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RESUMO

É grande no mercado o número de fertilizantes existentes, estes são de diferentes
formulações e recomendações, contudo é pouco ainda a quantidade de pesquisas
envolvendo a aplicação de adubos foliares na cultura do pimentão. Fato que nos
mostra que a adoção desta prática tem sido feita sem base científica sólida O
experimento foi conduzido na cidade de Cerejeiras - RO, do dia 1 de agosto a 10 de
outubro de 2018. Avaliou-se a eficiência do adubo foliar misto, contendo N, P e K,
como forma de adubação foliar suplementar, na nutrição do pimentão cv Magalli R
em sua fase vegetativa, cultivado em vasos. O delineamento experimental utilizado
foi o delineamento inteiramente casualizado, com cinco doses e quatro repetições,
totalizando 20 unidades experimentais. As variáveis agronômicas analisadas foram
altura de plantas, diâmetro do colmo, massa verde da parte aérea e massa verde da
raiz. Não houve resposta significativa para as variáveis estudadas.

Palavras-chaves: Adubação foliar. Adubação suplementar. Solanáceas.



ABSTRACT

The number of fertilizers in the market is great, these are of different formulations
and recommendations, however, the amount of research involving the application of
leaf fertilizers in the sweet pepper crop is still very small. The experiment was

conducted in the city of Cerejeiras - RO, from August 1
st
to October 10, 2018. The

efficiency of the mixed leaf fertilizer, containing N, P and K, as supplementary foliar
fertilization form, in the nutrition of the red pepper Magalli R in its vegetative phase,
cultivated in pots. The experimental design was the completely randomized design,
with five doses and four replications, totaling 20 experimental units. The agronomic
variables analyzed were plant height, stalk diameter, shoot green mass and green
root mass. There was no significant response for the studied variables.

Key-words: Foliar fertilization. Supplementary fertilization. Solanaceae.
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1 INTRODUÇÃO

O pimentão (Capiscum annuum L.) é originário do continente americano, pertence

a família das solanáceas, de ciclo perene e porte arbustivo. Seu sistema radicular é

pivotante e profundo, podendo atingir 120 cm de profundidade, seu cultivo pode ser feito

durante todo o ano, por causa da existência da grande variedade de híbridos

(CARVALHO, 2011).

O pimentão está entre as dez hortaliças mais importantes no Brasil, sendo a

terceira solanácea mais cultivada, superada apenas pelo tomate e pela batata (LOPES et

al., 2018) Os maiores produtores estão nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Ceará,

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco (GERALDINI, MARCOMINI e RODRIGUES,

2017).

O solo é o principal substrato para o desenvolvimento da cultura. Por isso, o

conhecimento da disponibilidade de nutrientes no solo é fundamental para adicionar as

quantidades e as fontes corretas de fertilizantes, pois essa cultura acumula e exporta em

suas partes comerciais grandes quantidades de nutrientes (SILVA et al., 2016).

Nos últimos anos a aplicação de adubos foliares tem se desenvolvido

rapidamente, em razão, da busca de altas produtividades e menor ônus com insumos.

Atualmente temos disponíveis no mercado grande número de fertilizantes foliares, que

fornecem um ou mais elementos essenciais. Porém para Albuquerque et al. (2011) é

necessário observar a real necessidade de adubo para o pimentão, pois há um risco de

salinizar a região do sistema radicular, caso haja excesso na adubação.

A adubação foliar garante o fracionamento das aplicações, bem como uma melhor

eficiência em momentos de déficit nutricional que a planta venha a passar (FERNANDEZ,

SOTIROPOULOS e BROWN, 2015). Sendo aplicada na modalidade de adubação

corretiva, substitutiva, suplementar ou complementar, não devendo ser encarada como

fonte substitutiva da adubação via solo, tornando-se assim uma prática antieconômica,

principalmente para o uso de macronutrientes, o que exigiria grande número de

aplicações para atender a demanda nutricional do pimentão.

