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RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção, o teor e o acúmulo de 

macronutrientes pelos frutos de berinjela em sistema orgânico com a utilização de 

diferentes biofertilizantes, sendo dividido em dois capítulos. Para a realização do 

experimento foi utilizado o híbrido Sharapova RZ. O delineamento experimental foi em 

blocos ao acaso, com seis repetições, sendo estudados seis tratamentos: controle (sem 

fertirrigação), fertirrigação com adubos inorgânicos, fertirrigação com biofertilizante a 

base de torta de mamona (1Kg para cada 15 L de água) (TM1), fertirrigação com 

biofertilizante a base de esterco de galinha (1 Kg para cada 15 L de água) (EG1), 

fertirrigação com biofertilizante a base de torta de mamona mais esterco de galinha (1 

Kg de cada ingrediente para cada 15 L de água) (TM1+EG1) e fertirrigação com 

biofertilizante a base de torta de mamona mais esterco de galinha (2 Kg de cada 

ingrediente para cada 15 L de água) (TM2+EG2). Foram realizadas as seguintes 

avaliações: número de folhas por planta, altura das plantas, intensidade de cor verde 

(Spad), número de frutos totais e comerciais, massa fresca de frutos totais e comerciais 

por planta, massa média de frutos comerciais, comprimento, diâmetro médio de frutos 

comerciais e teor e acúmulo de macronutrientes nos frutos. Para todas as variáveis de 

produção (número e massa de frutos, total e comercial, por planta) avaliadas, o 

tratamento com biofertilizante TM2+EG2 obteve maior média. Para a massa média de 

frutos, o tratamento TM2+EG2 não diferiu dos tratamentos com biofertilizante a base de 

torta de mamona e biofertilizante a base de esterco de galinha, apenas do controle. Para 

os teores de macronutrientes nos frutos, houve diferença apenas para P e S, sendo a 

maior média no teor de P encontrada no tratamento controle (3,21 g kg-1 de matéria seca) 

e para o S a maior média foi para o tratamento com biofertilizante a base de torta de 

mamona (1,73 g kg-1 de matéria seca). A ordem decrescente do teor e acúmulo dos 

macronutrientes nos frutos foi K>N>P>Ca>Mg>S. Conclui-se que o melhor tratamento 

foi com biofertilizante TM2+EG2 por resultar em maior produção de frutos por planta. 

Palavras-chave: Solanum melongena.  Produção orgânica. Torta de mamona. Esterco 

de galinha. Teores de macronutrientes. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the production, content and accumulation of 

macronutrients by eggplant fruits in an organic production system with fertigation with 

different biofertilizers. The hybrid Sharapova RZ was used. The experimental design was 

a randomized complete block, with six replications, and six treatments: without fertigation 

(control), fertigation with inorganic fertilizers, fertigation with biofertilizer based on castor 

bean cake (1 kg for each 15 L of water) (CBC1), fertigation with biofertilizer based on 

chicken manure (1 kg for each 15 L of water) (CM1), biofertilizer based on castor bean 

cake plus chicken manure (1 kg of each ingredient for each 15 L of water) (CBC1+CM1) 

and biofertilizer based on castor bean cake more chicken manure (2 kg of each ingredient 

for each 15 L of water) (CBC2+CM2). The following evaluations were carried out: number 

of leaves per plant, height of plants, chlorophyll content (Spad), number of total and 

commercial fruits, fresh weight of total and commercial fruits per plant, average fruit 

weight, length and mean diameter of commercial fruits, macronutrient content and 

accumulation in fruits. For all production variables (number and weight of fruits, total and 

commercial, per plant) evaluated, the treatment with biofertilizer based on castor bean 

cake plus chicken manure (2 kg of each ingredient) obtained a higher average. For the 

average fruit weight, this treatment did not differ from the treatments with biofertilizer 

based on castor bean cake and biofertilizer based on chicken manure. For the 

macronutrient contents in the fruits, there was difference only for P and S, being the 

highest mean in the P content found in the control treatment (3.21 g kg-1 of dry matter) 

and for S the highest average was for treatment with biofertilizer based on castor bean 

cake (1.73 g kg-1 of dry matter). The decreasing order of macronutrient content and 

accumulation in fruits was K> N> P> Ca> Mg> S. It is concluded that the best treatment 

was with biofertilizer based on castor bean cake plus chicken manure (2 kg of each 

ingredient), resulting in higher fruit yield per plant. 

 

Keywords: Solanum melongena. Organic production. Castor bean cake. Chicken 

manure. Macronutrient contents. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A berinjela (Solanum melongena L.) é uma hortaliça fruto produzida em todas 

as regiões do país (IBGE, 2006). É uma espécie da família Solanaceae, originária da 

Índia, introduzida no Brasil por volta do século XVI. Desenvolve-se preferencialmente 

em regiões de clima quente (temperatura média diurna de 25-35oC e noturna de 20-

27oC) e com umidade relativa do ar de 80% (RIBEIRO; BRUNE; REIFSCHNEIDER, 

1998; EMBRAPA HORTALIÇAS, 2007). 

É uma espécie que se adapta a diferentes tipos de cultivo, dentre eles o 

orgânico. Uma das principais dificuldades enfrentadas pela agricultura orgânica reside 

no aporte de nutrientes aos sistemas produtivos, principalmente o nitrogênio, pois 

nestes sistemas não é permitido o uso de adubos inorgânicos (CASTRO et al., 2005). 

Para obtenção de bons resultados em sistemas de cultivo, um dos princípios 

básicos é a realização de uma adubação equilibrada que resulte em uma 

produtividade ótima, a qual pode ser alcançada através de uma melhor relação 

custo/benefício, ou seja, obtenção de uma produtividade máxima possível com o uso 

equilibrado de insumos para o manejo da adubação, pragas e doenças 

(KHATOUNIAN, 2001).  

A fertirrigação é o processo de aplicação de fertilizantes, juntamente com a 

água de irrigação, visando o fornecimento das quantidades de nutrientes exigidas pela 

planta no momento adequado, podendo haver a possibilidade de ajuste mais eficiente 

às diferentes fases fenológicas das plantas, proporcionando maior eficiência de uso e 

economia de fertilizantes (CARRIJO et al., 2004; TRANI et al., 2011).  

Esta forma de adubação pode ser considerada um método de adubação 

adequado aos sistemas orgânicos, uma vez que, segundo o artigo 96 da IN 46/2011, 

alterada pela IN 17/2014, a irrigação e a aplicação de insumos devem ser realizadas 

de forma a evitar desperdícios e poluição da água de superfície ou do lençol freático 

(BRASIL, 2014). 

De acordo com Moraes, Ferreira e Borges (2016), os biofertilizantes são usados 

como fonte imediata de nutrientes, complementando o que existe no solo e a demanda 

da planta. Segundo Almeida (2017), na agricultura orgânica a fertirrigação 

normalmente é realizada com a aplicação de biofertilizante diluído em água. A 

composição química e microbiológica dos biofertilizantes é considerada altamente 
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complexa e variável, pois ocorrem variações conforme o modo de preparo, os 

ingredientes utilizados na sua elaboração, além de poder ocorrer variação ao longo 

do tempo de fermentação. De modo geral, ainda não há formulação padrão definida 

para o preparo dos biofertilizantes, então vem sendo realizadas receitas variadas, que 

são testadas e utilizadas para diversos fins (MARROCOS et al., 2012). 

Apesar de ser uma excelente opção para nutrição das plantas, ainda são 

escassas as pesquisas com biofertilizantes na produção de hortaliças, havendo 

carência de informações.  

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção, o teor e o acúmulo de 

macronutrientes pelos frutos de berinjela em sistema de produção orgânica com 

fertirrigação com diferentes biofertilizantes. 
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CAPÍTULO 1 

PRODUÇÃO DE BERINJELA COM BIOFERTILIZANTES 

 

1.1 RESUMO 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a produção de berinjela em sistema de 

produção orgânica com aplicação de diferentes biofertilizantes via fertirrigação. Foi 

utilizado o híbrido Sharapova RZ. O delineamento experimental foi em blocos ao 

acaso, com seis repetições, sendo estudados seis tratamentos: sem fertirrigação 

(controle), fertirrigação com adubos inorgânicos (inorgânico), fertirrigação com 

biofertilizante a base de torta de mamona (1Kg para cada 15 L de água) (TM1), 

fertirrigação com biofertilizante a base de esterco de galinha (1 Kg para cada 15 L de 

água) (EG1), fertirrigação com biofertilizante a base de torta de mamona mais esterco 

de galinha (1 Kg de cada ingrediente para cada 15 L de água) (TM1+EG1) e 

fertirrigação com biofertilizante a base de torta de mamona mais esterco de galinha (2 

Kg de cada ingrediente para cada 15 L de água) (TM2+EG2). Foram realizadas as 

seguintes avaliações: número de folhas por planta, altura das plantas, intensidade de 

cor verde (Spad), número de frutos total e comercial por planta, massa fresca de frutos 

total e comercial, massa média de frutos comerciais, comprimento e diâmetro médio 

de frutos comerciais. Para todas as variáveis de produção avaliadas (número e massa 

de frutos, total e comercial por planta), o tratamento TM2+EG2 apresentou maior 

média, sendo superior ao tratamento inorgânico. Para a massa média de frutos, este 

tratamento não diferiu dos tratamentos TM1 e EG1. Para número de folhas e altura 

(73 e 120 DAT), o tratamento TM2+EG2 apresentou maior média que os demais 

tratamentos. Na intensidade de cor verde, houve diferença aos 43, 51, 59, 67 e 107 

dias após o transplante, sendo que no tratamento TM2+EG2 observaram-se os 

maiores valores. Conclui-se que o melhor tratamento foi com o biofertilizante 

TM2+EG2, por resultar em maior produção de frutos por planta. 

