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RESUMO
O solo, na produção orgânica de alimentos, é visto como o meio fundamental de
manutenção da vida, por isso, é necessário adotar manejos que visem a sua
conservação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de cultivares de soja
(Glycine max), feijão (Phaseolus vulgaris L.) e milho (Zea mays), sob manejo orgânico.
O preparo do húmus líquido obteve-se a partir da mistura de húmus sólido com água,
em concentração de 10%, e a partir deste foi realizado diluições. O estudo foi realizado
em propriedade particular em Caçapava do Sul, RS, e foi conduzido em duas safras
2019/2020 e 2020/2021. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente
casualizado, com quatro repetições, sendo os tratamentos, diferentes concentrações
de húmus líquido: 0, 10, 50 e 100%. O tratamento 0% consistiu na testemunha com
água destilada. Foi realizada uma adubação prévia de cama de aviário, conforme a
análise de solo, de 5 ton/ha onde foi semeado milho e 2 ton/ha nas áreas de soja e
feijão. A semeadura das três espécies foi realizada em parcelas medindo 3m x 2,70
m, semeado em linhas espaçadas 0,45m entre si e nas seguintes populações: Milho
50.000 plantas/ha, feijão 250.000 plantas/ha e soja 200.000 plantas/ha. Aos 71 dias
após a semeadura foram realizadas algumas análises para coleta de resultados.
Foram analisadas as seguintes características: No milho: altura de planta,
circunferência do colmo, número de folhas e clorofila. No feijão: altura de planta,
número de vagens e clorofila. Na soja: altura de planta, número de folhas e clorofila.
Após a coleta dos dados, estes foram tabulados e submetidos à análise de variância
a probabilidade de 5%, de erro, seguida de regressões quando significativo. Utilizouse o pacote estatístico Sisvar. Os resultados obtidos demonstraram que não houve
diferenças significativas em altura de planta, número de folhas e vagens e
circunferência de colmo, porém existiram resultados positivos na clorofila da soja, em
todos os tratamentos quando comparado com a testemunha. Contudo salienta-se a
importância deste estudo seguir nas próximas safras agrícolas, pois o uso do húmus
líquido apresenta resultado gradativo, demonstrando diferenças significativas ao
longo do tempo, conforme comprovado na literatura.
Palavras-chave: Agricultura Orgânica - Húmus Líquido – Produção de Grãos
Orgânicos.

ABSTRACT
Soil, in the organic production of food, is seen as the fundamental means of
maintaining life, so it is necessary to adopt management aimed at its conservation.
The objective of this work was to evaluate the performance of soybean (Glycine max),
beans (Phaseolus vulgaris L.) and corn (Zea mays) cultivars, under organic
management. The preparation of the liquid humus was obtained from the mixture of
solid humus with water, in a concentration of 10%, and from these dilutions were
performed. The study was carried out on private property in Caçapava do Sul, RS, and
was conducted in two seasons 2019/2020 and 2020/2021. A completely randomized
design was used, with four replications, with the treatments being different
concentrations of liquid humus: 0, 10, 50 and 100%. The 0% treatment consisted of
the control with distilled water. A previous fertilization of poultry litter was carried out,
according to the soil analysis, of 5 ton / ha where corn and 2 ton / ha were sown in the
soybean and bean areas. The sowing of the three species was carried out in plots
measuring 3m x 2.70m, sowed in rows spaced 0.45m apart and in the following
populations: Maize 50,000 plants / ha, beans 250,000 plants / ha and soybean 200,000
plants / ha. At 71 days after sowing, some analyzes were performed to collect results.
The following characteristics were analyzed: In corn: plant height, stem circumference,
number of leaves and chlorophyll. In beans: plant height, number of pods and
chlorophyll. In soybeans: plant height, number of leaves and chlorophyll. After data
collection, these were tabulated and submitted to analysis of variance at a probability
of 5%, error, followed by regressions when significant. The Sisvar statistical package
was used. The results obtained showed that there were no significant differences in
plant height, number of leaves and pods and stem circumference, but there were
positive results in soy chlorophyll, in all treatments when compared to the control.
However, the importance of this study is emphasized in the following agricultural
harvests, since the use of liquid humus shows a gradual result, showing significant
differences over time, as proven in the literature.
Keywords: Organic Agriculture - Liquid Humus - Organic Grain Production.
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1. INTRODUÇÃO
A agricultura é uma atividade que causa impactos ambientais, devido à troca
da vegetação nativa por outras de cultivos comerciais, que exige a limitação da
sucessão natural, ou seja, supressão e inibição do desenvolvimento das plantas que
pertencem ao banco de sementes deste solo. O conceito sustentabilidade é muito
importante, pois serve como base para a criação de políticas e práticas que nos levam
a um desenvolvimento rural mais igualitário e ambientalmente sadio. A principal
característica da sustentabilidade é a busca por sistemas de produção agrícolas que
se adaptem ao ambiente de uma forma que a dependência de insumos externos e de
recursos não renováveis sejam as menores possíveis (DENARDIN et al, 2005).
A

agricultura

sustentável

pode

ser

definida

como

uma

agricultura

ecologicamente equilibrada, economicamente viável, socialmente justa, humana e
adaptativa (REIJNTJES et al., 1992).

Para Lehman et al. (1993), a agricultura

sustentável consiste na sistematização de diferentes processos agrícolas, ou seja,
processos que envolvam atividades biológicas de crescimento e reprodução com a
intenção de produzir de maneira sustentável, não comprometendo a capacidade futura
de praticar agricultura. Com isso, pode-se dizer que agricultura sustentável consiste
em processos agrícolas que não exaurem nenhum recurso que seja essencial para a
agricultura.
A agricultura brasileira vem, com o passar dos anos, alcançando novos
patamares de produtividade na produção de grãos e a cada dia que passa há uma
demanda cada vez maior de novas tecnologias que não poluam o meio ambiente.
Com essa demanda, diversas instituições de pesquisa vêm desenvolvendo estudos
em diferentes áreas como controle biológico, adubação orgânica, uso de
microrganismos no auxilio do desenvolvimento das culturas comerciais, como é o caso
da seleção de estirpes de bactérias fixadoras de nitrogênio e sua inoculação nas
culturas da soja, feijão, milho e, mais recentemente, do arroz, já revelando um campo
promissor para o aumento da produtividade e efetiva aplicação pelo agricultor
(EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2015).
A demanda por fertilizantes orgânicos alternativos, simples de serem
produzidos nas propriedades rurais e de alto valor nutricional e biológico, vem
aumentando significativamente por agricultores que optam em diminuir os custos com
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insumos externos ou então aos que buscam a produção de base ecológica. Neste
contexto apresenta-se como uma boa opção o húmus de minhoca, pois possui em
sua composição macro e micronutrientes. No entanto, agricultores reclamam que na
prática, o húmus em sua versão sólida, traz muitas sementes de plantas espontâneas,
juntamente com os nutrientes, e com isso acaba havendo uma infestação na lavoura
comercial. Além disso, a aplicação do húmus em versão sólida é mais difícil de
distribuir uniformemente. Sendo assim, iniciou-se pelo Brasil pesquisas utilizando o
húmus líquido, pois este é de fácil aplicação e sem o problema de sementes, porque
o insumo é coado no momento anterior à aplicação, então acaba favorecendo o
desenvolvimento de culturas comerciais.
A presente pesquisa justificou-se pela necessidade de os agricultores adotarem
estratégias sustentáveis e econômicas para otimizar a produção agrícola, utilizando
tecnologias simples e eficazes como o uso de húmus líquido, na adubação orgânica,
elaboradas com recursos internos da propriedade familiar. A relevância deste estudo
está em investigar como a utilização de resíduos orgânicos, que sofrem um processo
de decomposição até tornar-se húmus, contribuem para o desenvolvimento, nutrição,
fortalecimento e resistência das culturas de feijão, milho e soja. Para avançar
eficientemente na pesquisa científica sobre o uso deste biofertilizante de húmus
líquido, na produção orgânica de grãos, devem-se avaliar as diferentes concentrações
deste insumo para verificar qual potencializa a eficiência do desenvolvimento das
culturas.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GERAL