Diante disso, objetivou-se com esse trabalho avaliar qual a melhor dose a ser

aplicada de adubo foliar na cultura do pimentão, em sua fase vegetativa. Em aplicações

de macronutrientes na modalidade de adubação foliar suplementar.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 A CULTURA DO PIMENTÃO

O pimentão é uma cultura que se desenvolve melhor em clima seco e ameno,

com irrigação. O solo encharcado pode apodrecer as raízes sendo necessário uma boa

drenagem (GERALDINI, MARCOMINI e RODRIGUES, 2017). É uma cultura originária de

regiões tropicais, com temperatura média de 25 e 28 ºC, sua altura pode variar entre 0,50

a 2,50 m. As flores são hermafroditas, de coloração Branca, solitárias, surgem em cada

bifurcação da haste, nas axilas das folhas. Suas folhas apresentam forma elíptica com

região do ápice agudo, dispostas de modo alternado na haste e possuem coloração verde

brilhante (GOTO; ROSSI, 1997).

Por ter fins terapêuticos é classificado como planta medicinal, por isso tem

ganhado importância significativa nas áreas da medicina e farmácia. Seu fruto é rico em

vitaminas, B1, B2, C e E, proteínas, carotenoides, glicídios, lipídios, minerais, água e

fibras, importantes para auxiliar no processo digestivo. É também fonte de antioxidantes

naturais e previne doenças cardiovasculares e doenças degenerativas como câncer,

Alzheimer e Parkinson (BARBOSA et al., 1992; REIFSCHNEIDER, 2000).

O fruto é a principal parte comercializada da planta, tendo sua classificação

botânica como uma baga, uma estrutura oca e cheia de ar, composta por um pericarpo

espesso e suculento e um tecido placentário onde são encontradas as sementes

(DANTAS, 2014). Segundo Souza (2005) pesquisa aponta que o sabor, qualidade do fruto

e valor nutricional, são fundamentais na compra do pimentão.

2.2 O PIMENTÃO NO BRASIL (Capsicum annum)

O pimentão é de origem americana, com registros de ocorrência do Chile até o sul

Norte Americano (FIGUEIRA, 2008). Grande porção desse gênero teve origem na Bolívia,

partindo para regiões dos Andes e terras baixas da Amazônia (BARBOSA et al.,1992).

Segundo Reifscheider (2000), tem se registros que as primeiras plantas da cultura, foram

desenvolvidas na Espanha e pertenciam ao grupo “casca dura”, com frutos de formato

cônico. Já no Brasil a cultura foi introduzida nos municípios paulistas de Suzano e Mogi
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das Cruzes.

Segundo Buttow et al., (2010) a Embrapa Clima Temperado, localizada em

Pelotas-RS, possui em seu banco ativo de germoplasma, recursos genéticos de pimentas

e pimentões (C. annuum), que são utilizados em programas de melhoramento para

expandir as pesquisas com espécies cultivadas de pimentões.

O Brasil apresenta uma área plantada de aproximadamente treze mil hectares,

que produzem 290 mil toneladas do fruto, ficando o pimentão entre as dez hortaliças mais

importantes do mercado de horticultura (MAROUELLI e SILVA, 2012). A produção de

pimentão no Brasil se concentra no Sudeste e alguns estados do Nordeste, 87% do total

estão nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo e

Pernambuco (GERALDINI, MARCOMINI e RODRIGUES, 2017).

A região norte possui uma baixa produção de pimentão. Conforme dados do IBGE

(2017) Rondônia conta com 486 produtores de pimentão que produziram 1134 toneladas,

um número pequeno quando comparado com outras hortaliças como cebolinha que

possui 1712 produtores com produção de 1560 toneladas. Já a cidade de Cerejeiras

conta com apenas 4 produtores da hortaliça e não consta a produção no censo

agropecuário.

O faturamento médio do pimentão em milhões de reais dos principais Hortifrútis

nas ceasas do Brasil no período de 2014-2016 foi de 483 milhões. Apesar da relevância

econômica e social, já que boa parte da produção vem da agricultura familiar, há poucas

pesquisas relacionadas ao cultivo, dificultando o acesso à informação tanto para aqueles

que já produzem quanto para aqueles que podem se interessar pela atividade

(GERALDINI, MARCOMINI e RODRIGUES, 2017).

2.3 EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS

A literatura mundial considera dezesseis elementos químicos como nutrientes de

plantas, a saber: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl e Mo. São

subdivididos em Macronutrientes e Micronutrientes. Os Macronutrientes são os nutrientes

absorvidos ou exigidos pelas plantas em maiores quantidades: N, P, K, Ca, Mg e S.

Podem ainda ser divididos em macronutrientes primários que são N, P e K e os

macronutrientes secundários que são o Ca, Mg e S. Micronutrientes, são os nutrientes

que são absorvidos ou exigidos pelas plantas em menores quantidades: Fe, Mn, Zn, Cu,
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B, Cl e Mo (MALAVOLTA et al.,1997).

