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INTRODUÇÃO

Uma das leguminosas de maior importância agrícola, a cultura do amendoim,

tem sido amplamente cultivada em decorrência de sua alta adaptabilidade a diferentes

condições edafoclimáticas e as diversas formas de consumo deste grão (CAVICHIOLI

et al., 2014). No Brasil, o amendoim tem papel fundamental no processo de rotação de

culturas, sendo amplamente empregado na sucessão da cana-de-açúcar em áreas de

reforma de canavial (ORMOND et al., 2018).

Mesmo com a valorização frequente do produto, a cultura do amendoim enfrenta

inúmeros obstáculos durante o seu cultivo que podem prejudicar significativamente o

retorno econômico da atividade. Um dos principais gargalos da cultura ocorre durante

a operação de arranquio, primeira etapa da colheita. Por se desenvolver sob o solo,

vagens de amendoim podem ficar retidas sob o solo durante esta operação (perdas

invisíveis) contribuindo com as perdas decorrentes da colheita mecanizada. Entre os

fatores que podem estar relacionados as perdas, pode-se citar, o clima, sanidade da

lavoura, maturação das vagens, regulação de máquinas, e condições do solo

(ZERBATO et al., 2017).

Uma das formas de aumentar a produtividade e reduzir as perdas decorrentes

da colheita mecanizada na cultura do amendoim é por meio de produtos que

contribuam para melhorar o desenvolvimento da planta. Neste contexto, destaca-se

um produto à base de complexo de substâncias orgânicas capaz de nutrir e estimular

o crescimento de microrganismos benéficos para as plantas.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado em área agrícola localizada no município de

Ribeirão Preto – SP em sistema de meiosi (Método Inter-rotacional Ocorrendo

Simultaneamente) com cana-de-açúcar. O amendoim semeado foi da cultivar IAC

OL3, safra 2018/2019. Para a semeadura utilizou-se trator da marca John Deere,

modelo 7195J (195 cv) com semeadora da marca Jumil de 6 linhas espaçadas em

0,9 m. Junto a este conjunto, foi acoplado máquina de injeção no sulco de

semeadura para aplicação do produto à base de substâncias orgânicas.

O experimento consistiu na avaliação de doses do produto nanotecnológico à

base de complexo de substâncias orgânicas para a cultura do amendoim e foi

conduzido em faixas com quatro tratamentos e 6 repetições, totalizando 24

parcelas. Os tratamentos avaliados foram: T1 - Tratamento controle (testemunha);

T2 - 3 g ha-1 (semeadura) + 5 g ha-1 (30 DAS); T3 - 3 g ha-1 (semeadura) + 5 g ha-1

(30 DAS) + 5 g ha-1 (60 DAS); T4 - 5 g ha-1 (semeadura) + 7,5 g ha-1 (30 DAS) + 7,5

g ha-1 (60 DAS).Para as aplicações aos 30 e 60 dias após a semeadura (DAS)

utilizou-se o pulverizador costal a CO2. Cada grama do produto foi diluído em 100

mL de água. Nos dois mecanismos de aplicação, empregou-se volume de calda de

100 L ha-1.

A análise de maturação foi realizada aos 120 DAS com base no método

Peanut Maturity Index (PMI). A maturação de amendoim é avaliada com base no

método Hull-Scrape e no quadro de maturação (WILLIAMS & DREXLER, 1981).

A colheita do experimento foi iniciada no dia 06 de março de 2020. O trator

empregado nesta operação foi o John Deere 7195J (195 cv) com arrancador-

invertedor KBM 6x3 (arranca 6 linhas e faz 3 leiras). Após o arranquio foi realizada a

coleta da produtividade e perdas provenientes da operação. Para as perdas utilizou-

se armação retangular de 5,4 x 0,37 m, de área total de 2 m². A produtividade foi

coletada com uma armação de 2 x 1 m. As vagens oriundas das amostras de

produtividade e perdas foram pesadas em balança analítica e levadas a estufa a

75ºC por 72 h. Em seguida, o teor de água de ambas as variáveis foram corrigidas

para 8% e os valores aferidos foram extrapolados para kg ha-1. As variáveis foram

submetidas a análise de variância e teste t de Student a 5% de probabilidade.

CONCLUSÃO

● O tratamento T2, com a utilização do produto à base de substâncias orgânicas na semeadura e aos 30 DAS, foi o que apresentou maior produtividade. As maiores 

perdas totais decorrentes da operação de arranquio foram observadas no tratamento sem aplicação do produto.

OBJETIVOS

objetivou-se com este trabalho avaliar os impactos de produto à base de

substâncias orgânicas sobre produtividade e perdas decorrentes do arranquio na

cultura do amendoim.

ATUAÇÃO DO PRODUTO NANOTECNOLÓGICO À BASE DE SUBSTÂNCIAS 

ORGÂNICAS SOBRE AS PERDAS NO ARRANQUIO DO AMENDOIM
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Figura 1. Figura 3. Dados de perdas e produtividade. PV= perdas visíveis; PINV= perdas

invisíveis; PT= perdas totais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tratamentos Vagens imaturas (%) Vagens maduras (%) 

T1 30,55 69,45 

T2 25,84 74,16 

T3 25,47 74,53 

T4 28,16 71,84 
 

Tabela 1. Análise de estágio de maturação das vagens.

A maior produtividade foi atingida pelo tratamento que recebeu a menor

quantidade de produto orgânico (T2). Tal comportamento pode indicar que a dose

em questão, 3 g ha-1 na semeadura + 5 g ha-1 aos 30 DAS, está próxima ao ideal

e que acréscimos na dose não acarretam em incremento de produtividade que

justifiquem seu uso.

Os menores valores de perdas observados nos tratamentos com aplicação do

produto orgânico podem estar associados à possível fortalecimento da planta e do

pedúnculo. Isso porque, o produto em questão, à base de complexo de

substâncias orgânicas, é capaz de promover o crescimento de microrganismos

presentes nos solos e nas plantas, de modo a beneficiar o desenvolvimento

destas.