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de húmus líquido
na produção de grãos orgânicos, como feijão, milho e soja, em condições de campo,
no município de Caçapava do Sul - RS.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar o desenvolvimento das plantas de feijão, milho e soja em diferentes
diluições de húmus líquido;
Verificar a viabilidade da utilização de húmus líquido como biofertilizante na
produção de grãos orgânicos;
Determinar a influência da aplicação de húmus líquido em alguns fatores do
rendimento de feijão, milho e soja.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1 AGRICULTURA ORGÂNICA

Agricultura orgânica está em ascensão no Brasil, devido a um movimento de
cunho mundial, que busca pela saúde através do alimento que é consumido.
Juntamente com a conscientização da preservação e sustentabilidade do meio
ambiente, já que a produção do alimento orgânico não utiliza agrotóxicos. Sendo
produzido de modo mais equilibrado com o ambiente. Utilizando-se muito dos
recursos naturais existentes naquele meio e da reciclagem de resíduos orgânicos que
possui na propriedade. Este tema faz parte do conceito abrangente de agricultura
alternativa, o qual envolve também outras correntes, tais como: agricultura natural,
agricultura biodinâmica, agricultura biológica, agricultura ecológica e permacultura
(CAMPANHOLA et al, 2001).
De acordo com a LEI nº 10.831, regulamentada no Brasil em 23 de dezembro
de 2003:
Art 1º.: Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária
todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a
otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos
disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais,
tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a
maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência
de energia não-renovável, empregando, sempre que possível,
métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso
de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos
geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase
do processo de produção, processamento, armazenamento,
distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente (MAPA,
2003).

A agricultura orgânica entende que a produção agrícola deve ser vista com
integralidade aos processos ecológicos, ou seja, as culturas estão sujeitas a ciclos de
nutrientes, interação de pragas e predadores, competição entre culturas e plantas
invasoras. Compreender esses processos dinâmicos e complexos é a chave de um
manejo eficiente. Os sistemas mais diversificados apresentam processos ecológicos
mais completos e equilibrados do que aqueles simplificados, como por exemplo, os
sistemas convencionais e em particular os monocultivos (PRIMAVESI, 1997).
Algumas práticas de manejo e uso de produtos naturais devem ser adotadas,
como a reciclagem dos recursos naturais existentes na propriedade, melhorando a
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qualidade e vida no solo, pois se torna mais fértil e com alta multiplicação de
microrganismos benéficos ao solo e às plantas.

A compostagem dos resíduos

vegetais em húmus no solo. A cobertura vegetal morta e viva do solo, servindo pra
ciclagem de nutrientes e retenção da umidade. Utilização de esterco animal na
adubação e uso de biofertilizantes.
Outras práticas importantes na produção alternativa são a diversificação e
integração de explorações vegetais e animais, ou seja, fazer uso da integração
lavoura pecuária, pois o esterco e urina liberados pelos animais servem de adubo no
próximo cultivo de lavoura. Neste caso, se faz necessária a rotação e consorciação
de culturas, com o intuito de quebrar ciclos de patógenos e melhorar a qualidade
estrutural e nutricional do solo.
O uso da adubação verde, como fonte de nitrogênio, também atua na
recuperação e proteção do solo, incorporação da matéria orgânica, ativação da
microbiota do solo, controle de pragas, redução do índice de plantas espontâneas,
apresenta ação alelopática, além de reciclar nutrientes e disponibilizar o fósforo
(SANTOS & MATEUS, 2012);
Algumas ferramentas que

também

auxiliam

o

produtor no manejo

agroecológico são o controle biológico de pragas e fitopatógenos. O uso de caldas
como a bordalesa e sulfocálcica, no controle de fitopatógenos. A utilização de manejos
mecânicos, físicos e vegetativos e com extratos de plantas no controle de pragas e
fitopatógenos, apoiando-se nos princípios do manejo integrado. A implantação de
quebra-ventos, como barreira natural de disseminação de doenças (CAMPANHOLA
E VALARINI, 2001).
O desenvolvimento da agricultura orgânica não pode ser considerado uma volta
ao passado ou um resgate de técnicas antigas utilizadas há décadas. Pelo contrário,
a produção orgânica de grãos, principalmente em escala, necessita de um alto grau
de aplicação tecnológica, adotando medidas modernas e técnicas geradas, muitas
vezes, pela pesquisa convencional, adaptando à agricultura orgânica, como por
exemplo, o emprego de agentes biológicos e o uso de armadilhas com feromônio no
controle de pragas (EMBRAPA, 2008).

3.1.1 CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA
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A certificação de produtos orgânicos tem por finalidade conquistar maior
credibilidade por parte dos consumidores e demonstrar que a produção é feita com
responsabilidade e maior transparência às práticas e aos princípios utilizados na
produção orgânica de alimentos. A certificação é outorgada por diferentes instituições
do país, as quais devem ser registradas no Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA), e ainda pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Inmetro), o qual assegura por escrito que determinado produto,
processo ou serviço obedece às normas e práticas da produção orgânica.
Segundo o MAPA, o produtor orgânico deve fazer parte do Cadastro Nacional
de Produtores Orgânicos, o que é possível somente se estiver certificado por um dos
três mecanismos descritos a seguir:
Certificação por Auditoria – A concessão do selo SisOrg é feita por uma
certificadora pública ou privada credenciada no Ministério da Agricultura. O
organismo de avaliação da conformidade obedece a procedimentos e
critérios reconhecidos internacionalmente, além dos requisitos técnicos
estabelecidos pela legislação brasileira.
Sistema Participativo de Garantia – Caracteriza-se pela responsabilidade
coletiva dos membros do sistema, que podem ser produtores, consumidores,
técnicos e demais interessados. Para estar legal, um SPG tem que possuir
um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC)
legalmente constituído, que responderá pela emissão do SisOrg.
Controle Social na Venda Direta – A legislação brasileira abriu uma exceção
na obrigatoriedade de certificação dos produtos orgânicos para a agricultura
familiar. Exige-se, porém, o credenciamento numa organização de controle
social cadastrado em órgão fiscalizador oficial. Com isso, os agricultores
familiares passam a fazer parte do Cadastro Nacional de Produtores
Orgânicos (MAPA, 2016).