Palavras-chave: Solanum melongena. Produção orgânica. Torta de mamona. 

Esterco de galinha. 
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1.2 ABSTRACT  

 

The objective of this work was to evaluate the production of eggplant in organic 

production system with fertirrigation with application of different biofertilizers. The 

hybrid Sharapova RZ was used. The experimental design was in randomized blocks, 

with six replicates, and six treatments were studied: without fertirrigation (control), 

fertirrigation with inorganic fertilizers, fertirrigation with biofertilizer based on castor 

bean cake (1 kg for each 15 L of water) (CBC1), fertigation with biofertilizer based on 

chicken manure (1 kg for each 15 L of water) (CM1), biofertilizer based on castor bean 

cake plus chicken manure (1 kg of each ingredient for each 15 L of water) 

(CBC1+CM1) and biofertilizer based on castor bean cake plus chicken manure (2 kg 

of each ingredient for each 15 L of water) (CBC2+CM2). The following evaluations 

were performed: number of leaves per plant, height of plants, chlorophyll index Spad, 

number of total and commercial fruits per plant, fresh weight of total and commercial 

fruits, average fruit weight, length and diameter of commercial fruits. For all production 

variables evaluated (number and weight of fruits, total and commercial per plant), the 

treatment with biofertilizer based on castor bean cake plus chicken manure (2 kg of 

each ingredient) obtained a higher average, being superior to the treatment with 

inorganic fertilizers. For the average fruit weight, this treatment did not differ from the 

treatments with biofertilizer based on castor bean cake and biofertilizer based on 

chicken manure. It is concluded that the best treatment was with biofertilizer based on 

castor bean cake plus chicken manure (2 kg of each ingredient), as it resulted in higher 

fruit yield per plant.  

 

Keywords: Solanum melongena. Organic production. Castor bean cake Chicken 

manure. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

1.3 INTRODUÇÃO 

 

A berinjela (Solanum melongena L.) é uma hortaliça fruto produzida em todas 

as regiões do país (IBGE, 2006). É uma espécie da família Solanaceae, originária da 

Índia, introduzida no Brasil por volta do século XVI. Desenvolve-se preferencialmente 

em regiões de clima quente (temperatura média diurna de 25-35oC e noturna de 20-

27oC) e com umidade relativa do ar de 80% (RIBEIRO; BRUNE; REIFSCHNEIDER, 

1998; EMBRAPA HORTALIÇAS, 2007). 

É uma espécie que se adapta a diferentes situações de cultivo, dentre eles o 

orgânico. De acordo com Almeida (2017), a produção de alimentos orgânicos tem 

crescido no mundo nos últimos anos. Uma das principais dificuldades enfrentadas 

pela agricultura orgânica reside no aporte de nutrientes aos sistemas produtivos, 

principalmente o nitrogênio, pois nestes sistemas não é permitido o uso de adubos 

inorgânicos (CASTRO et al., 2005). 

Quando se utiliza o sistema de irrigação localizada, os biofertilizantes são uma 

ótima opção para o cultivo orgânico. A absorção dos nutrientes do biofertilizante pelas 

plantas ocorre com muita rapidez, sendo muito útil para as culturas de ciclo curto ou 

no tratamento rápido de deficiências nutricionais das plantas (SILVA et al., 2007). 

Também é uma ótima opção para o cultivo em ambiente protegido. 

Os biofertilizantes são compostos biologicamente ativos resultantes da 

fermentação de materiais orgânicos, em presença ou ausência de ar (SILVA et al., 

2007), promovida pelos chamados micro-organismos eficientes (EM) em meio líquido 

de resíduos orgânicos de origem animal e vegetal. São normalmente ricos em 

enzimas, antibióticos e vitaminas. Frequentemente possuem em sua composição 

compostos orgânicos denominados de fito-hormônios, que desempenham 

importantes funções no crescimento e no desenvolvimento das plantas (FONTENELLE 

et al., 2017).  

Este tipo de fertilizante possui composição altamente complexa e variável, 

dependendo do material utilizado. Pode conter todos os macros e microelementos 

necessários para a nutrição vegetal. Além disso, por ser um produto oriundo da 

fermentação, com a participação de bactérias, leveduras e bacilos, quando aplicado  

de forma correta, pode promover também efeito fito hormônio, fungicida, bactericida, 

nematicida, acaricida e de repelência contra insetos (EMBRAPA, 2018). 
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Segundo Almeida (2017), na agricultura orgânica a fertirrigação normalmente é 

realizada com a aplicação de biofertilizante diluído em água. A composição dos 

principais nutrientes dos biofertilizantes pode variar de acordo com a matéria prima 

utilizada e com o tempo de fermentação. 

Existem vários tipos de resíduos orgânicos que podem ser utilizados como 

substratos para a confecção dos biofertilizantes, como esterco de galinha e torta de 

mamona, sendo estes insumos muito utilizados no sistema orgânico. O esterco 

quando compostado é amplamente recomendado na produção de hortaliças 

(CASTRO et al., 2004), de modo que garanta o melhor condicionamento do solo e a 

oferta de nutrientes, principalmente de N (ALMEIDA, 1991). O uso de estercos pode 

até mesmo substituir a adubação inorgânica de plantio (ANDRADE, 1998). 

A torta de mamona também é uma fonte rica em N, geralmente é utilizada na 

compostagem vegetal, melhorando sensivelmente os aspectos físicos e químicos com 

consequentes ganhos na qualidade desses resíduos orgânicos (DINIZ et al., 2017). 

Nos últimos anos, vários autores têm comprovado os efeitos benéficos dos 

biofertilizantes empregados via solo na melhoria do desenvolvimento das hortaliças, 

como alface (TESSEROLI NETO, 2006; LUDKE, 2009) e tomateiro (ALBUQUERQUE 

et al., 2011; PEREIRA et al., 2011; MEDEIROS et al., 2011; MOREIRA, 2012).  

Apesar de ser excelente opção para nutrição das plantas, são escassas as 

pesquisas com biofertilizantes na produção de hortaliças, havendo carência de 

informações, além de não existirem trabalhos com a utilização de biofertilizantes na 

produção de berinjela. Com isso, objetivou-se avaliar a produção de berinjela 

produzida em sistema orgânico utilizando-se diferentes biofertilizantes. 

 

1.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.4.1 Local de implantação do experimento  

 

O trabalho foi conduzido na Fazenda Experimental São Manuel, pertencente à 

Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” (UNESP), localizada no município de São Manuel-SP, nas 

seguintes coordenadas geográficas: 22° 44’ 28” S, 48° 34’ 37” W e a 740 m de altitude.  
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Segundo a classificação de Köppen, o clima do município é do tipo Cfa (Clima 

Temperado Mesotérmico), com chuvas concentradas entre novembro e abril e 

precipitação média anual de 1.376 mm, com temperatura média do mês mais quente 

superior a 22°C (CUNHA; MARTINS, 2009).  

As plantas foram conduzidas em ambiente protegido, em estufa tipo arco, com 

pé direito de 2,5 m, com 20 m de comprimento e largura de 7 m, coberta com filme de 

polietileno de baixa densidade de 150μm, sendo as laterais fechadas com tela 

antiafídica. 

 

1.4.2 Preparo da área e implantação da cultura 

 

O solo da área é um Latossolo Vermelho Distrófico Típico. Os resultados 

obtidos na análise química, na camada de 0-20 cm de profundidade, antes da 

instalação do experimento foram: pH(CaCl2 ) = 5,7, M.O = 17 g dm-3, Presina = 149 mg 

dm-3, Al3+  = 0 mmolc dm-3, H+Al = 11 mmolc dm-3, K = 0,4 mmolc dm-3, Ca = 61 mmolc 

dm-3, Mg= 9 mmolc dm-3, SB = 70 mmolc dm-3, CTC = 81 mmolc dm-3, V = 86%, S = 17 

mg dm-3, B = 0,31 mg dm-3, Cu = 1,5 mg dm-3, Fe = 28 mg dm-3, Mn = 7,7 mg dm-3 e 

Zn = 7,2 mg dm-3. 

Com base na análise química do solo, foi observado que não havia 

necessidade de fazer a correção do solo, porém realizou-se a adubação orgânica de 

plantio, baseando-se nas máximas recomendadas por Trani et al. (1996): 5 t ha-1 de 

esterco de galinha curtido e incorporado em área total.  

Foi utilizado o híbrido Sharapova RZ, que apresenta fruto de formato oval, cor 

preta intensa brilhante e a planta possui porte médio, sendo recomendado para plantio 

em estufa, com massa média de frutos de 400 a 450g (Rijk Zwaan, 2018). A 

semeadura foi realizada em 28/08/2017, em bandejas de polipropileno de 162 células, 

com substrato Carolina Soil, mantidas em viveiro próprio para o desenvolvimento de 

mudas. O transplante das mudas foi realizado aos 40 dias após a semeadura, no 

espaçamento de 1,00 m entre linhas e 0,50 m entre plantas.  

Ao longo do ciclo, foi realizada a retirada das brotações até o aparecimento da 

bifurcação com a primeira flor. As plantas foram conduzidas com o uso de bambus de 

aproximadamente 2 m de altura para mantê-las eretas. A irrigação foi realizada por 

meio de gotejadores, com emissores espaçados a 0,50 m. 
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1.4.3 Tratamentos e delineamento experimental 

 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com seis repetições, 

sendo estudados seis tratamentos: sem fertirrigação (controle), fertirrigação com 

adubos inorgânicos, fertirrigação com biofertilizante a base de torta de mamona (1Kg 

para cada 15 L de água) (TM1), fertirrigação com biofertilizante a base de esterco de 

galinha (1 Kg para cada 15 L de água) (EG1), biofertilizante a base de torta de 

mamona mais esterco de galinha (1 Kg de cada ingrediente para cada 15 L de água) 

(TM1+EG1) e biofertilizante a base de torta de mamona mais esterco de galinha (2 Kg 

de cada ingrediente para cada 15 L de água) (TM2+EG2), totalizando 36 parcelas com 

seis plantas cada.  