2.4 ADUBAÇÃO FOLIAR

De acordo com Morcellin (2004) adubação foliar é um mecanismo de utilização de

nutrientes minerais na folha vegetal, por meio da qual se dá a absorção e consequente

utilização destes pela planta, tal absorção não se limita apenas as folhas, se estende a

outras partes do vegetal como ramos novos, adultos, e tronco por meio de pulverização

ou pincelamento.

Relatos históricos datam há mais de três séculos as primeiras tentativas de

utilização da adubação foliar e a comprovação de absorção nutricional através da folha.

Contudo, só na primeira metade do século 20, com o advento tecnológico da rádio

marcação e marcação por florescência, foi possível desenvolver métodos mais precisos

para pesquisar os mecanismos de penetração cuticular e translocação do nutriente dentro

da planta (FERNANDEZ, SOTIROPOULOS e BROWN, 2015).

Mesmo com a grande diversidade de vegetais, as estruturas de suas folhas

seguem um determinado padrão morfológico, que consiste em parênquima paliçádico,

localizado próximo à epiderme superior e parênquima lacunoso (também conhecido como

mesófilo esponjoso) entre o parênquima paliçádico e a epiderme inferior, existindo

grandes espaços intercelulares entre as células do mesofilo, especialmente no

parênquima esponjoso (FERNANDEZ, SOTIROPOULOS e BROWN, 2015).

A epiderme é composta por duas ou mais camadas de células, e aloca as

principais estruturas relacionadas ao transporte de nutrientes e água, são elas cutícula e

os estômatos. Absorção é o processo que uma molécula ou íon consegui entrar na parte

interna da planta, é facilitada quando a planta está em processo de respiração ou

transpiração, momento que seus estômatos estão abertos, e o nutriente que está na

superfície foliar é arrastado, por diferença de pressão, para seu interior. Após a

transpiração ocorre uma pressão de vapor negativa nas redondezas dos estômatos, que é

responsável por puxar para dentro da folha, através de um tecido vascular, o xilema, para

substituir a água que foi transpirada (MOCELLIN, 2004).

O uso de fertilizantes foliares, se justifica pelo fato de que em determinados

estágios fenológicos, as plantas não conseguem retirar do solo os nutrientes necessários

para tal fase, seja pela alta demanda fisiologia ou oferta inadequada de alguns nutrientes



5

pelo solo. Outro fator é a imobilidade de alguns nutrientes no interior do vegetal, que se

evidencia quando há alta demanda nutricional localizada no tecido da planta e essa

demanda excede a capacidade de redistribuição dos nutrientes no interior do vegetal

(FERNANDEZ, SOTIROPOULOS e BROWN, 2015).

Para Faquin (2005) a utilização da adubação foliar precisa ser definida, de acordo

com a situação ou condição que será empregada, sendo necessário definir: adubação

foliar corretiva; adubação foliar substitutiva; adubação foliar complementar e adubação

foliar suplementar.

A adubação foliar corretiva, se aplica como uma medida de emergência, em

especial para micronutrientes, sendo possível corrigir a deficiência durante a fase de

crescimento. Via solo, a resposta seria mais lenta e as perdas em produção maiores.

A adubação foliar substitutiva, é a substituição total da adubação via solo,

portanto é uma prática inviável para grandes culturas, por ser um processo antieconômico.

A adubação foliar complementar, é uma prática semelhante a adubação corretiva,

a diferença está no momento da aplicação. Na adubação complementar, o produtor de

maneira pré-estabelecida fornece nutrientes à planta em suas fases de maior demanda.

Um exemplo é o Boro, devido sua imobilidade no floema. Outro exemplo é a aplicação de

cálcio, diretamente nos frutos do tomateiro (podridão apical), pois a translocação do cálcio

absorvido pelas folhas e translocado para os frutos é praticamente desprezível

A adubação foliar suplementar, é uma técnica usada em culturas de altas

produtividades, portanto sem carência nutricional. A adoção desta técnica é feita como um

investimento a mais para garantir a produção pendente em períodos de estresse

nutricional. Porém, pela falta de pesquisas, é uma técnica bastante questionada, por sua

viabilidade técnica e financeira.

