, não se
ajustaram a nenhum modelo de regressão.
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Figura 7. Altura de planta (A) e diâmetro do caule (B) da goiabeira em função de doses de esterco
bovino líquido fermentado sob 50% (A) e 100% (B) de adubação nitrogenada, respectivamente.
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Quanto ao volume de copa não houve diferença significativa para doses de
nitrogênio, doses do biofertilizante líquido e para a interação entre estes fatores
(Tabela 4). Esse resultado pode ter ocorrido em função da avaliação ter sido
realizada para a primeira safra produtiva da cultura, desta forma, em se tratando de
uma cultura perene, a avaliação em múltiplas safras é importante. Porém, apesar de
não diferir significativamente, a média sob 50% da adubação nitrogenada foi 22,1%
superior à média sob 100% da adubação nitrogenada. Por outro lado, as plantas
submetidas à fertirrigação com 7,5% de biofertilizante apresentou volume de copa
30,1% superior à testemunha. Souza et al. (2009), avaliando doses crescentes de
calcário obtiveram resultados semelhantes, ao observarem que os efeitos das doses
testadas apenas foram significativos a partir do quarto ano de avaliação.
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Tabela 4. Análise de variância para volume de copa da goiabeira Paluma em função da adubação
nitrogenada e doses de biofertilizante bovino fornecidos via fertirrigação.
Fonte de variação
Volume de copa
3
(m )
ns
Adub. Nitrogenada (N)
4,99
50%

2,82 a

100%

2,31 a

DMS

0,55

Doses de Biofertilizante (B)

0,81

ns

0% (testemunha)

2,29

2,5%

2,48

5,0%

2,53

7,5%

2,98

10%

2,54

Interação N x B

1,18

C.V. (%)

29,55

ns

DMS = diferença mínima significativa; CV = coeficiente de variação. As médias seguidas pela mesma
ns
letra não diferem estatisticamente entre si. : não significativo (p > 0,05), pelo Teste de Tukey ao
nível de 5% de probabilidade.

5. CONCLUSÕES
Há influência das doses de biofertilizante e adubação nitrogenada no
crescimento em altura de planta e diâmetro de caule da goiabeira;
Em função do tempo os efeitos da adubação nitrogenada e de biofertilizantes
são diferenciados para altura de planta e diâmetro do caule;
Durante o estabelecimento da cultura pode-se recomendar a fertirrigação com
50% da dose recomendada para a adubação nitrogenada, com doses de
biofertilizante de 7,5%.
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