Para a produção dos biofertilizantes, cada ingrediente (TM, EG ou TM+EG) foi 

colocado em um recipiente com 15 L de água e agitado a cada dois dias para que 

ocorresse a ação dos micro-organismos de forma aeróbica (ALMEIDA, 2017). Após 

15 dias de fermentação, o biofertilizante era utilizado colocando-se 100 mL por planta 

por aplicação na fase inicial. A fertirrigação foi iniciada aos 15 dias após o transplante 

(DAT). No início do florescimento, 36 DAT, foi aumentada a quantidade para 200 mL 

por planta por aplicação, pois este é o estádio com maior demanda por nutrientes em 

berinjela (FAQUIM e ANDRADE, 2004), sendo esta quantidade mantida até o final das 

colheitas. A fertirrigação foi realizada três vezes por semana, de acordo com os 

tratamentos. 

No tratamento com adubos inorgânicos, a quantidade total de nutrientes foi 

calculada de acordo com a recomendação de Trani et al. (1996). Para adubação de 

plantio utilizou-se 40 Kg ha-1 de N, 160 Kg ha-1 de P2O5 e 180 Kg ha-1 de K2O, 

utilizando-se como fonte ureia, superfosfato triplo e cloreto de potássio, 

respectivamente. A adubação de cobertura foi realizada através da fertirrigação, na 

dose de 120 Kg ha-1 de N e de K2O, sendo utilizados a ureia e o cloreto de potássio, 

respectivamente. Seguindo a recomendação destes autores, a quantidade total foi 

dividida em quatro aplicações, sendo a primeira aplicação aos 50 DAT e as demais a 

cada sete dias. 

Na caracterização química do biofertilizante, coletou-se uma amostra de cada 

tratamento no dia da utilização, de cada nova solução preparada. As amostras foram 
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armazenadas em recipiente de plástico com tampa com capacidade para 100 mL e 

então congeladas em um freezer para posterior avaliação. 

Para a determinação do pH e da condutividade elétrica (CE), estas amostras 

eram descongeladas em temperatura ambiente no dia da avaliação, e após estarem 

totalmente descongeladas realizou-se a determinação destas avaliações em cada 

amostra coletada, separadamente. Para a determinação dos nutrientes (N, P, K, Ca, 

Mg, S e Na) as amostras coletadas e descongeladas de cada tratamento ao longo do 

ciclo foram misturadas e enviadas para o laboratório de fertilizantes e corretivos do 

departamento de Solos e Recursos Ambientais da FCA/UNESP para serem 

analisadas segundo a metodologia do Manual de Métodos Analíticos Oficiais para 

Fertilizantes e Corretivos (MAPA, 2014). Os resultados encontram-se na Tabela 1. 

Para a determinação da quantidade total aplicada de cada nutriente por planta 

com a utilização dos biofertilizantes foi realizada a soma da quantidade utilizada em 

cada aplicação (10 vezes de 100 mL e 37 vezes de 200 mL), chegando então ao 

volume total de biofertilizante aplicado por planta (8,4 L). Considerando-se a 

concentração média de cada nutriente em cada biofertilizante, foram obtidas as 

quantidades totais de cada nutriente (Tabela 2).  

 

Tabela 1. Caracterização química dos biofertilizantes.  

TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg para cada 15 L de água) 

 

Para o tratamento inorgânico, foi considerado tanto o aplicado via fertirrigação 

(2,7 g por planta de N e de K2O) como o aplicado antes do plantio (40 Kg ha-1 de N, 

160 Kg ha-1 de P2O5 e 180 Kg ha-1 de K2O) (Tabela 2). O esterco de galinha aplicado 

antes do plantio não foi considerado visto que foi comum a toda a área experimental.  

 

Biofertilizantes N P K Ca Mg S Na pH CE 

 ----------------------------- g L-1 -----------------  mg L-1  µS cm-1 g-1 

TM1 0,64 0,36 0,49 0,39 0,22 0,11 78 6,35 4,19 

EG1 0,49 0,13 0,57 0,06 0,05 0,03 126 8,44 2,48 

TM1+EG1 0,90 0,23 0,96 0,27 0,21 0,05 119 7,16 5,61 

TM2+EG2 1,40 0,46 1,83 0,43 0,44 0,21 170 6,70 10,14 
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Tabela 2. Quantidade total de cada nutriente aplicado por planta durante o ciclo para cada 

tratamento. 

Inorgânico = Ureia (N), superfosfato triplo (P2O5) e cloreto de potássio (K2O) = plantio e em cobertura 

TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg para cada 15 L de água) 

 

1.4.4 Características avaliadas 

 

 Foram realizadas as seguintes avaliações nas parcelas úteis: 

a) Número de folhas por planta 

Foram realizadas duas contagens, a primeira ao início da frutificação 

(22/12/2017 - 73 DAT) e a segunda ao final do ciclo (09/02/2018 - 120 DAT), após a 

última colheita dos frutos, onde foram contadas todas as folhas visíveis na planta, 

considerando visível a partir de 1 cm de comprimento. Para a obtenção da média 

utilizou-se três plantas padronizadas por parcela. 

 

b) Altura das plantas  

Foram realizadas duas avaliações, a primeira ao início da frutificação 

(22/12/2017 - 73 DAT) e a segunda ao final do ciclo (09/02/2018 - 120 DAT), após a 

última colheita dos frutos. Com o auxílio de uma régua mediu-se a altura desde a 

superfície do solo até a ponta da maior haste da planta. Para a obtenção da média 

utilizou-se três plantas padronizadas por parcela. 

 

c) Intensidade de cor verde (Soil Plant Analysis Development: Spad) 

Foi realizada a avaliação semanal a partir do início do florescimento das plantas 

(22/11/2018 - 43 DAT), até a data da última colheita, sendo as medições realizadas 

Biofertilizantes N P2O5 K2O Ca Mg S Na 

 -------------------------------- g planta-1---------------------------------- 

Inorgânico 7,40 6,98 19,88 1,2 0,00 0,1 0,00 

TM1 5,38 3,02   4,12 3,28 1,85 0,92 0,65 

EG1 4,12 1,09   4,79 0,50 0,42 0,25 1,06 

TM1+EG1 7,56 1,93   8,06 2,27 1,76 0,42 1,00 

TM2+EG2 11,76 3,86 15,37 3,61 3,70 1,76 1,43 
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entre 7h e 9h. Foi avaliada a quarta folha totalmente expandida e sem danos, a partir 

do ápice das plantas, utilizando o aparelho portátil SpadLog, posicionado na parte 

central da folha avaliada. Avaliaram-se três plantas por parcela, sendo realizadas três 

medidas por planta, a seguir calculou-se a média das medidas realizadas 

(MALAVOLTA et al., 1997). 

 

d) Número de frutos total e comercial 

Foi realizada a colheita uma vez por semana, iniciando-se aos 63 DAT e 

finalizando aos 120 DAT.  Foram colhidos os frutos de três plantas úteis, sendo 

contabilizados todos os frutos colhidos ao longo do ciclo para obtenção de número de 

frutos total e comercial. Considerou-se como fruto comercial aquele sem defeitos 

visíveis e com pelo menos 17 cm de comprimento (CEAGESP, 2015).  

 

e) Massa fresca de frutos total e comercial 

Para a determinação da massa fresca total, todos os frutos colhidos foram 

pesados em uma balança com precisão de 0,2 g da Bel Engineering. Logo após, foram 

retirados os frutos não comerciais e realizou-se uma nova pesagem para 

determinação da massa dos frutos comerciais. Posteriormente, calculou-se a média 

da massa de frutos total e comercial por planta. 

 

f) Comprimento e diâmetro médio de frutos comerciais 

Para estas avaliações foram escolhidos, aleatoriamente, três frutos comerciais 

de cada parcela a cada colheita. Com o auxílio de uma fita métrica (graduada em mm) 

fez-se a medição do comprimento do fruto comercial. O fruto foi posicionado na 

vertical, colocando-se a ponta da fita na base do fruto e esta era esticada até a base 

do pedúnculo do fruto (DADZIE e ORCHARD, 1997).  

Para a avaliação do diâmetro fez-se uso de um paquímetro medindo-se na 

parte superior e na parte inferior do fruto.  

 

1.4.5 Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias dos tratamentos 

foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Fez-se uso do 

programa Sisvar (FERREIRA, 2014). 
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1.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 As plantas do tratamento TM2+EG2 apresentaram maior número de folhas aos 

73 e aos 120 DAT (Tabela 4). Aos 73 DAT este tratamento TM2+EG2 foi superior 

apenas ao controle, enquanto na avaliação aos 120 DAT foi superior também ao 

tratamento inorgânico e ao tratamento EG1. Além do maior número de folhas, o 

tratamento TM2+EG2 também apresentou maior altura de planta aos 73 e 120 DAT, 

embora nesta última avaliação (120 DAT) tenha diferido apenas do controle. Maior 

número de folhas e altura de planta pode ser devido a maior quantidade de nutrientes 

disponível, considerando que o tratamento TM2+EG2 recebeu maior quantidade de 

todos os macronutrientes (Tabela 2), enquanto o controle não recebeu nutrientes em 

cobertura. Se for considerada a adubação de plantio com NPK no tratamento 

inorgânico, este tratamento recebeu as maiores quantidades de P e K, superando o 

tratamento TM2+EG2. No entanto, mesmo considerando-se a adubação de plantio, o 

tratamento TM2+EG2 recebeu maior quantidade de N que é o nutriente que mais afeta 

as características vegetativas, conforme relatam Singh e Sharma (1999) e Huett e 

Dettmann (1988).  