3.2 GRÃO ORGÂNICO

Para a produção de grãos orgânicos certificados, a propriedade rural precisa
de um período de transição agroecológica, ou seja, período no qual se deixa de utilizar
fertilizantes químicos solúveis e agrotóxicos, podendo durar em média 2 anos
(dependendo da cultura, conforme legislação vigente), sendo que após este período
a produção de grãos passa a ser considerada orgânica. Este processo ocorre
concomitantemente, com uma instituição certificadora de propriedade orgânica que
faz o resgate histórico dos métodos de produção da área, o acompanhamento e
orientações necessárias para a transição e certificação da propriedade e
consequentemente dos grãos, de acordo com a legislação vigente.
O grão que é considerado orgânico possui um valor agregado mais elevado
quando comparado ao método convencional, servindo de incentivo aos agricultores
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que adotam este tipo de cultivo. Motivados pelo aumento da demanda do consumo e
insatisfação cada vez maior com as práticas agrícolas convencionais, a agricultura
orgânica está em crescimento, aumentando em torno de 20% a 30% ao ano, tanto em
países desenvolvidos como nos que estão em desenvolvimento (EMBRAPA, 2008).

3.2.1 SISTEMA PLANTIO DIRETO (SPD)

Implantar o sistema plantio direto (SPD) sem o uso de herbicidas é um dos
grandes desafios atualmente para a pesquisa, assistência técnica e agricultores
(DAROLT et al, 2002). Por isso a importância de compreender os ciclos das plantas
de cobertura, para quando realizar o manejo de acamamento, com rolo faca, se
quebre o ciclo das culturas de cobertura e não obtenha rebrote. Uma das principais
críticas de quem defende o plantio direto é de que os agricultores orgânicos costumam
revolver o solo. Esta questão é uma barreira a ser quebrada com o uso do SPD na
produção orgânica de grãos. Segundo Darolt (2000), em pesquisa realizada com
produtores orgânicos, é demasiado o uso de implementos que movimentam
excessivamente o solo, não estando de acordo com os princípios da agricultura
orgânica.
O SPD com cobertura vegetal tem como objetivo melhorar a produção agrícola,
pois esse sistema é eficiente na otimização dos recursos naturais disponíveis,
contribui para diminuir os impactos do cultivo sobre o meio ambiente, com a redução
da erosão e das perdas por lixiviação e também por contribuir com o sequestro do
carbono no solo sendo, importante ferramenta capaz de garantir a durabilidade da
produção agrícola em zona tropical úmida (SCOPEL et al., 2005)
Uma das maneiras de atender os preceitos da sustentabilidade seria a prática
do plantio direto, seguindo os princípios orgânicos. É crescente o uso de plantio direto
com o intuito de reduzir o uso de agroquímicos, fazendo com que se aproxime de certo
ponto, de uma produção mais sustentável e de transição para a agricultura orgânica.
Contudo, para a propriedade tornar-se efetivamente orgânica será necessário que a
unidade de produção passe por um período de conversão ou transição agroecológica.
Novas alternativas, visando minimizar os impactos ambientais, têm sido
pesquisadas, entre as quais a aplicação dos efeitos alelopáticos de plantas cultivadas
sobre as plantas daninhas, suprimindo seu desenvolvimento e reduzindo a infestação.
Sabe-se que há plantas que servem de adubação verde que possuem efeitos
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alelopáticos, sobre plantas invasoras e ainda auxiliam na melhoria da qualidade do
solo, reduzindo assim o uso de herbicidas (QUEIROZ, 2010). Estudos envolvendo o
desenvolvimento de programas de manejo de plantas daninhas tornam-se
importantes, devido à composição florística das plantas daninhas serem modificadas
por consequência das condições ecológicas, criadas artificialmente pelo homem nos
agroecossistemas (CARVALHO et al., 2008).

3.4 SOJA ORGÂNICA (Glycine max)

O Brasil é o maior produtor mundial de soja, segundo a Conab, safra 2019/20,
ultrapassando os EUA que até pouco tempo atrás estava na frente, no ranking. A
produção brasileira na última safra foi de 124,845 milhões de toneladas, sendo a área
plantada de 36,950 milhões de hectares, com uma produtividade média de 3.379
kg/ha (CONAB - Levantamento de setembro/2020). Apesar de a cultura possuir um
teor de óleo menor que de outras espécies oleaginosas, cerca de 19%, o soja é a
principal oleaginosa no país sendo uma das principais matérias-primas para a
produção de biocombustíveis, juntamente com a cana-de-açúcar, 80% do biodiesel
nacional produzido vem do soja (LIMA; TEIXEIRA, 2010).
Nos sistemas de base ecológica pode-se usar qualquer cultivar de soja, desde
que não seja transgênica. Alguns fatores devem ser levados em consideração na
escolha da cultivar, como a finalidade da produção e as condições da propriedade
para essa produção, observando o ciclo da cultivar, a cor do hilo e a reação a doenças.
A cor do hilo é uma das características utilizadas pelos melhoristas para descrever
uma cultivar, verificar diferenças entre cultivares e detectar misturas varietais
(FRANÇA-NETO, 2002). Conforme suas variações de tonalidades descobre-se a
origem genética (SEDIYAMA et al, 1981). A cor ainda é levada em consideração, caso
a produção seja voltada para a alimentação humana, nesse caso, é preferível
cultivares que possuam hilo claro (amarelo ou marrom-claro). A Embrapa Soja
desenvolveu cultivares especiais para alimentação humana, as quais apresentam hilo
claro e sabor suave. Para facilitar o manejo com percevejos e a ferrugem asiática,
recomenda-se utilizar cultivares de ciclo precoce. Segundo a Embrapa, não se tem
conhecimento de materiais crioulos de soja, mas há cultivares comerciais com
resistência à algumas doenças e deve-se optar por estas no cultivo orgânico.
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3.5 FEIJÃO ORGÂNICO (Phaseolus vulgaris L.)

A produção de feijão no Brasil, ainda se dá muito pela agricultura familiar, cerca
de 70%, conforme dados do IBGE 2006. Segundo Didonet et al (2009), este contexto
está fortemente ligado à questão de subsistência das famílias, onde comercializam
apenas o excedente, já que a sua produção exige muita mão de obra, a
comercialização é instável, ou seja, não há garantia de preço mínimo e muitos riscos
climáticos para a cultura, por isso que agricultores não produzem em larga escala
(CONAB, 2013). Ao longo de décadas o feijão, junto com o arroz, tem sido os
alimentos básicos que compõem a mesa dos brasileiros. Tornando-o um alimento
essencial, pois têm em sua composição nutricional proteínas com alto valor
energético. Pode-se dizer que uma alternativa para a estabilização da comercialização
deste produto seja o cultivo orgânico, pois acaba agregando valor ao grão, onde
aumenta cerca de 40% do valor com relação ao convencional (SANTOS, 2011).
Para Darolt (2000) os principais entraves relacionados à produção orgânica são
a falta de crédito específico para produtores, dificuldades para comercializar esta
produção e falta de experiência e informação técnica. No cultivo em sistemas
orgânicos de feijoeiro, Aidar et al (2009), verificaram que o manejo do solo e a má
distribuição de fertilizantes são fatores limitantes para o desenvolvimento da cultura,
ressaltando que pode haver um desequilíbrio entre os mesmos.

3.6 MILHO ORGÂNICO (Zea mays)

A produção de milho é uma das atividades que mais causam descontentamento
por parte dos agricultores, principalmente quanto à lucratividade, pelo fato da cultura
ser altamente exigente em insumos e estes serem absurdamente caros. A relação
lucro/custo do milho cereal, de acordo com a história, nunca foi das mais altas e tende
a diminuir devido à dependência dos modelos produtivos, isso faz com que o agricultor
tenha que investir na aquisição de pacotes tecnológicos (SANDRI et al, 2008).
O sistema de produção orgânica de milho em plantio direto é uma alternativa a
este gargalo, tendo como desafio o manejo das plantas daninhas, principalmente no
período da transição da lavoura convencional para a orgânica (FONTANETTI et al.,
2006). A produção de milho é muito exigente nutricionalmente e de alta suscetibilidade
às pragas e doenças. Então, uma alternativa para esta lacuna talvez seja o cultivo de
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plantas rústicas e de baixo custo, pois suportam um nível de investimento em insumos
mais em conta. Neste caso, destacam-se as cultivares locais de milho crioulo. Estas
variedades, mesmo sendo menos produtivas que as cultivares comerciais, possuem
alta variabilidade genética, são resistentes, adaptadas e o próprio agricultor tem
condições de obter e multiplicar suas sementes. Com isso, se tornam uma boa opção
para cultivos com baixo nível de investimento tecnológico (ARAÚJO et al, 2002).
A agricultura familiar trabalha com o manejo da diversidade genética, ou seja,
resgata, avalia, caracteriza, seleciona e conserva os recursos genéticos de uma
espécie. Uma estratégia definida com base no Plano de Ação Global para Segurança
Alimentar da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação)
refere-se ao uso e à preservação da diversidade genética de milho, dentro das
comunidades rurais. Essa estratégia de ação é utilizada em algumas comunidades
brasileiras e indica variedades locais importantes nos processos adaptativos de
germoplasmas de milho (EMBRAPA, 2008).

3.7 INSUMOS PARA A AGRICULTURA ORGÂNICA

São vários os entraves para a expansão e consolidação da agricultura orgânica,
tendo como principais gargalos tecnológicos a busca por insumos de todos os tipos e
fases do processo de produção, podendo ser destacados a falta de sementes crioulas,
rústicas e com alto potencial produtivo, além de adaptadas às regiões de cultivo,
insumos para controle de pragas e doenças, fertilizantes orgânicos, manejo no
controle de invasoras, técnicas de cultivo protegido, consolidação do sistema de
plantio direto sem revolvimento do solo, embalagens biodegradáveis (CARVALHO,
2014).
A utilização de produtos alternativos, sem agressão à natureza e ao homem,
como é o caso do uso de extrato de plantas, caldas e fermentos biológicos, trazem
para a agricultura orgânica uma solução de baixo custo, porque a maior parte dos
insumos provém da propriedade ou da região onde o agricultor habita, facilitando o
acesso e a produção destes. Nesta perspectiva, o agricultor torna-se menos
dependente dos pacotes tecnológicos oferecidos pelas multinacionais. Estes insumos
possuem diversas funções, como por exemplo, uso de plantas repelentes ou atrativas
de insetos, esta, muito utilizadas em área de refúgio, ou ainda, podem apresentar ação
inseticida e/ou fungicida. Dessa forma, os sistemas de controle assim concebidos
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procuram não eliminar, mas contribuir para o equilíbrio entre doenças, pragas e seus
inimigos naturais (CARVALHO, 2014).

3.7.1 VERMICOMPOSTAGEM

A destinação correta de resíduos orgânicos já é algo muito comum e debatido
dentro da sociedade como um todo, um destes mecanismos de uso e destinação
consciente do resíduo orgânico, principalmente residencial e de propriedade rural, é a
vermicompostagem. Este processo de decomposição da matéria orgânica (MO) é
realizado por minhocas conhecidas como Vermelhas-da-Califórnia, é considerado um
processo simples onde as minhocas se alimentam da matéria orgânica, e realizam a
bio-oxidação com auxílio da microflora que vive em seu trato digestivo (EDWARDS et
al., 1988; AQUINO et al., 1992). As minhocas ingerem rapidamente a MO,
transformando-a em um composto de qualidade elevada quando comparado com os
produtos produzidos pelo método tradicional de compostagem.
Os constituintes da matéria orgânica são utilizados pelos microrganismos para
formar seus tecidos, outros são perdidos por meio de volatilização e o restante
transformado biologicamente em uma substância escura, uniforme, de consistência
amanteigada, rica em partículas coloidais, promovendo a este novo produto,
características físicas e químicas inteiramente diferentes da matéria-prima original.
Esta substância é chamada de húmus. Parte do húmus forma com a água uma
suspensão coloidal, e outra parte é solúvel em álcalis (base) (KIEHL, 1985).
Como vantagens da vermicompostagem tem-se um baixo custo de produção,
eficiência relativamente alta, não agride o meio ambiente, enriquece o solo com
nutrientes e melhora sua estruturação, controla toxicidades do solo, corrige excessos
de alumínio, ferro e manganês, regulando assim o pH do solo, facilita fixação de
nitrogênio devido à população microbiana, antecipa e prolonga as floradas durante as
secas, aumenta a resistência das plantas às pragas e doenças e não polui o ambiente
(FERREIRA et al., 1992; OROZCO et al., 1996).

3.7.2 MINHOCAS

A minhoca Vermelha-da-Califórnia (Eisenia andrei) é a preferida para a
produção de húmus, pois, além de se adaptar facilmente às condições de cativeiro,
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apresenta uma grande capacidade de produção de húmus e uma alta velocidade de
reprodução. Esta espécie consegue consumir diariamente o equivalente ao seu peso
em matéria orgânica e produz um casulo a cada 3 a 7 dias, contendo em seu interior
entre 2 e 5 novas minhocas. A principal fonte de alimentos desta espécie é o esterco
bovino e elas cumprem com o papel no rápido processo de decomposição e
estabilização deste material (ATIYEH et al., 2000).
Entretanto, apesar da maior parte desses agricultores reconhecerem tais
qualidades, alguns têm restrições quanto ao seu uso, argumentando ser de difícil
aplicação nas adubações de pós-plantio nos cultivos com palhada ou ser um agente
disseminador de sementes de plantas espontâneas, especialmente quando o esterco
provém de outras áreas (EMBRAPA, 2008).
Para Schiavon et al. (2007) as características do alimento que é oferecido à
elas, demonstra a qualidade final do vermicomposto. Contudo, outros resíduos que
visam incorporar características químicas podem ser adicionados, com o intuito de
promover uma melhor aeração do material.