Para Torres (2008), a recomendação de fertilizantes a ser aplicado deve obedecer

a necessidade nutricional da planta na lavoura. A análise das folhas através da diagnose

foliar fornece esse diagnóstico sobre o estado nutricional da planta. Com o uso de

adubação foliar, o vegetal está sujeito a toxicidade, que pode estar relacionada a uma

ação direta do nutriente ou de compostos tóxicos ou contaminantes devido ao uso de

altas concentrações de adubos foliares, o que ratifica a necessidade de conhecer a

carência nutricional da planta e aplicar a quantidade adequada.
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3 MATERIAL E MÉTODO

O experimento foi conduzido de 1 de agosto a 10 de outubro de 2018, no município

de Cerejeiras-RO, localizada a 13° 11' 20'' Sul e 60°48´ 44'' W e com altitude de 277 m. O

clima é da região é classificado como Am, verão de monção, de acordo a classificação de

Köppen, com chuvas abundantes no verão e menos pluviosidade no inverno, sendo a

pluviosidade média anual de 1830 mm e a temperatura média no município é de 23,2 °C

(CLIMATE-DATA, 2018).

O solo usado no experimento foi classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo ,

textura muito argilosa (SANTOS et al, 2018), com as seguintes características químicas:

pH (CaCl
2
) = 5,0; Al = 0,00 cmolc dm

-3
; Ca

2+
Mg

2+
= 0,3 cmol

c
dm

-3
; K

+
= 0,02 cmol

c

dm
-3
; P = 0,4 mg dm

-3
; matéria orgânica = 17,7 g dm

-3
; areia = 280 g kg

-1
; silte =25 g

kg
-1
; argila = 695 g kg

-1
; CTC = 212 cmol

c
dm

-3
; e V(%)= 15.

Vasos de polietileno com capacidade de 20 L foram preenchidos com o solo

coletado e em seguida feita a semeadura direta. A cultivar usada foi a Magali R, adaptada

para as condições climáticas de Cerejeiras-RO, sendo a principal cultivar semeada pelos

produtores da região.

Os vasos foram cultivados a céu aberto, fora de casa de vegetação, e com

irrigação periódica, visando manter o solo permanentemente úmido.

A adubação química recomendada para a cultura foi baseada em análise de solo e

corrigido conforme recomendação técnica de Ribeiro, Guimarães e Alvarez (1999).

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado com cinco

tratamentos (doses de fertilizantes liquido) e quatro repetições. Cada vaso representou

uma parcela totalizando em vinte unidades experimentais.

Foi utilizado o fertilizante foliar mineral misto RAIZAL, que apresenta a seguinte

composição de macronutriente: 9% nitrogênio, 45% fósforo, 11% potássio.
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Tabela 1- Tratamentos de doses de adubo foliar testados na cultura do
pimentão, agosto a outubro de 2018, Cerejeiras-RO.

TRATAMENTOS ADUBO FOLIAR

T1 0mg/planta, diluído em 1L de água

T2 5mg/planta, diluído em 1L de água

T3 10mg/planta, diluído em 1L de água

T4 15mg/planta, diluído em 1L de água

T5 20mg/planta, diluído em 1L de água

Todos os tratamentos receberam a mesma adubação de referência para a cultura

do pimentão baseada na análise de solo. O tratamento 1 foi usado como controle

contendo apenas a adubação recomendada para o solo.

Conforme a tabela 1, cada tratamento recebeu uma dose diferente do fertilizante

foliar por litro de água. Em todos os tratamentos a primeira aplicação foi realizada quando

a planta apresentou o segundo par de folhas, conforme recomenda o fabricante do

produto. As aplicações subsequentes foram realizadas a cada 15 dias, de acordo com a

recomendação técnica do fabricante do produto.

Foram semeadas 10 sementes por recipiente e aos 14 dias após a semeadura

realizou-se o primeiro desbaste deixando apenas 04 plantas por vaso. Os vasos foram

dispostos em campo aberto e mantidos sobre o solo durante todo o período de estudo. A

irrigação foi realizada diariamente, com uso de um regador de plantas. As plantas

daninhas foram retiradas à medida que surgiam de modo que, somente as plantas de

pimentão foram mantidas nos vasos.

As variáveis avaliadas foram:

a) Massa verde das folhas (MVF); logo após a colheita foram pesadas em balança,

com precisão de 0,001g para determinação dos dados.

b) Massa verde das raízes (MVR); também determinado o peso em balança analítica

após a coleta das raízes.

c) Diâmetro do colo: Foi determinado com uso de um paquímetro.

d) Altura de plantas:

Foi determinada mensurando com uma trena a planta.