 Félix (2017) e Sfalcin (2009), trabalhando com lâminas de irrigação na 

produção de berinjela, encontraram os valores de 84,88 e 70,82 folhas por planta ao 

final do ciclo, enquanto Maldaner et al. (2009) obtiveram 53 folhas por planta ao final 

do ciclo com o híbrido Nápoli, sendo estes valores inferiores aos encontrados em 

todos tratamentos ao final do ciclo de 120 dias (Tabela 3).  

A altura é uma variável amplamente usada para estudos nas mais variadas 

espécies, pois pode ser obtida facilmente e sem a destruição da planta, apresentando 

respostas diretas à aplicação de fertilizantes, sobretudo o nitrogênio (PORTO et al., 

2014). 

Cantero et al. (2015) relataram valores de 107,8 cm em plantas de berinjela, 

trabalhando com diferentes compostos. Mistry et al. (2016), trabalhando com 

diferentes cultivares de berinjela, observaram o maior valor de 76,13 cm de altura, 

enquanto Sfalcin (2009) obteve média de 109,2 cm. Moraditochaee et al. (2011) 

relataram valor de 118,2 cm de altura por planta ao trabalhar com doses de N. 

Novamente, os valores observados na presente pesquisa (Tabela 3) foram superiores 

aos relatados por estes autores. No entanto, deve-se destacar que estas 
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características são muito influenciadas pelo genótipo, condições de cultivo e 

ambientais. 

Para o índice Spad houve diferença significativa aos 43, 50, 57, 64 e 106 DAT 

(Tabela 4). No tratamento TM2+EG2 foram observados os maiores valores em todas 

essas datas de avaliações, embora nas quatro primeiras avaliações este tratamento 

tenha diferido significativamente apenas do controle. Na última avaliação realizada 

aos 107 DAT, apenas o tratamento TM1 não diferiu significativamente do tratamento 

TM2+EG2. A intensidade de cor verde e os valores de leitura do Spad estão 

diretamente relacionados ao teor de N nas folhas (COELHO et al., 2010). Este índice 

pode ser indicativo da deficiência de N e auxiliar no manejo da adubação nitrogenada 

de algumas solanáceas, como pimentão (MARCUSSI et al., 2004) e tomate (MÓGOR 

et al., 2013). 

 

Tabela 3 Número de folhas por planta e altura de plantas de berinjela aos 73 e 120 dias após 

o transplante (DAT) cultivadas em sistema orgânico com diferentes biofertilizantes com 

aplicação via fertirrigação. São Manuel/SP. 

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg para cada 15 L de água) 

 

O tratamento TM2+EG2 apresentou maior intensidade de cor verde 

provavelmente porque foi o tratamento onde se disponibilizou maior quantidade de N 

às plantas (Tabela 2). Minotti et al. (1994), trabalhando com batata, observaram o 

aumento na concentração de clorofila, utilizando o medidor SPAD, conforme houve 

aumento das doses de N aplicadas ao solo.  

Tratamento Número de folhas por planta Altura de planta (cm) 
 73 DAT 120 DAT 73  DAT    120  DAT 

Controle 43,00 b 127,67 b 85,42 c 100,42 b 

Inorgânico 54,25 ab 143,75 b 93,25 bc 117,75 ab 

TM1 56,58 ab 175,42 ab 95,42 abc 122,17 a 

EG1 59,25 ab 143,67 b 93,67 bc 122,67 a 

TM1+EG1 61,92 ab 168,42 ab 103,00 ab 129,58 a 

TM2+EG2 73,92 a 207,33 a 111,42 a 135,58 a 

CV (%) 21,08   20,49   10,01     9,77 
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Para o sistema orgânico o fornecimento de N nas plantas é mais difícil 

(CASTRO et al.; 2005), então uma forma de determinar a presença do nutriente na 

folha é através do medidor portátil Spad (PÔRTO et al., 2011). O medidor proporciona 

uma leitura de maneira instantânea e não destrutiva à folha, sendo uma alternativa 

para avaliar o estado de nitrogênio da planta em tempo real pelo fato de haver 

correlação significativa entre a intensidade da cor verde com o teor de clorofila e com 

a concentração de N na folha (GUIMARÃES et al., 1999; GIL et al., 2002; FONTES e 

ARAÚJO, 2007; PÔRTO et al., 2009; PORTO et al., 2014). 

A clorofila é o pigmento que está envolvido na fotossíntese e está presente em 

todos os vegetais, sendo um dos fatores relacionados à eficiência fotossintética das 

plantas e, consequentemente, ao crescimento e adaptação aos variados ambientes 

(GONZÁLEZ, 2017; STREIT et al., 2005). Alguns estudos correlacionam de forma 

positiva a clorofila com a concentração foliar de N, uma vez que 70% desse nutriente 

contido nas folhas estão nos cloroplastos participando da síntese e da estrutura das 

moléculas de clorofila (FERREIRA et al., 2006). Este método de avaliação tem 

potencial de identificar situações onde a aplicação adicional de N não seja necessária 

(GIL et al., 2002). 

O índice Spad pode variar de acordo com a espécie, cultivar, manejo 

(principalmente adubação), folha em que se realiza a avaliação, dentre outras causas. 

No entanto, observa-se que os valores obtidos (42,0 a 53,0) (Tabela 4) não foram 

muito diferentes do relatado em outras espécies da família Solanaceae, como batata 

(49 a 56; Minotti et al., 1994 e Malavolta et al., 1997) e tomate (43 a 46; GUIMARÃES 

et al., 1999). 

O tratamento TM2+EG2 apresentou maior número de frutos total e comercial e 

massa de frutos total e comercial por planta, sempre superior ao controle, ao 

tratamento inorgânico e ao biofertilizante EG1 (Tabela 5). Percebe-se que o aumento 

da dose de TM+EG (2 kg de cada ingrediente) aplicada e, consequentemente, o 

aumento dos nutrientes fornecidos (Tabela 2), proporcionou maior produção de frutos, 

mostrando a grande necessidade de nutrientes para serem obtidos aumentos de 

produtividade em plantas de berinjela. Apesar de terem sido aplicadas maiores 

quantidades de nutrientes em cobertura do que o recomendado por Trani et al. (1996), 

talvez quantidades maiores de biofertilizantes visando aumento na produção, não 

devem ser desconsiderados. A recomendação é antiga e feita em uma época em que 

predominavam cultivares de polinização aberta que geralmente apresentam menor 
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potencial produtivo em relação aos híbridos disponíveis atualmente. Porém, maiores 

quantidades teriam que ser testadas antes, para evitar a salinização do solo da estufa 

e o desequilíbrio nutricional. Aminifard et al. (2010) e Pal et al. (2002) relataram que 

houve maior produtividade de frutos em plantas de berinjela quando trabalharam com 

maiores doses de N. 

 
Tabela 4. Intensidade de cor verde aos 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99 e 106 dias após o 

transplante em plantas de berinjela com aplicação de biofertilizantes em fertirrigação. São 

Manuel/SP. 

 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  
TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg) 

 
Nos últimos anos, vários autores têm comprovado os efeitos benéficos dos 

biofertilizantes empregados via solo na melhoria do desenvolvimento das plantas 

(TESSEROLI NETO, 2006; LUDCKE, 2009; ALBUQUERQUE et al., 2011; 

MEDEIROS et al., 2011; PEREIRA et al., 2011; MOREIRA, 2012). 

Costa et al. (2016), trabalhando com berinjela em sistema orgânico, obtiveram 

o valor de 10 frutos de padrão comercial por planta. Félix (2017) encontrou valores de 

9,66 a 12,44 frutos por planta, em diferentes lâminas de irrigação, ficando próximo ao 

valor encontrado no tratamento TM2+EG2 com a maior média. 

Para massa de frutos total por planta, Nirmala et al. (2013) relataram a maior 

média no valor de 4,22 kg por planta, em diferentes cultivares de berinjela, sendo valor 

pouco superior ao encontrado no tratamento TM2+EG2 (4,05 kg) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Número de frutos total (NFT) e comercial (NCF) por planta, massa de frutos total 

(MFT) e comercial (MFC) por planta de berinjela com aplicação de biofertilizantes em sistema 

orgânico com diferentes tratamentos de fertirrigação. São Manuel/SP. 

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg para cada 15 L de água) 

 

Para o comprimento, diâmetro da parte superior e diâmetro da parte inferior do 

fruto, o tratamento TM2+EG2 apresentou as maiores médias, diferindo 

significativamente apenas do controle (Tabela 6). Para o diâmetro da parte inferior do 

fruto apenas o tratamento com biofertilizante a base de EG1 (7,8) não apresentou 

valores significativamente diferentes aos do controle (7,4). Apesar da diferença na 

concentração de nutrientes entre os biofertilizantes que resultou em grandes 

diferenças nas características de produção de frutos (Tabela 6) as diferenças nas 

dimensões dos frutos foram bem menos pronunciadas. Isso pode ser devido à colheita 

ser realizada com frutos ainda imaturos, sem atingirem o seu máximo 

desenvolvimento.  

A colheita dos frutos era realizada semanalmente e estes eram colhidos quando 

apresentavam mais de 18 cm e menos de 26 cm, ou seja, dimensões que permitem 

classificá-los como de melhor cotação comercial (CEAGESP, 2015), não sendo 

deixados na planta até atingirem seu potencial máximo de tamanho. Apenas para o 

tratamento controle os frutos eram colhidos um pouco menores (apesar de serem 

superiores a 18 cm) por apresentarem um crescimento um pouco mais lento e, 

portanto, resultarem em frutos com média de comprimento, diâmetro e massa média 

um pouco inferiores aos demais tratamentos. O comprimento e o diâmetro são 

determinantes ao comercializar os frutos, pois seguem uma tabela de classificação 

Tratamento NFT NFC MFT MFC 

   (kg) (kg) 

Controle   4,50 c 4,42 c 1,13 c 1,13 c 

Inorgânico   7,91 b 7,08 bc 2,27 b 2,18 bc 

TM1   9,00 b 8,17 ab 2,77 ab 2,59 ab 

EG1   7,42 bc 6,50 bc 2,27 bc 2,07 bc 

TM1+EG1 10,00 ab 9,50 ab 3,21 ab 2,93 ab 

TM2+EG2 12,25 a 10,42 a 4,06 a 3,51 a 

CV (%) 16,69 18,89 19,3 20,73 
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(CEAGESP, 2015), e de acordo com ela, ocorre uma valorização financeira do 

produto. 

Maldaner et al. (2009) e Dahatonde et al. (2010) relataram em diferentes 

cultivares de berinjela diâmetro médio de 8,7 e 8,4 cm por fruto, respectivamente. 

Araméndiz-Tatis et al. (2016) e Cantero et al. (2015) relataram valor médio em seus 

tratamentos de 6,16 e 7,76 cm, sendo avaliado o diâmetro inferior do fruto. 

Maldaner et al. (2009), Araméndiz-Tatis et al. (2014), Mistry et al. (2016) e 

Dahatonde et al. (2010) relataram os maiores valores médios para variável 

comprimento de fruto de 17,50; 17,82; 14,90 e 14,12 cm, respectivamente, sendo 

valores inferiores ao considerado padrão comercial (CEAGESP, 2015) e ao 

encontrado pelo tratamento controle deste trabalho, que obteve a menor média (19,4 

cm) entre os tratamentos avaliados. Por outro lado, Cantero et al. (2015) obtiveram 

comprimento médio entre 19,85 e 20,62 cm, sendo considerado padrão comercial 

(CEAGESP, 2015). 

Para massa média de frutos os tratamentos TM1, EG1 e TM2+EG2 

apresentaram frutos com massa significativamente maior em relação ao controle 

(Tabela 6), sendo esta uma característica importante para a comercialização, já que 

a berinjela geralmente é comercializada pela massa. Lovelli et al. (2007) e Karam et 

al. (2011), trabalhando com diferentes níveis de irrigação em berinjela, encontraram 

em seu melhor tratamento o valor de 250,0 e 138,0 g por fruto, respectivamente, sendo 

valores inferiores ao observado em todos os tratamentos avaliados, exceto o controle. 

A maior massa nos frutos no tratamento TM2+EG2 (Tabela 6) pode ser devido 

a maior quantidade de nutrientes disponibilizados, principalmente o N (Tabela 2). 

Aminifard et al. (2010) e Pal et al. (2002) relataram que houve maior massa média de 

frutos em plantas de berinjela quando trabalharam com maiores doses de N. 

 Considerando-se os resultados obtidos, conclui-se que o melhor tratamento foi 

com o biofertilizante TM2+EG2, por resultar em maior produção de frutos por planta. 
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Tabela 6. Comprimento do fruto (CCF), diâmetro na parte superior (DSF) e na parte inferior 

do fruto (DIF) e massa média por fruto (MMF) em plantas de berinjela cultivadas em sistema 

orgânico com diferentes biofertilizantes via fertirrigação. São Manuel/SP. 

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg para cada 15 L de água) 

 

1.6 CONCLUSÃO 

 

O tratamento com biofertilizante a base de torta de mamona e esterco de 

galinha (2 kg de cada ingrediente para 15 L de água – TM2+EG2), apresentou valores 

superiores para todas variáveis analisadas, sendo número de folhas por planta e altura 

de planta (73 DAP e 120 DAP), intensidade de cor verde aos 43, 50, 57, 64, 71, 78, 

85, 92, 99 e 106 dias após o transplante, número de frutos total (NFT) e comercial (NCF), 

massa de frutos total (MFT) e comercial (MFC) por planta, comprimento do fruto (CCF), 

diâmetro na parte superior (DSF) e na parte inferior do fruto (DIF) e massa média por fruto 

(MMF) em plantas de berinjela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento CCF DSF DIF MMF 

 (cm) (cm) (cm) (g) 

Controle 19,4 b 5,3 b 7,4 b 260,0 b 

Inorgânico 20,4 ab 5,7 ab 7,9 a 305,6 ab 

TM1 20,9 ab 5,8 ab 8,1 a 315,9 a 

EG1 20,0 ab 5,6 ab 7,8 ab 318,6 a 

TM1+EG1 21,2 ab 5,9 ab 8,1 a 308,1 ab 

TM2+EG2 21,6 a 6,5 a 8,2 a 336,5 a 

CV (%)   5,2 9,9 3,3     8,0 
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CAPÍTULO 2 

 

TEORES E EXTRAÇÃO DE MACRONUTRIENTES POR FRUTOS DE BERINJELA 

COM USO DE BIOFERTILIZANTES 

 

 

2.1 RESUMO 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o teor e a extração de macronutrientes em 

frutos de berinjela em sistema de produção orgânica com uso de fertirrigação com 

diferentes biofertilizantes. Foi utilizado o híbrido Sharapova RZ. O delineamento 

experimental foi em blocos ao acaso, com seis repetições, sendo estudados seis 

tratamentos: sem fertirrigação, fertirrigação com adubos inorgânicos, fertirrigação com 

biofertilizante a base de torta de mamona (1Kg para cada 15 L de água), fertirrigação 

com biofertilizante a base de esterco de galinha (1 Kg para cada 15 L de água), 

biofertilizante a base de torta de mamona mais esterco de galinha (1 Kg de cada 

ingrediente para cada 15 L de água) e biofertilizante a base de torta de mamona mais 

esterco de galinha (2 Kg de cada ingrediente para cada 15 L de água). Foram 

realizadas avaliações de massa seca de frutos, teor e extração de macronutrientes 

nos frutos. Houve diferença de teor nos frutos apenas para P e S, sendo a maior média 

do teor de P encontrada no tratamento controle (3,21 g kg-1 de massa seca) e para o 

S a maior média de teor foi para o tratamento com biofertilizante a base de torta de 

mamona (1,73 g kg-1 de massa seca). O tratamento TM2+EG2 apresentou maior 

massa seca e acúmulo de todos macronutrientes nos frutos em relação ao controle e 

ao tratamento inorgânico. A ordem decrescente dos teores e acúmulo de 

macronutrientes nos frutos de berinjela em todos os tratamentos foi 

K>N>P>Ca>Mg>S. 

 

Palavras-chave: Solanum melongena. Produção orgânica. Torta de mamona. 

Esterco de galinha. Nutrientes. 
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2.2 ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the macronutrient content and extraction of 

eggplant fruits in an organic production system with the use of fertigation with different 

biofertilizers. The hybrid Sharapova RZ was used. The experimental design was a 

randomized complete block, with six replications, and six treatments were studied: 

without fertirrigation, fertigation with inorganic fertilizers, fertigation with biofertilizer 

based on castor bean cake (1 kg for each 15 L of water) (CBC1), fertigation with 

biofertilizer based on chicken manure (1 kg for each 15 L of water) (CM1), biofertilizer 

based on castor bean cake plus chicken manure (1 kg of each ingredient for each 15 

L of water) (CBC1+CM1) and biofertilizer based on castor bean cake plus chicken 

manure (2 kg of each ingredient for each 15 L of water) (CBC2+ CM2). Fruit dry weight, 

macronutrient content and extraction in the fruits were evaluated. There was statistical 

difference for the macronutrient content in eggplant fruits only for P and S, with the 

highest mean content of P observed in the control (3.21 g kg-1 of dry matter) and for S 

the highest mean (1.73 g kg-1 of dry matter) was observed in the castor bean cake 

fertilizer. Treatment CBC2+CM2 resulted in higher dry weight and macronutrients 

extraction in fruits than the control and the inorganic. The following order was observed 

for content and extraction of macronutrients in eggplant fruits for all treatments: 

K>N>P>Ca>Mg>S. 

 

Keywords: Solanum melongena. Organic production. Castor bean cake. Chicken 

manure. Nutrients. 
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2.3 INTRODUÇÃO 

 

A berinjela (Solanum melongena L.) é uma hortaliça fruto produzida em todas 

as regiões do país (IBGE, 2006). É uma espécie da família Solanaceae, assim como 

o tomate, pimenta, pimentão, batata e jiló (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2007). É 

originária da Índia e foi introduzida no Brasil por volta do século XVI (RIBEIRO; 

BRUNE; REIFSCHNEIDER, 1998). No Brasil a produção de berinjela se destaca nas 

regiões sul e sudeste, sendo os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 

os maiores produtores (IBGE, 2006). 

Foyer e Galtier (1996) relatam que a produtividade desta hortaliça é 

influenciada por características morfológicas e fisiológicas da fonte (órgãos 

fotossintetizantes) e do dreno (órgãos consumidores dos metabólitos 

fotossintetizados). Este é um vegetal com alto teor de água e baixo teor de proteínas 

(GONÇALVES et al., 2006). Os frutos possuem alto teor de minerais, como potássio, 

magnésio, cálcio e ferro (MICHAŁOJĆ; BUCZKOWSKA, 2008; MARQUES, 2015). Se 

bem manejada, pode produzir por vários meses em ambiente protegido, sendo 

considerada uma hortaliça com grande potencial de extração e exportação de 

nutrientes do solo, que devem ser repostos para a manutenção da fertilidade. 

Os sistemas orgânicos são sistemas que contribuem para a melhoria dos 

atributos químicos, físicos e biológicos do solo (MORAES, FERREIRA e BORGES, 

2016). Para obtenção de bons resultados em sistemas orgânicos, há necessidade de 

uma adubação equilibrada, assim como nos demais sistemas de produção, para que 

resulte em uma produtividade ótima, alcançando uma melhor relação custo/benefício, 

ou seja, obtenção de uma produtividade máxima possível com o uso de insumos para 

o manejo da adubação, pragas e doenças (KHATOUNIAN, 2001). 

De acordo com Castro et al. (2005), uma das principais dificuldades 

enfrentadas pela agricultura orgânica reside no aporte de nutrientes aos sistemas 

produtivos, principalmente o nitrogênio. O adubo orgânico deve apresentar elevado 

teor de nutrientes e capacidade para disponibilizar os nutrientes em velocidade 

compatível com a demanda da cultura (SANTOS et al., 2012). Podem conter vários 

nutrientes minerais, especialmente nitrogênio, fósforo e potássio e, embora a sua 

concentração seja considerada baixa, deve-se levar em conta, também, o efeito 

condicionador que estes adubos exercem sobre o solo (FORNASIERI FILHO, 1992). 
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Moraes, Ferreira e Borges (2016) relatam que com a junção de várias práticas 

agrícolas, como, por exemplo, o uso dos biofertilizantes, que são usados como fonte 

imediata de nutrientes, complementando o que já existe no solo e a demanda da 

planta, favorece a obtenção de elevada produtividade com qualidade do produto. 

A realização de adubações não deve apenas repor os nutrientes exportados na 

colheita, mas também deve suprir as quantidades necessárias para a formação de 

outros órgãos vegetais não retirados na colheita e as perdas por lixiviação, fixação e 

outros processos (FAQUIM e ANDRADE, 2004). 

Ainda de acordo com Faquim e Andrade (2004), a extração de nutrientes do 

solo pelas plantas não ocorre nas mesmas quantidades durante os estádios de 

crescimento. Quando a planta é nova, a absorção de nutrientes é menor, quando a 

planta está em plena produção, no caso de hortaliças fruto como a berinjela, a 

necessidade é maior e no período final há uma estabilização na absorção de 

nutrientes. Em geral, o nitrogênio e o potássio são os nutrientes mais extraídos pelas 

hortaliças fruto. Em berinjela, Faquim e Andrade (2004) determinaram que a ordem 

decrescente de extração dos macronutrientes foi Κ>Ν>Ca>Mg>Ρ=S. No entanto, em 

sistema orgânico, são poucas as pesquisas em que se determina a extração de 

nutrientes e, em berinjela, não foram encontrados trabalhos neste sistema de 

produção onde se tenha pesquisado a extração de nutrientes. 

Com isso, objetivou-se avaliar os teores e a extração de macronutrientes por 

frutos de berinjela cultivada em sistema orgânico utilizando diferentes biofertilizantes. 

 

2.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.4.1 Local de implantação do experimento  

 

A pesquisa foi instalada na Fazenda Experimental São Manuel, pertencente à 

Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” (UNESP), localizada no município de São Manuel (22° 44’ 28” S; 

48° 34’ 37” W e 740 m de altitude). Conforme a classificação de Köppen, o clima do 

município é do tipo Cfa (Clima Temperado Mesotérmico), com chuvas concentradas 

entre novembro e abril e precipitação média anual de 1.376 mm, com temperatura 

média do mês mais quente superior a 22°C (CUNHA; MARTINS, 2009).  
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As plantas foram conduzidas em cultivo protegido, em estufa tipo arco, com pé 

direito de 2,5 m, com 20 m de comprimento e largura de 7 m, coberta com filme de 

polietileno de baixa densidade de 150μm, sendo as laterais fechadas com tela 

antiafídica. 

 

2.4.2 Tratamentos e delineamento experimental 

 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com seis repetições, 

sendo estudados seis tratamentos: sem fertirrigação (controle), fertirrigação com 

adubos inorgânicos, fertirrigação com biofertilizante a base de torta de mamona (1Kg 

para cada 15 L de água) (TM1), fertirrigação com biofertilizante a base de esterco de 

galinha (1 Kg para cada 15 L de água) (EG1), biofertilizante a base de torta de 

mamona mais esterco de galinha (1 Kg de cada ingrediente para cada 15 L de água) 

(TM1+EG1) e biofertilizante a base de torta de mamona mais esterco de galinha (2 Kg 

de cada ingrediente para cada 15 L de água) (TM2+EG2), totalizando 36 parcelas com 

6 plantas cada. 

Para a produção dos biofertilizantes, houve a adição de cada ingrediente (TM, 

EG ou TM+EG) nas quantidades correspondentes a cada tratamento, em um 

recipiente com 15 L de água, com agitação a cada dois dias para que ocorresse a 

ação dos micro-organismos de forma aeróbica. Após 15 dias de fermentação, o 

biofertilizante foi utilizado, sendo que a fertirrigação foi iniciada aos 15 dias após o 

transplante (DAT), colocando-se 100 mL em cada planta por aplicação. No início do 

florescimento, com 36 DAT, foi aumentada a quantidade para 200 mL por planta por 

aplicação, sendo mantida até o final das colheitas, pois este é o estádio com maior 

demanda por nutrientes em berinjela (FAQUIM e ANDRADE, 2004). A fertirrigação foi 

realizada três vezes por semana, de acordo com os tratamentos. 

No tratamento inorgânico foi aplicada, em cobertura, a quantidade total de 

nutrientes recomendada por Trani et al. (1996): 2,7 g de N e K2O por planta, sendo 

utilizado como fontes ureia e cloreto de potássio, respectivamente. 
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2.4.3 Caracterização química dos biofertilizantes 

 

Para a caracterização química dos biofertilizantes, coletou-se uma amostra de 

cada tratamento no dia da utilização, a cada nova solução que era preparada, sendo 

coletada a solução sobrenadante do biofertilizante. Isso ocorreu durante todo o 

período de condução do experimento. As amostras coletadas eram armazenadas em 

recipiente plástico (capacidade para 100 mL) com tampa, congeladas e armazenadas 

em freezer para posterior avaliação. 

Para determinar o pH e a condutividade elétrica (CE), as amostras eram 

descongeladas em temperatura ambiente e, após estarem totalmente descongeladas, 

realizou-se a determinação em cada amostra coletada, separadamente. Para a 

determinação dos nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S e Na) as amostras de cada tratamento 

coletadas ao longo do ciclo foram misturadas sendo enviada uma amostra composta 

de cada tratamento para o laboratório de fertilizantes e corretivos do departamento de 

Solos e Recursos Ambientais da FCA/UNESP para serem analisadas segundo a 

metodologia do Manual de Métodos Analíticos Oficiais para Fertilizantes e Corretivos 

(MAPA, 2014). Os resultados encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização química dos biofertilizantes.  

Biofertilizantes N P K Ca Mg S Na pH CE 

 ----------------------------- g L-1 ------------------------ mg L-1  µS cm-1 g-1 

TM1 0,64 0,36 0,49 0,39 0,22 0,11 78 6,35 4,19 

EG1 0,49 0,13 0,57 0,06 0,05 0,03 126 8,44 2,48 

TM1+EG1 0,90 0,23 0,96 0,27 0,21 0,05 119 7,16 5,61 

TM2+EG2 1,40 0,46 1,83 0,43 0,44 0,21 170 6,70 10,14 

TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg para cada 15 L de água) 

 

2.4.4 Preparo da área e implantação da cultura 

 

O solo da área é um Latossolo Vermelho Distrófico Típico. Os resultados 

obtidos na análise química, na camada de 0-20 cm de profundidade, antes da 

instalação do experimento foram: pH(CaCl2 ) = 5,7, M.O = 17 g dm-3, Presina = 149 mg 

dm-3, Al3+  = 0 mmolc dm-3, H+Al = 11 mmolc dm-3, K = 0,4 mmolc dm-3, Ca = 61 mmolc 
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dm-3, Mg= 9 mmolc dm-3, SB = 70 mmolc dm-3, CTC = 81 mmolc dm-3, V = 86%, S = 17 

mg dm-3, B = 0,31 mg dm-3, Cu = 1,5 mg dm-3, Fe = 28 mg dm-3, Mn = 7,7 mg dm-3 e 

Zn = 7,2 mg dm-3. 

Antes do plantio foi utilizado esterco de galinha em área total, em todos os 

tratamentos na dose recomendada por Trani et al. (1996): 5 t ha-1. Para o tratamento 

inorgânico, a quantidade total de nutrientes foi calculada de acordo com a 

recomendação de Trani et al. (1996). Para adubação de plantio utilizou-se 40 Kg ha-1 

de N, 160 Kg ha-1 de P2O5 e 180 Kg ha-1 de K2O, utilizando como fonte de N, P2O5 e 

K2O, a ureia, superfosfato triplo e cloreto de potássio, respectivamente. Na adubação 

de cobertura utilizou-se a dose de 120 Kg ha-1 de N e de K2O (2,7 g de N e K2O por 

planta), na forma de ureia e cloreto de potássio, respectivamente. Seguindo a 

recomendação destes autores para adubação em cobertura, a quantidade total foi 

dividida em quatro aplicações, sendo a primeira aplicação aos 50 DAT e as demais a 

cada sete dias. A quantidade total aproximada de cada nutriente aplicada por 

tratamento encontra-se na Tabela 2. 

Foi estudado o híbrido Sharapova RZ que possui fruto de formato oval, cor 

preta intensa brilhante e a planta possui porte médio, sendo recomendado seu plantio 

em estufa (Rijk Zwaan, 2018). 

A semeadura ocorreu em 28/08/2017, em bandejas de polipropileno de 162 

células, com substrato Carolina Soil que foram mantidas em estufa própria para o 

desenvolvimento de mudas. O transplante das mudas para a área ocorreu aos 40 dias 

após a semeadura, no espaçamento de 1,00 m entre linhas e 0,50 m entre plantas.  