3.7.3 HÚMUS LÍQUIDO

O húmus líquido apresenta-se como uma opção para a adubação orgânica,
sem as limitações do húmus de minhoca aplicado na forma sólida. É uma solução
obtida pela mistura de húmus sólido e água e apresenta em sua composição
nutrientes

minerais

e

ácidos

orgânicos

que

estimulam

o

crescimento

e

desenvolvimento das plantas, além de uma gama de microrganismos, que, por sua
vez, favorecem as relações de equilíbrio entre as populações existentes no solo
(ARTEAGA et al., 2007).
Deve-se levar em consideração que não se pode equiparar o chorume com o
húmus líquido, devido o chorume ser um líquido resultante do processo de
decomposição de resíduos de natureza orgânica. Este possui grandes concentrações
de minerais e toxinas orgânicas (FERRI et al., 2015). Isso significa que para usá-lo
deve ser muito bem diluído, para que não haja a salinização do solo e a morte das
culturas, pois os nutrientes que não foram adsorvidos na produção do húmus, através
das minhocas, ficam disponíveis no chorume em altas quantidades podendo se tornar
tóxicos e de difícil adsorção pelo solo (SCHEHERAZADE FERREIRA FELICIO, et al.,
2018).
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Alguns autores concluíram que o húmus líquido quando aplicado no solo ou na
planta ajuda a assimilar micro e macronutrientes, devido à sua carga elétrica negativa,
ao mesmo tempo em que evita a concentração de sais e estabiliza o pH do substrato,
criando um ambiente ideal para a disseminação de organismos benéficos como
bactérias e fungos evitando assim, o desenvolvimento de patógenos e reduzindo o
risco de doenças (ADANI et al. 1998; FERNÁNDEZ-ZABALA, 2003; RODRIGUEZ et
al., 2007).
O húmus líquido têm em sua composição N, P, K, Ca, Fe, Mg, Mn, Zn, Co e
Cu, além de ácidos fúlvicos, húmicos, e uma carga microbiológica, e é facilmente
aplicado com um sistema de irrigação. Sendo uma alternativa de baixo custo de
produção e de fácil acesso aos agricultores, contribui também para a estimulação da
atividade biológica no solo. (GÓMEZ, 2006; ARTEAGA, 2007; SCHIEDECK et al.,
2008; CAIXETA et al., 2014).
O húmus líquido pode ser feito com húmus sólido recém, saído do minhocario.
Entretanto, Schiedeck et al. (2006), sugerem usar o húmus que está pronto e
armazenado por cerca de dois ou três meses, justificando que após as minhocas
produzirem o húmus, os microrganismos continuam agindo sobre o material orgânico
até sua estabilização, momento no qual o produto atinge sua maior qualidade química.
De acordo com a EMBRAPA 2008, os galões devem estar em local protegido
do sol, estando pronto entre 5 a 8 dias, sempre mexendo vigorosamente a solução
durante cerca de 1 minuto, duas vezes ao dia para que os nutrientes e microrganismos
se tornem disponíveis em água. Em seguida será necessário coar o líquido com o
auxílio de uma meia de Nylon, para não permanecer nenhuma semente ou resíduo
sólido no adubo líquido e aplicar com um regador, sendo disponibilizado no solo 1 litro
de húmus líquido por metro quadrado a cada 15 dias (SCHWENGBER et al., 2006).
A aplicação foliar pode ser realizada por meio de um pulverizador costal. Já
para a adubação de hortaliças por sistemas de irrigação por gotejamento, é
recomendada a utilização de um injetor tipo Venturi, que succiona a solução de húmus
líquido do recipiente e a mistura à água de irrigação, que será distribuída pelas
mangueiras de gotejamento até as plantas. (EMBRAPA, 2008).
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4.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido a campo, em propriedade particular, denominada Chalé
do Seival, situada na localidade de Seival, interior de Caçapava do Sul - RS, sob as
coordenadas geográficas 30°42'02.1" S, 53°42'00.4" O. Os experimentos foram
implantados nas safras agrícolas 2019/2020, com as culturas de milho e feijão, e
2020/2021, com as culturas de milho, feijão e soja, ambos sob cultivo orgânico. O
delineamento experimental utilizado em ambos foi inteiramente casualizados. Na safra
agrícola 2019/2020, foi feito com cinco tratamentos e quatro repetições. Já para a
safra 2020/2021, optou-se por fazer quatro tratamentos e quatro repetições.

Figura 1 Localização do município onde foram implantados os experimentos.

1.Caçapava do
Sul

Fonte: Autora (2021).
Para o preparo do húmus líquido concentra utilizou-se uma concentração de
10% de húmus sólido, oriundo da propriedade. Segundo a Embrapa (2010), para
preparar 100 litros de húmus líquido, em concentração aproximada de 10%, é
necessário colocar 20 kg de húmus sólido em um recipiente e completar com água,
de preferência sem cloro, até atingir os 100 litros. Em geral, o húmus sólido apresenta
uma umidade que varia entre 50% e 60%. Assim, 20 kg de húmus sólido terão, na
realidade, entre 8 kg e 10 kg de matéria seca e o restante de água (SCHIEDECK, G.
et al, 2008). Então foi colocado em agitação durante 8 dias, com o intuito de liberar
compostos orgânicos, nutrientes e microrganismos na água. Após o período de
liberação, este foi coado e novamente diluído, conforme a tabela 1 e 2.
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Os tratamentos serão descritos conforme as tabelas 1 e 2.

Tabela 1 Tratamentos utilizados na safra 2019/2020.
Tratamento
T1
T2
T3
T4
T5

Concentrações de húmus líquido
(%)
0
10
25
50
100

Tabela 2 Tratamentos utilizados na safra 2020/2021.
Tratamento
T1
T2
T3
T4

Concentrações de húmus líquido
(%)
0
10
50
100

4.1 SAFRA AGRÍCOLA 2019/2020

O preparo do solo foi convencional sobre palhada de aveia preta. A semeadura
do milho, variedade Bandeirante, de polinização aberta, e do feijão, variedade Triunfo,
ocorreram no dia 17 de janeiro de 2020, com uma população de 50.000
plantas/hectare e 250.000 plantas/hectare, respectivamente. Ambos os cultivos foram
semeados através de semeadoura de 6 linhas. As parcelas ficaram delimitadas em 4
metros de comprimento x 2 metros de largura, totalizando 8 m²/parcela.
O composto húmico foi produzido na propriedade, em composteira de
alvenaria, a partir de restos de alimentos, hortaliças, frutas e esterco bovino. O húmus
líquido foi preparado no dia 24 de janeiro de 2020, em um tonel de 100 litros, onde
adicionou-se 20 kg de composto húmico, e colocado em agitação com uma bomba de
aquário durante 8 dias. Após este período o insumo foi coado com auxílio de uma
meia calça para que não permanecesse nenhum resíduo ou semente no líquido,
visando facilitar a aplicação com pulverizador costal. Na sequência a tintura foi diluída
conforme as concentrações da tabela 1.
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Figura 2 Medição do volume de água a ser colocado no tonel de 100 litros.