Os dados obtidos foram submetidos à Análise de variância (teste F) e os
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tratamentos comparados através do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade pelo

programa SISVAR.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos pela análise de variância indicaram que, entre as variáveis

agronômicas analisadas, não houve diferença significativa.

Os tratamentos 4 e 5 não resistiram as doses às quais foram submetidos. As

plantas apresentaram sinais de toxicidade (plasmólise) e posterior morte. Em função disso,

não foi possível coletar os dados e os mesmos não são expressos na Tabela 2. Para

Torres (2008), o uso de fertilizante foliar deve seguir as recomendações específicas para

cada cultura, pois o vegetal poderá sofrer ação de toxicidade, que está relacionada

diretamente a altas concentrações de adubos químicos.

Tabela 2- Médias das variáveis agronômicas analisadas sobre diferentes doses de
adubo foliar misto na cultura do pimentão em sua fase vegetativa, Cerejeiras (RO), 2018.

Tratamentos AP(g) DC(g) MVPA(g) MVR(g)
T1 32,87 a 6,50 a 65,49 a 47,66 a
T2 32,87 a 6,75 a 72,27 a 46,33 a
T3 32,20 a 6,75 a 81,85 a 50,33 a

Altura de planta (AP); Diâmetro do Colmo (DC); Massa verde da parte aérea (MVPA); Massa rerde raiz
(MVR)

A altura da planta entre os tratamentos T1, T2 e T3 não variaram. Biscaro et al,.

(2013), em estudo sobre altura de plantas de milho, observaram uma resposta quadrática

em função do aumento das doses de fertilizantes aplicadas, causando um decréscimo na

altura das plantas.

O diâmetro do colmo também não diferiu significativamente nas variáveis

agronômicas em estudo, em relação as diferentes doses de adubo foliar misto. Para

Biscaro et al, (2013) a capacidade do solo em reter água, que se traduz na imprópria

capacidade de campo, influenciam a produção de etileno, hormônio que estimula a

expansão do diâmetro do colmo, portanto pelo fato do experimento ter se dado em vasos,

e o solo ser oriundo de terra de barranco e pobre em matéria orgânica, o que favorece a

drenagem da água do solo oferecida a cultura do pimentão, não houve produção

excessiva de etileno, dessa forma não alterando o diâmetro do colmo.
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Para o parâmetro massa verde da parte aérea, observou se que não houve

diferença significativa pelo teste de Tukey. No entanto, quando observado os valores das

médias, podemos analisar que o tratamento 3, apresentou uma melhor eficácia, quando

comparado com os tratamentos 1 e 2.

Segundo Schmoeller (2018) esta avaliação mostra um parâmetro importante, o

acúmulo de biomassa vegetal, proporcionada pelo ótimo fornecimento e absorção de

nutrientes e consequente acúmulo de aminoácidos. Para Deuner et al. (2008), este fato

nos mostra a capacidade de absorção de nutrientes, em função da idade da planta e das

folhas, que é mais acentuada em plantas jovens.

Os tratamentos não obtiveram significância em relação a massa verde da raiz. A

capacidade de absorção dos nutrientes influencia diretamente o sistema radicular, quanto

maior a área radicular mais eficiente a absorção. Para Prado (2008), fatores externos e

internos ligados a planta podem influenciar a velocidade de absorção e modificar a sua

eficiência.

Schmoeller (2018) afirma que o uso de fertilizantes foliares ainda carece de

estudos científicos e critérios de uso bem definidos, sendo que muitas vezes a eficiência

agronômica não se confirma em combinações de diferentes ambientes, sistema de

manejo e culturas.



10

5 CONCLUSÃO

A adubação foliar pode ser uma ferramenta importante na agricultura, desde que

aplicada dentro dos devidos critérios especificados pelo fabricante.

A adubação foliar suplementar não apresentou resposta significativa para as

variáveis agronômicas analisadas. Tal resultado se deve à adubação já realizada no solo,

que atendia as necessidades nutricionais da cultura.

Embora apresente disponível no mercado grande variedade de fertilizantes foliares,

a adubação foliar tem recebido atenção limitada dos pesquisadores brasileiros.
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	2.2 O PIMENTÃO NO BRASIL (Capsicum annum)
	2.3 EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS
	2.4 ADUBAÇÃO FOLIAR
	3 MATERIAL E MÉTODO
	4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
	5 CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS

