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INTRODUÇÃO

Muito importante para a rotação de culturas e para a reforma de canaviais, a

cultura do amendoim tem sido cada vez mais empregada no Brasil. Com isso, o

Estado de São Paulo, maior produtor brasileiro de cana-de-açúcar, destaca-se como

principal produtor de amendoim, detendo cerca de 90% da produção nacional na safra

19/20 (CONAB, 2019).

Devido à escassez de trabalhos com a cultura, ainda são muitos os obstáculos durante

o cultivo quesão capazes de prejudicar significativamente o retorno econômico da

atividade. Uma das formas de melhorar o desenvolvimento das plantas é por meio de

manejo nutricional adequado. Para evitar a utilização de produtos capazes de poluir o

ambiente, cada vez mais tem se optado por produtos de fontes orgânicas. Neste

contexto, destacam-se substâncias bioestimulantes naturais como ativadores à base

de algas marinhas capazes de multiplicar microrganismos benéficos do solo e das

plantas (SOUZA et al., 2019).

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no município de Ribeirão Preto – SP. A área, de

reforma de canavial com Latossolo Vermelho, encontrava-se em sistema meiosi

(Método Inter-rotacional Ocorrendo Simultaneamente) com cana-de-açúcar. O

amendoim semeado foi da cultivar IAC OL3, safra 2018/2019. Utilizou-se conjunto

trator da marca John Deere, modelo 7195J (195 cv) com semeadora da marca

Jumil de 6 linhas espaçadas em 0,9 m para a semeadora no dia 02 de novembro.

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 à base de complexo de

substâncias orgânicas para a cultura do amendoim. Este 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). Com

pulverizado costal a CO2 realizou-se 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.

Durante o desenvolvimento da cultura foram realizadas avaliações aos 45, 60, 80,

90 e 110 DAS. Foram avaliadas altura e largura das plantas, biomassa de parte

aérea e raiz.

Para obtenção da biomassa fresca (‘in natura”) foi utilizada armação de área de

0,25 m2 (0,5 x 0,5 m). As plantas dentro desta armação foram arrancadas e tiveram

a parte aérea separada do sistema radicular. Posteriormente, parte aérea e raiz

foram pesadas em balança semi-analítica para aferição da massa fresca. As

variáveis foram submetidas a análise de variância e teste t de Student a 5% de

probabilidade.

CONCLUSÃO

● Na maioria dos dias avaliados, os tratamentos que apresentaram maiores valores de altura e largura de planta foram os tratamentos com aplicação do produto à base de 

substâncias orgânicas. A matéria seca de parte aérea ao longo do ciclo também foi superior em tratamentos com a aplicação do produto. Para a matéria seca de raiz, o 

tratamento controle apresentou maiores valores em três dos cinco dias avaliados. 

OBJETIVOS

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

de substâncias orgânicas sobre o desenvolvimento da cultura do amendoim,

verificando se houve incremento nas características biofísica desta cultura
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Figura 1. Evoluções das variáveis biofísicas do amendoim ao longo do tempo.
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