Durante o ciclo, realizou-se a retirada de brotações até o aparecimento da 

primeira flor. As plantas foram conduzidas com o uso de bambus de aproximadamente 

2 m de altura para mantê-las eretas. A irrigação foi realizada por meio de gotejadores. 
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Tabela 2. Quantidade total de cada nutriente aplicado por planta durante o ciclo para cada 

tratamento. 

Inorgânico = Ureia (N), superfosfato triplo (P2O5) e cloreto de potássio (K2O) = plantio e em cobertura 

TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg para cada 15 L de água) 

 

2.4.5 Características avaliadas 

 

A colheita foi realizada uma vez por semana, iniciando-se aos 63 DAT e 

finalizando aos 119 DAT. Foram amostrados três frutos por parcela nas colheitas 

realizadas aos 77, 84 e 91 DAT. Estes frutos foram pesados, para a obtenção da 

massa fresca, lavados em água corrente, em seguida em água com detergente neutro 

e, em seguida, lavados em água destilada. Depois foram secos com papel toalha, 

picados, colocados em sacos de papel devidamente identificados e levados a estufa 

com circulação forçada de ar a 65°C, por 72h. Depois de secos, foram pesados 

novamente para a determinação da massa seca de frutos por planta.  

As amostras já secas foram moídas e enviadas ao Laboratório de Nutrição de 

Plantas do Departamento de Solos e Recursos Ambientais da FCA/UNESP-Botucatu. 

As análises foram realizadas segundo metodologia descrita por Malavolta et al. 

(1997). Para a obtenção do extrato visando à determinação de N utilizou-se a digestão 

sulfúrica. Para a determinação dos demais macronutrientes (P, K, Ca, Mg e S) foi 

utilizada a digestão nítrico-perclórica. A partir das análises químicas foram obtidos os 

teores de N, P, K, Ca, Mg e S em g kg-1 de matéria seca (MS) de frutos. A quantidade 

dos nutrientes extraídos/acumulados pelos frutos por planta foi calculada pela 

multiplicação do teor de cada nutriente pela massa da matéria seca de frutos de cada 

planta. 

 

Biofertilizantes N P2O5 K2O Ca Mg  S Na 

 -------------------------------- g planta-1---------------------------------- 

Inorgânico 7,40 6,98 19,88 1,2 0,00 0,1 0,00 

TM1 5,38 3,02   4,12 3,28 1,85 0,92 0,65 

EG1 4,12 1,09   4,79 0,50 0,42 0,25 1,06 

TM1+EG1 7,56 1,93   8,06 2,27 1,76 0,42 1,00 

TM2+EG2 11,76 3,86 15,37 3,61 3,70 1,76 1,43 
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2.4.6 Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias dos tratamentos 

foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Fez-se uso do 

programa Sisvar (FERREIRA, 2014). 

 

 2.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.5.1 Teores de macronutrientes nos frutos 

 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos para os teores de N, K, 

Ca e Mg nos frutos (Tabela 3). Os frutos de berinjela apresentaram em média 15,44; 

27,45; 2,64 e 1,81 g de N, K, Ca e Mg por Kg de matéria seca de frutos, 

respectivamente. 

Para o teor de P e de S houve diferença significativa entre os tratamentos 

(Tabela 3). Para o P observou-se maior teor no tratamento controle e este diferiu 

significativamente do tratamento TM2+EG2. Este resultado talvez seja devido ao 

efeito diluição, pois o tratamento com menor teor foi o que apresentou maior produção 

de matéria seca de frutos por planta (258,31 g), enquanto o de maior teor foi o de 

menor produção de matéria seca de frutos por planta, com 86,89 g (Tabela 4). O 

biofertilizante TM2+EG2 é rico em N (1,40 g L-1) e em K2O (1,83 g L-1) e, 

comparativamente, pobre em P2O5 (0,46 g L-1) (Tabela 2) o que pode ter favorecido 

menor concentração do fósforo, considerando-se a maior produção de massa seca de 

frutos deste tratamento, comparativamente ao controle (Tabela 4). 

Para o enxofre a maior média de teor foi observada no tratamento com 

biofertilizante TM1 (1,73 g kg-1), sendo significativamente superior aos tratamentos 

com adubação inorgânica (1,42 g kg-1), EG1 (1,45 g kg-1) e TM1+EG1(1,38 g kg-1) 

(Tabela 3). Os tratamentos em que foram observados os menores teores (EG1 e 

TM1+EG1) foram os que receberam menor quantidade de S em cobertura (Tabela 2), 

além do inorgânico que quase não recebeu S em cobertura.  

A ordem decrescente dos teores de macronutrientes nos frutos de berinjela foi: 

K>N>P>Ca>Mg>S. A ordem nos teores dos três primeiros macronutrientes é 

concordante com Furlani et al. (1978) e Faquin e Andrade (2004) que relataram em 

berinjela a seguinte ordem: K>N>P>Mg>S>Ca, sendo que essa alteração da ordem  
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de absorção com o Ca em quarto lugar na presente pesquisa pode ser devido à esse 

nutriente ter sido encontrado em alta quantidade na análise inicial do solo (61 mmolc 

dm-3). 

Furlani et al. (1978) encontraram no fruto de berinjela em produção 

convencional os seguintes teores de macronutrientes: 27,3; 4,6; 34,5; 0,8; 2,9; 2,6 g 

kg-1 de MS, para o N, P, K, Ca, Mg e S, respectivamente, em diferentes cultivares de 

berinjela. Estes valores foram superiores a todos tratamentos desta pesquisa para os 

nutrientes N, P, K, Mg e S. Para o Ca, os valores obtidos na presente pesquisa foram 

superiores em todos tratamentos provavelmente pela grande disponibilidade inicial no 

solo (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Teores de macronutrientes nos frutos em plantas de berinjela com diferentes 

tratamentos de fertirrigação. São Manuel/SP. 

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  

TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg para cada 15 L de água) 

 

O K e o N foram os nutrientes com maiores teores nos frutos, o que também foi 

relatado em outras hortaliças fruto como o tomate (ALMEIDA, 2017), o pimentão 

(PRADO et al., 2011), Solanum americanum (BIANCO et al., 2012), abóboras e 

abobrinhas (VIDIGAL et al., 2007; ARAÚJO et al., 2012; ARAÚJO et al., 2015), melão 

(SILVA et al., 2006), melancia (GRANGEIRO; CECÍLIO FILHO, 2004), dentre outros, 

confirmando a importância destes nutrientes na produção de hortaliças fruto.  

 

Tratamentos N P K   Ca Mg S 

 --------------------  g kg-1 de matéria seca de frutos ----------------------- 

Controle 16,17 a 3,21 a 26,00 a 2,33 a 1,65 a 1,57 ab 

Inorgânico 21,67 a 3,00 ab 27,67 a 2,50 a 1,78 a 1,42 b 

TM1 18,17 a 2,93 ab 27,17 a 3,00 a 1,85 a 1,73 a 

EG1 18,33 a 3,15 ab 28,17 a 2,67 a 1,83 a 1,45 b 

TM1+EG1 17,83 a 3,13 ab 28,50 a  2,50 a 1,85 a 1,38 b 

TM2+EG2 18,67 a 2,83 b 27,17 a 2,83 a 1,90 a 1,50 ab 

CV (%) 20,84 6,92   8,82   18,61 8,1 9,71 



55 
 

2.5.2 Massa de matéria seca de frutos e acúmulo de macronutrientes nos 

frutos 

 

A massa de matéria seca total de frutos por planta do tratamento TM2+EG2 

(258,31 g) foi significativamente superior ao controle (86,89 g), ao tratamento 

inorgânico (141,77 g) e ao tratamento EG1 (141,32g) (Tabela 4). Este resultado deve-

se a maior quantidade de nutrientes fornecida às plantas do tratamento TM2+EG2 

(Tabela 1), o que favoreceu a produção de frutos. Aminifard et al. (2010) e Pal et al. 

(2002) relataram que houve maior massa de frutos em plantas de berinjela quando 

trabalharam com maiores doses de N. 

O tratamento TM2+EG2 apresentou média significativamente superior ao 

controle para o acúmulo de todos os macronutrientes (Tabela 4), sendo também 

superior ao tratamento inorgânico para a maioria dos nutrientes, exceto o N. O controle 

teve acúmulo de todos os macronutrientes menor que todos os tratamentos, mas só 

teve diferença significativa do tratamento TM2+EG2 para acúmulo de N, dos 

tratamentos TM2+EG2 e TM1+EG1 para acúmulo de P, K, Mg e S e dos tratamentos 

TM2+EG2, TM1+EG1 e TM1 para o acúmulo de Ca. O controle recebeu apenas 

adubação orgânica no plantio, sem adubação inorgânica no plantio nem 

complementação em cobertura, o que resultou em menor disponibilidade de nutrientes 

às plantas e, consequentemente, menores massa seca e acúmulo de nutrientes nos 

frutos. 

Normalmente há forte correlação entre massa seca e acúmulo de nutrientes, 

tendo em vista que o acúmulo é obtido em função da massa seca. Portanto, os 

maiores acúmulos observados no tratamento TM2+EG2 devem-se à maior massa 

seca de frutos. Mesmo tendo apresentado menor teor de N que o controle (Tabela 3), 

a massa seca de frutos deste tratamento foi quase 200% superior ao controle, 

justificando o maior acúmulo de N do mesmo, sendo que o fornecimento de N por este 

tratamento foi superior (Tabela 2). 