Fonte: Osório Filho, Benjamin Dias (2020).

Figura 3 Pesagem do composto húmico, para produção de húmus líquido.

Fonte: Osório Filho, Benjamin Dias (2020).
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Figura 4 Húmus líquido em fase de produção, com bomba para agitação da água.

Fonte: Osório Filho, Benjamin Dias (2020).
No dia 02 de fevereiro de 2020, foram preparadas as diluições (Imagem 4) e
aplicadas nas parcelas de milho que estavam em estádio vegetativo - V4 e no feijão,
estádio vegetativo entre V2 e V3. Trabalhou-se com uma recomendação de 200
litros/hectare de húmus líquido, portanto em cada parcela, foi aplicado 160 ml. A
aplicação se deu por uma bomba costal de 5 litros, onde antes da aplicação se
cronometrou o tempo que levaria para pulverizar 160 ml de húmus e um copo medidor,
chegando ao tempo de 15 segundos de pulverização. Após este teste aplicou-se no
campo o húmus líquido.

Figura 5 Concentrações de 10, 25, 50 e 100%, respectivamente.

Fonte: Autora (2020).
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Figura 6 Lavoura de Feijão em estádio vegetativo – V3.

Fonte: Autora (2020).
Figura 7 Lavoura de milho em estádio vegetativo – V4.

Fonte: Autora (2020).
As avaliações do milho seriam realizadas ao final do ciclo da cultura. A coleta
de resultados se daria por meio de amostragem, verificando 4 plantas em cada
parcela, sendo analisados os seguintes fatores: Altura de planta, circunferência do
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colmo, número de folhas e produtividade. Quanto às avaliações do feijão preto, seria
realizado também ao final do ciclo, por meio de amostragem assim como o milho,
coletando altura de planta, número de vagens de feijão e produtividade.

4.2 SAFRA AGRÍCOLA 2020/2021

O composto húmico foi produzido na propriedade, com o auxílio da composteira
utilizada na safra anterior, a partir de restos de alimentos, hortaliças, frutas e esterco
bovino. O húmus líquido foi preparado no dia 23 de novembro de 2020, se deu por
meio de uma tecnologia adaptada, utilizando uma caixa d'água de 300 litros, como
uma bomba acoplada a um sistema Venturi, para oxigenação do líquido, e um filtro
para que o insumo saia da caixa sem nenhum resíduo sólido, a fim de facilitar a
pulverização. O sistema Venturi serve para oxigenar a água. Então em cada caixa
d’água foi colocado 60 kg de húmus sólido e água até completar os 300 litros. Após
foi ligada a bomba com o sistema Venturi, permanecendo por 8 dias em oxigenação,
até a estabilização dos nutrientes e microrganismos, tornando-os disponíveis na
solução.
Figura 8 Sistema de oxigenação da água, através da tecnologia Venturi, para
produção de húmus líquido.

Fonte: Osório Filho, Benjamin Dias (2021).
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Figura 9 Diferentes concentrações de húmus líquido 0, 10, 50 e 100%,
respectivamente.

Fonte: Autora (2020).

Para cada experimento da safra 2020/2021, cada parcela foi constituída por 6
linhas com 3 metros de comprimento por 2,70 metros de largura, totalizando 8,1
m²/parcela. A semeadura foi realizada através de sistema plantio direto com
semeadoura de 9 linhas.

COBERTURA DE SOLO NO INVERNO
Nas áreas onde foram introduzidos milho e feijão, utilizou-se, no inverno de
2020, como adubação verde o consórcio entre trevo persa e aveia preta. Já no cultivo
de soja a cultura antecessora que formou a palhada foi o azevém.
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Figura 10 Camada de palhada de azevém no cultivo de soja.

Fonte: Autora (2020).
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MILHO (Zea mays)

Foi utilizada a variedade híbrida, não transgênica, Santa Helena 5070,
semeado em sistema plantio direto (SPD), sobre uma densa palhada de trevo persa
consorciado com aveia preta, servindo para disponibilizar Nitrogênio, devido à
presença de leguminosa. A semeadura ocorreu no dia 28 de outubro de 2020, com
uma população de 50.000 plantas/hectare. Utilizou-se 5 toneladas/hectare de cama
de aviário na adubação, conforme recomendação da análise de solo.
A aplicação do húmus líquido ocorreu no dia 01 de dezembro de 2020, com
pulverizador costal de 5 litros, aos 34 dias após a semeadura, quando as plantas
estavam em estádio V6. Foi aplicado 162 ml/parcela, onde cada parcela tinha 8,10
m², compreendendo a 200 litros/ha, mudando apenas os tratamentos, conforme as
concentrações.
Até o momento da coleta dos resultados, no dia 05 de janeiro de 2021, a cultura
estava em estádio vegetativo de pré-floração e até este período foram realizadas três
aplicações de Bt (Bacillus thuringiensis subsp. anzawai), sob nome comercial de
Xentari, como controle biológico de insetos, mais especificamente para lagarta do
cartucho (Spodoptera frugiperda), onde utilizou-se, conforme a recomendação do
fabricante, uma dosagem de 800 gramas/hectare em 200 litros de calda/hectare.
Figura 11 Estádio vegetativo V6 da cultura do milho, no momento da aplicação.

Fonte: Autora (2020).
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As avaliações do milho foram realizadas aos 69 dias após o plantio, momento
no qual a cultura se encontrava em estádio de pré-floração. A coleta de resultados se
deu por meio de amostragem, em cada parcela foram verificadas 4 plantas, com o
auxílio de uma trena e de um ClorofiLOG, sendo analisados os seguintes fatores:
altura de planta, circunferência do colmo, número de folhas, índice de clorofila e
produtividade.