Os biofertilizantes utilizados possuem alto teor de nutrientes. A torta de 

mamona possui teor elevado de nitrogênio, fósforo e potássio (PIRES et al., 2004; 

SILVA et al., 2016), assim como o esterco de galinha, sendo que a combinação de 

ambos na maior quantidade (2 kg de cada) representou as maiores médias de 

nutrientes (Tabela 2) e, consequentemente, maior massa seca e acúmulo de 

nutrientes nos frutos.  
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Tabela 4. Massa de matéria seca (MS) total de frutos e acúmulo de macronutrientes nos frutos 

por planta de berinjela com diferentes tratamentos de fertirrigação. São Manuel/SP. 

Tratamentos MS N P K Ca Mg S 

 --------------------------------------  g planta-1 ---------------------------------------- 

Controle   86,89 c  1,39 b  0,28 c 2,25 c  0,20 c  0,15 c   0,13 c 

Inorgânico 141,77 bc 3,58 ab  0,44 bc 4,02 bc  0,39 bc  0,26 bc   0,20 bc 

TM1 180,19 ab 3,28 ab  0,53 abc 4,71 abc  0,47 ab  0,32 abc   0,32 ab 

EG1 141,32 bc 2,67 ab  0,46 bc 4,29 abc  0,38 bc  0,27 bc   0,21 bc 

TM1+EG1 199,08 ab 3,57 ab  0,63 ab 5,85 ab  0,50 ab  0,39 ab   0,29 ab 

TM2+EG2 258,31 a  4,92 a  0,74 a 7,01 a  0,69 a  0,50 a   0,39 a 

CV (%)   20,75 39,00 21,58 26,33 24,60 26,38 24,81 

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.  

TM1 = Torta de mamona (1kg para cada 15 L de água) 

EG1 = Esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM1+EG1 = Torta de mamona e esterco de galinha (1kg para cada 15 L de água) 

TM2+EG2 = Torta de mamona e esterco de galinha (2kg para cada 15 L de água) 

 

A ordem decrescente dos acúmulos foi a mesma dos teores de macronutrientes 

nos frutos de berinjela: K>N>P>Ca>Mg>S, ou seja, o K o N e o P foram os mais 

acumulados, resultado igual ao relatado por Brandão Filho (2001). 

O K foi o nutriente mais acumulado nos frutos. Além de ser um elemento 

altamente móvel na planta, geralmente o K oriundo de adubos orgânicos encontra-se 

mineralizado e, por isso, tem disponibilidade semelhante do K dos fertilizantes 

minerais (ERNANI et al., 2007), então, este é o nutriente disponibilizado de forma mais 

rápida às plantas com a adubação orgânica (SOUZA e RESENDE, 2014; MAGRO et 

al., 2010). De acordo com a análise de solo realizada inicialmente, este elemento foi 

o único classificado como baixo para a cultura, mas a aplicação de esterco de galinha 

antes do plantio e dos diferentes biofertilizantes forneceu este nutriente às plantas, 

em maior quantidade no tratamento TM2+EG2. 

Este nutriente é um dos mais absorvidos pelas hortaliças, mesmo o K não 

fazendo parte de nenhum elemento orgânico, ainda assim desempenha papel 

importante nas plantas, atua nas propriedades osmóticas, regula abertura e 

fechamento estomático, ativação enzimática, síntese de proteínas, transporte de 

carboidratos, entres outras funções (TAIZ e ZEIGER, 2006). 
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O N foi o segundo nutriente mais acumulado nos frutos. Na planta possui função 

estrutural, participa dos processos de absorção iônica, fotossíntese, respiração, 

multiplicação e diferenciação celular. Estimula a formação e o desenvolvimento de 

gemas floríferas e frutíferas (MALAVOLTA, 2006). Alguns autores consideram que o 

nitrogênio é o nutriente mais importante, por participar da síntese de aminoácidos, 

ácidos nucleicos, metabolitos secundários e componentes da molécula de clorofila, 

atuando, principalmente, no crescimento vegetativo, e dessa forma, permitindo maior 

área foliar para assimilação de CO2 que é utilizado na fotossíntese. Assim, esse 

elemento atua no aumento da produtividade da cultura, tornando-se um dos nutrientes 

absorvidos em maiores quantidades (MAIA, 2011; STREIT et al., 2005). 

A adubação nitrogenada e potássica deve ser parcelada, sendo uma parte 

fornecida no plantio e o restante distribuído em cobertura. Isso se deve ao fato desses 

nutrientes serem altamente lixiviados e pelo fato de o potássio ser o elemento que 

mais provoca salinização do solo (COLOMBARI et al., 2018). Com o parcelamento de 

N, reduz-se a lixiviação, ainda mais em solos arenosos (BORTOLINI, 2000) como o 

da presente pesquisa (80% de areia). No sistema orgânico, a fertirrigação com 

biofertilizantes é a melhor opção de parcelamento dos nutrientes ao longo do ciclo 

(ALMEIDA, 2017), sendo que o tratamento TM2+EG2 foi o que apresentou maior valor 

de N (Tabela 4), sendo que com a aplicação do biofertilizante regularmente não 

apresentou problemas com possíveis deficiências. 

O P possui uma função importante na composição do ATP, responsável pelo 

armazenamento e transporte de energia para processos endergônicos como a síntese 

de compostos orgânicos e absorção ativa de nutrientes (TAIZ e ZEIGER, 2006). Como 

relatam Carvalho e Nakagawa (2012), o P é constituinte da molécula dos ácidos 

nucléicos, que está relacionado com a síntese de proteínas. Também integra os 

fosfolipídeos, os açúcares fosforados, os nucleotídeos e a fitina. 

O Ca foi o quarto nutriente mais acumulado nos frutos. É um nutriente 

transportado pela corrente transpiratória, então, a sua translocação e teor nos tecidos 

estão sujeitos à taxa de transpiração. Dessa forma, ocorre maior acúmulo nos tecidos 

que possuem maior transpiração, como as folhas (MILLAWAY e WIERSHOLM, 1979) 

e menor nos frutos e sementes (CARDOSO et al., 2016). Este nutriente apresenta 

papel fundamental na divisão e desenvolvimento celular, estrutura da parede celular 

e formação da lamela média (HUBER, 1980), sendo um dos mais importantes 
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nutrientes, pois está ligado com a formação de flores perfeitas, qualidade do fruto e a 

produtividade (TRANI et al., 1993). 

O Mg, mesmo que em menores quantidades que o Ca, também se acumula 

preferencialmente na parte vegetativa, estando ligado a molécula de clorofila. 

Normalmente é menos acumulado nos frutos que na parte vegetativa, conforme 

relatado em tomate (FAYAD et al., 2002), pimentão (FONTES et al., 2005), melancia 

(GRANGEIRO e CECÍLIO FILHO, 2005) e abobrinha (ARAÚJO et al., 2015). 

O S foi o nutriente menos acumulado nos frutos. É constituinte dos aminoácidos 

cistina, cisteína e metionina, e de proteínas, glicosídeos, vitaminas e coenzimas. 

Segundo Alvarenga (2013), este nutriente promove a melhoria da qualidade em 

solanáceas, em especial o teor de açúcar nos frutos. Para a maioria das espécies é o 

nutriente menos acumulado nos frutos, sendo as brássicas a exceção (CARDOSO et 

al., 2016; CORRÊA et al., 2017).  

 

2.6 CONCLUSÃO 

 

Para teores de macronutrientes nos frutos de berinjela, não houve diferença 

entre os seguintes nutrientes, N, K, Ca e Mg, para P o tratamento controle foi superior 

aos demais, e para S o tratamento esterco de galinha (1 kg de cada ingrediente para 

15 L de água – EG1), obteve a maior média. 

O tratamento com biofertilizante a base de torta de mamona e esterco de 

galinha (2 kg de cada ingrediente para 15 L de água – TM2+EG2), apresentou valores 

superiores para massa de matéria seca (MS) total de frutos e acúmulo de nutrientes 

nos frutos de berinjela. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O híbrido utilizado Sharapova RZ, expressou boa produção, de fruto brilhante, 

sendo característica desejável comercialmente. 

Para produção de frutos de berinjela o melhor tratamento foi com biofertilizante 

a base de torta de mamona mais esterco de galinha (2 Kg de cada ingrediente), por 

resultar em maior produção de frutos por planta. 

O tratamento (TM2+EG2), em todas as avaliações de produção de frutos, 

apresentou melhores médias, inclusive em comprimento e diâmetro de frutos, 

parâmetros utilizados para classificação de frutos comerciais.  

O tratamento TM2+EG2 apresentou também os maiores valores de massa 

seca de frutos e acúmulo de todos os macronutrientes nos frutos.  

Os demais tratamentos orgânicos (TM1, EG1), aplicados separadamente, 

apresentaram ótimo desempenho nessas variáveis, apresentando bons resultados, 

nas doses testadas, mas deve-se levar em consideração que alguns compostos 

orgânicos possuem alto valor comercial, como é o caso da torta de mamona, podendo 

elevar o custo de produção da cultura. 

Deve-se levar em consideração principalmente a disponibilidade e valor para 

obter esses compostos orgânicos, então deve-se avaliar a relação custo-benefício, 

quando se realiza aplicação nas maiores doses, neste experimento a produção por 

hectare foi superior ao encontrado no sistema convencional e em estufa, atingindo 81 

toneladas por ha -1, no tratamento com maior média de frutos produzidos, sendo 

possível atingir altas produções dentro desse sistema.  

A ordem decrescente dos acúmulos foi a mesma dos teores de macronutrientes 

nos frutos de berinjela: K>N>P>Ca>Mg>S. 

O teor de P nos frutos foi maior no controle sem adubação em cobertura, 

enquanto o de S foi maior no tratamento TM1. Os teores de N, K, Ca e Mg não foram 

afetados pelos tratamentos. 

Há necessidade de mais estudo em relação a biofertilizante e suas doses, pois 

são muito variáveis conforme o método de preparo, uso e armazenamento. Estes 

parâmetros são os que definem a disponibilidade do nutriente no biofertilizante. 
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