FIGURA 12: Avaliações de altura de planta, circunferência do colmo e número de
folhas de milho:

Fonte: Machado, Jordana da Silveira (2021).
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FEIJÃO (Phaseolus vulgaris L.):

Foi utilizado feijão preto comum, variedade híbrida denominada Fepagro
Triunfo, semeada sobre palhada de trevo persa consorciado com aveia preta. A
semeadura ocorreu sob SPD, no dia 29 de outubro de 2020, com uma população de
250.000 plantas/hectare. Utilizou-se 2 toneladas/hectare de cama de aviário na
adubação, conforme recomendação da análise de solo.
A aplicação do húmus líquido ocorreu no dia 01 de dezembro de 2020, com
pulverizador costal de 5 litros, aos 33 dias após a semeadura, quando as plantas
estavam em estádio V4. Assim como no milho, foram aplicados 162 ml/parcela, cada
parcela medindo 8,10 m², compreendendo 200 litros/ha.
Até o momento da coleta dos resultados, no dia 05 de janeiro de 2021, a cultura
estava em estádio vegetativo de enchimento de vagem e até este período não foi
realizada nenhuma aplicação de controle biológico para pragas e doenças, pois não
houve necessidade.

Figura 12 Estádio vegetativo V4 do feijão preto, no momento da aplicação.

Fonte: Autora (2020).
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As avaliações do feijão preto foram realizadas aos 68 dias após o plantio,
momento no qual a cultura se encontrava em estádio de enchimento de vagem. A
coleta de resultados se deu por meio de amostragem, como o auxílio de uma trena e
de um ClorofiLOG, em cada parcela foram verificadas 4 plantas, sendo analisados os
seguintes fatores: altura de planta, número de vagens, índice de clorofila e
produtividade.

Figura 13 Analise da altura de plantas em feijão preto.

Fonte: Machado, Jordana da Silveira (2021).
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Figura 14 Contagem de vagens em feijão preto.

Fonte: Machado, Jordana da Silveira (2021).

SOJA (Glycine max):

A variedade de soja utilizada foi uma cultivar convencional, BRS 511, da
Embrapa, semeada sobre palhada de azevém. A semeadura ocorreu sob SPD, no dia
30 de outubro de 2020, com uma população de 300.000 plantas/hectare. Utilizou-se 2
toneladas/hectare de cama de aviário na adubação, conforme recomendação da
análise de solo.
A aplicação do húmus líquido ocorreu no dia 01 de dezembro de 2020, com
pulverizador costal de 5 litros, aos 32 dias após a semeadura, quando as plantas
estavam em estádio V2. Assim como nas demais culturas, foram aplicados 162
ml/parcela, cada parcela medindo 8,10 m², compreendendo a 200 litros/ha.
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No momento da coleta dos resultados, dia 05 de janeiro de 2021, a cultura
estava em estádio vegetativo de início de floração e até este período não foi realizada
nenhuma aplicação de controle biológico para pragas e doenças, pois não houve
necessidade.

Figura 15 Estádio vegetativo V2 de soja, no momento da aplicação.

Fonte: Autora (2020).
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As avaliações de soja foram realizadas aos 67 dias após a semeadura,
momento no qual a cultura encontrava-se em estádio de início de floração. A coleta
de resultados se deu por meio de amostragem, com o auxílio de uma trena e um
equipamento medidor eletrônico de teor de clorofila, chamado clorofiLOG, em cada
parcela foram verificadas 4 plantas, sendo analisados os seguintes fatores: altura de
planta, número de folhas, índice de clorofila e produtividade.

Figura 16 Analise de altura de plantas de soja.

Fonte: Autora (2021).
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Figura 17 Verificação do índice de clorofila, com uso do ClorofiLOG.

Fonte: Autora (2021).
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Após a coleta dos dados, estes foram tabulados e submetidos à análise de
variância a probabilidade de 5%, de erro, seguida de regressões quando significativo.
Utilizou-se o pacote estatístico Sisvar (FERREIRA, 1996).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da safra 2019/2020, de milho e feijão, não puderam ser coletados
devido às culturas terem entrado em um período de forte estiagem, havendo uma
frustração com os experimentos, portanto não se conseguiu realizar as avaliações
desejadas para as culturas de feijão e milho.

Figura 18 Índice pluviométrico no município de Caçapava do Sul, no primeiro trimestre
de 2020.

Fonte: INMET (2021)

Conforme demonstrado pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) na
figura 18, o índice de chuvas para o período esteve bem abaixo dos últimos anos,
totalizando nos três primeiros meses de 2020, 265,60 mm, ou seja, uma média de
88,33 mm/mês. Sendo que a média normal dos últimos 30 anos para o trimestre é de
424 mm, em torno de 141,33 mm/mês. Com isso explica-se o fato dos experimentos
terem sido perdidos, devido à falta de água. Por isso a necessidade de repetir o
experimento na safra 2020/2021, contudo optou-se por incrementar as culturas a
serem estudadas, acrescentando a cultura da soja.
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Contudo, vale salientar que no decorrer do ano de 2020, os índices
pluviométricos continuaram abaixo do esperado, não havendo como recuperar a
capacidade de armazenamento de água em rios, barragens e açudes. Na figura 19,
pode-se observar o mês de dezembro de 2020, com um acumulado de 70 mm de
chuvas, enquanto que a média dos últimos 30 anos é de 135 mm, para este período.
Este momento corresponde ao período em que foi aplicado o húmus líquido, com isso
deve-se levar em consideração que a falta de umidade no solo prejudicou o potencial
de resposta deste biofertilizante. Portanto, pode-se relacionar a falta de
disponibilidade de água, com alguns resultados insatisfatórios, obtidos nesta
pesquisa.

Figura 19 Demonstrativo de chuvas do mês de dezembro de 2020.

Fonte: INMET (2021)

Desta forma, a apresentação de resultados e respectiva discussão que segue,
referem-se àqueles obtidos na safra 2020/2021. Na cultura do milho (Tabela 3), não
foi observada resposta à aplicação de húmus líquido, considerando os parâmetros
avaliados. Contudo, para García et al., (2016) com a aplicação de húmus líquido
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observou-se, na cultura do milho, maior comprimento e diâmetro de caule, maior peso
fresco e rendimento das espigas.

Tabela 3 Altura de planta, circunferência do colmo e número de folhas de milho em
função da aplicação de diferentes concentrações de húmus líquido.
Concentração

Altura de planta

Circunferência do colmo

(%)

(cm)

(cm)

0

1,73*

11.83*

14,25*

10

1,70

11.08

14,00

50

1,68

12,00

13,50

100

1,66

11,25

14,16

Número de folhas

* não significativo a 5% de probabilidade de erro.

Ao se avaliar o efeito da aplicação de húmus líquido na cultura do feijão (Tabela
4), não foi verificada resposta. Resultados deste tipo, foram encontrados por Alves et
al, (2009), que não constatou efeito em função da aplicação de diferentes dosagens
de biofertilizante, a partir de húmus líquido, na cultura do feijoeiro macassar.
Entretanto, Pereira et al. (2013), encontraram efeito significativo quando
avaliaram os componentes de crescimento de feijão vigna cultivado sob diferentes
fontes e doses de adubos orgânicos, incluindo o húmus líquido. Resultados estes, que
divergem dos encontrados na presente pesquisa.

Tabela 4 Altura de planta e número de vagens de feijão em função da aplicação de
diferentes concentrações de húmus líquido.
Concentração

Altura de planta

(%)

(cm)

0

69,81*

10,62

10

72,50

12,06

50

68,50

9,56

100

69,56

8,30

Número de vagens

* não significativo a 5% de probabilidade de erro.

No caso da cultura da soja, não houve resposta em relação à altura de planta
e ao número de folhas nas plantas, em função da aplicação de húmus líquido (Tabela
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5). Assim, como no milho e no feijão, essa ausência de resposta pode estar
relacionada à quantidade de aplicações do composto, conforme Echer (2016).
Entretanto, Kim et al. (2015) obtiveram maior massa fresca e seca em mudas de
alface, soja e milho doce e também houve um aumento na parte aérea e raízes das
mesmas, com a aplicação de um composto a partir de chá aerado de húmus líquido
com a mistura de palhada de arroz e casca de cipreste. Inclusive na cultura da soja
identificaram aumento no número de nódulos com o uso do composto.

Tabela 5 Altura de planta e número de folhas de soja em função da aplicação de
diferentes concentrações de húmus líquido.
Concentração

Altura de planta

(%)

(cm)

0

59,43*

25,81*

10

50,00

33,18

50

56,93

25,81

100

58,81

27,37

Número de folhas

* não significativo a 5% de probabilidade de erro.

Quanto aos índices de clorofila, não houve respostas significativas em milho e
feijão, como demonstra a tabela 6. Porém observou-se na cultura da soja, um aumento
nos índices a e b de clorofila, em todas as concentrações quando comparado com a
testemunha, como se observa na figura 19.
Tabela 6 Índice de clorofilas “a” e “b” em plantas de milho e feijão em função da
aplicação de diferentes concentrações de húmus líquido.
Clorofila a

Concentração

Clorofila b

(%)

Milho

Feijão

Milho

Feijão

0

28,27

33,21

8,28

12,78

10

26,25

32,61

7,61

11,71

50

26,78

33,37

7,48

12,20

100

30,69

33,74

9,83

12,74

* não significativo a 5% de probabilidade de erro.
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Figura 20 Índice de clorofilas A e B em plantas de soja tratadas com diferentes
concentrações de húmus líquido.

Fonte: Osório Filho, Benjamin Dias (2021).

A resposta à clorofila, na cultura da soja, pode ser justificada pelo fato do húmus
líquido ser rico em nutrientes, dentre eles o Nitrogênio (N). Shiedeck et al. (2014)
constatou que o composto possui em torno de 1,5% de N, 1,3% de P (fósforo), 1,7%
de K (potássio), 1,4% de Ca (cálcio) e 0,5% de Mg (magnésio).
O nitrogênio está na composição dos fertilizantes, e é essencial no aumento da
produtividade agrícola, devido ao fato de ser um dos componentes principais na
formação das proteínas e da clorofila (DIAS et al., 2006). A falta deste nutriente gera
uma deficiência de clorofila, provocando a alteração no processo de fotossíntese da
planta. Com isso a planta não utilizará a luz solar como fonte de energia, não
cumprindo com as suas funções essenciais ao seu metabolismo, como a absorção de
nutrientes (SAKAKIBARA et al., 2018).
Os índices de clorofila (a e b) aumentaram quando comparado à testemunha,
em todos os tratamentos. Para Armond et al. (2016), este fato pode ser explicado pela
maior disponibilidade de nutrientes como nitrogênio e magnésio presentes no húmus
líquido. Considerando que estes elementos são constituintes da molécula de clorofila.
No entanto, o decréscimo no teor de clorofila, pode ser atribuído ao excesso de
nutrientes no solo, causando redução do pigmento (Ferreira et al., 2012).
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O nitrogênio está presente como componente de vitaminas, do sistema
enzimático das plantas, sendo essenciais na produção dos aminoácidos, que formam
as proteínas (LOPES, 1998). Portanto o aumento nos índices de clorofila nas folhas
de soja representa um acréscimo na produção de fotossíntese, consequentemente na
geração de energia e açúcares, aumentando a produtividade da cultura.
Para Velasco (2016) com uso regular de húmus líquido houve resposta
significativa em número e altura de plantas, sob cultivo de hidroponia com alface. A
Embrapa Clima Temperado, situada em Pelotas (RS), trabalha com húmus líquido na
produção de morangos e obtiveram resultados acima do esperado, com um aumento
de produção de 1kg/planta. Com o uso de húmus líquido, como biofertilizante, em
estudo de Santos et al (1993) foi constatado efeitos fungistático, bacteriostático e
repelente sobre insetos, com isso acredita-se que esta prática além de favorecer em
macro e micronutrientes, cria resistência das culturas a pragas e doenças.
López et al (2012), estudaram a utilização do húmus líquido na cultura do milho
e obtiveram respostas favoráveis em altura e volume de planta e raiz, fazendo uso
regular do insumo na lavoura. O uso de húmus líquido favorece o desenvolvimento
fenológico das culturas, estando diretamente vinculado à disponibilidade dos
nutrientes que este fertilizante foliar orgânico fornece às culturas, além da ação
bioestimulante que pode oferecer as plantas.

Segundo Caron et al. (2015), as substâncias húmicas, presentes no húmus
líquido, apresentam alta capacidade de troca iônica e devido a sua composição,
favorecem e estimulam respostas equivalentes aos hormônios vegetais auxina,
giberelina e citocinina. Estes possuem diversos benefícios, dentre eles estão o
auxílio na melhora das condições do solo, no desenvolvimento da parte aérea e
do sistema radicular, na quebra da dormência das sementes das culturas
implantadas.

Portanto,

favorece

a

absorção

de

água

e

nutrientes

e

consequentemente, aumenta a produtividade.
Percebeu-se que o uso da palhada no sistema plantio direto para produção de
grãos orgânicos, nos cultivos de milho, feijão e soja, favoreceu o desenvolvimento das
culturas, devido à ciclagem de nutrientes e a palhada ajudou no controle de plantas
espontâneas, evitando a concorrência por nutrientes e água. Demonstrando um
resultado significativo para a conservação do solo nos sistemas orgânicos de
produção.
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Devido ao curto período de tempo entre o plantio das culturas e à análise de
dados, não foi possível verificar a produtividade de milho, feijão e soja, pois até o final
deste estudo as culturas não haviam completado seu ciclo produtivo. Embora este
trabalho não tenha obtido resposta favorável, recomenda-se que esta pesquisa tenha
continuidade, pois diversos estudos científicos comprovam positivamente o uso de
húmus líquido.
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5. CONCLUSÕES
Não se observou resultados significativos quanto ao uso de húmus líquido no
crescimento e desenvolvimento de milho, feijão e soja;
Em soja, constatou-se resposta em todas as concentrações de húmus líquido
quando comparado à testemunha, nos índices de clorofila das folhas da cultura.
Recomenda-se dar continuidade neste estudo já que o húmus líquido dará
resposta ao longo do tempo com uso regular no cultivo, assim como foi demonstrado
em diferentes pesquisas.
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