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RESUMO - O objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento inicial da cultura do sorgo 
irrigado com água de alta e baixa salinidade em solo adubado com biofertilizante bovino. O 
experimento foi conduzido na área do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 
do Ceará, localizado no município de Crateús. A variedade utilizada foi Ponta Negra, 
implantados em vasos com capacidades de 25 kg. O delineamento experimental utilizado no 
experimento é o inteiramente casualizado seguindo o arranjo fatorial 5 x 2, com cinco 
repetições. Os tratamentos foram constituídos de cinco concentrações de biofertilizante (C1 = 
0 % biofertilizante + 100% água, C2 = 12,5% bio + 86,5% água, C3 = 25% bio + 75% água, 
C4 = 37,5% bio + 62,5% água e C5 = 50% + 50% água) diluídas em água não salina, 
aplicadas em cada vaso em volume correspondente a 10% do volume do substrato (2,5 L 
planta-1) irrigada com água de baixa salinidade (0,8 dS m-1) e alta salinidade (5,7 dS m-1). As 
plantas atingiram altura de 91,36 cm e 85,24 cm com 50% de biofertilizante em água de baixa 
e alta salinidade respectivamente. Concluindo-se que a utilização de biofertilizante bovino 
auxilia em um maior crescimento inicial dessa cultura.  

 

PALAVRAS CHAVE: sorghum bicolor, semiárido, salinidade. 

 

ABSTRACT - The purpose of this study was to evaluate the initial growth of irrigated 
sorghum crop with high water and low salinity in soil fertilized with bovine biofertilizer. The 
experiment was conducted in the area of the Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Ceará, situaded in the city of Crateús. The variety was used Ponta Negra, 
implanted in pots with 25 kg capacity. The experimental design used in the experiment is 
completely randomized design, in a 5x2 factorial scheme, with five repetitions. The 
treatments consisted of five concentrations of biofertilizer (C1 = 0% biofertilizer + 100% 
water, C2 = 12.5% biofertilizer + 86.5% water, C3 = 25% biofertilizer + 75% water, C4 = 
37.5% biofertilizer + 62.5% water and C5 = 50% biofertilizer e 50% water) diluted in non-
saline water, applied to each pot at the volume corresponding to 10% of the substrate volume 
(2.5 L plant-1) irrigated with water low salinity (0.8 dS m-1) and high salinity (5.7 dS m-1). 
Concluded that the use of bovine biofertilizer assists in a higher initial growth of the culture. 
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INTRODUÇÃO 

 Um dos maiores desafios para a agricultura é desenvolver sistemas agrícolas que 

visem à otimização dos fatores de produção, para que as culturas possam expressar o seu 

potencial produtivo. Entre as culturas com aptidão para serem cultivadas nas condições 

edafoclimáticas da região nordeste, encontra-se o sorgo (Sorghum bicolor [L.] Moench), 

gramínea, de origem africana bastante adaptada a condições desfavoráveis, tais como baixos 

índices pluviométricos e elevadas temperaturas (não tolerando baixas temperaturas), pouco 

exigente em fertilidade do solo tem demonstrado ser uma boa alternativa na produção de 

forragem no semiárido. 

 De acordo com Bezerra et al. (2010) as características que determinam a qualidade da 

água para a irrigação, a concentração de sais solúveis ou salinidade, é um dos principais 

fatores limitante ao crescimento e desenvolvimento de algumas culturas. 

Uma alternativa utilizada para minimizar os efeitos deletérios da salinidade sobre o solo 

e as plantas, é o uso de biofertilizante líquido na forma de fermentados microbianos. Apesar 

de ser utilizado com maior frequência em controle de insetos, bactérias, fungos e 

actinomicetos (Kupper et al. 2006), o biofertilizante também tem sido empregado como 

condicionador físico do solo.  

Diante disso, o desenvolvimento de estratégias de manejo em áreas da região semiárida 

do Nordeste, onde as águas nem sempre são de boa qualidade, pode ser uma alternativa para o 

aumento da produtividade de culturas tolerantes a estes ambientes (BEZERRA et al. 2010). 

Dentre essas estratégias, o uso de biofertilizante ou esterco líquido bovino, tem demostrado 

atenuar os efeitos deletérios da salinidade da água de irrigação no desempenho produtivo de 

algumas culturas.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento inicial da cultura do sorgo irrigado 

com água de alta e baixa salinidade em solo adubado com biofertilizante bovino.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Ceará, localizado no município de Crateús (5º10’42” S, 40º40’39” W e altitude 

de 274 m. Segundo a classificação de Köppen o clima local é classificado como BSw’h’. O 

solo utilizado como substrato é classificado como Neossolo Flúvico (EMBRAPA, 2006). 

Foram coletadas amostras compostas na camada de 0-20 cm de profundidade e submetidas às 
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análises laboratoriais para determinação dos atributos físicos e químicos, indicados na Tabela 

1, conforme Embrapa (1997) e Richards (1954). 

Tabela 1 - Características físicas e químicas do solo utilizado como substrato. 
Atributos Químico – Profundidade 0 – 20 cm Classe textural 

Ca Mg K Na H+Al Al pH (água) CEes Areia franca 

2,5 1,3 0,42 0,27 1,65 0,15 6,4 0,45 D.S (g.cm3) – 1,44 

CEes = Condutividade elétrica do extrato de saturação (dSm-1). 
D.S = Densidade do solo. 

 

O plantio das sementes de sorgo da variedade Ponta Negra, foi realizado no dia 13 de 

março de 2015 em vasos plásticos com capacidade de 25 L. Após o estabelecimento das 

plântulas, aos sete dias depois da semeadura (DAS), foi realizado o desbaste deixando-se uma 

planta por vaso. 

O delineamento experimental utilizado no experimento é o inteiramente casualizado 

seguindo o arranjo fatorial 5 x 2, com cinco repetições. Os tratamentos foram constituídos de 

cinco concentrações de biofertilizante (C1 = 0 % biofertilizante + 100% água, C2 = 12,5% bio 

+ 86,5% água, C3 = 25% bio + 75% água, C4 = 37,5% bio + 62,5% água e C5 = 50%+ 50% 

água) diluídas em água não salina, aplicadas em cada vaso em volume correspondente a 10% 

do volume do substrato (2,5 L planta-1) irrigada com água de baixa salinidade (0,8 dS m-1) e 

alta salinidade (poço) (5,7 dS m-1). A aplicação do biofertilizante foi realizada em dois 

períodos, um cinco dias antes da semeadura e outro trinta dias após a emergência, período de 

maior exigência pela cultura. A diferenciação das águas de irrigação foram iniciadas após o 

desbaste e a quantidade de água aplicada diariamente às plantas foi calculada de acordo com o 

princípio do lisímetro de drenagem (BERNARDO et al. 2008), mantendo-se o solo na 

capacidade de campo. 

O biofertilizante bovino foi preparado a partir de uma mistura de partes iguais de 

esterco fresco bovino e água não salina (CEa = 0,8 dS m-1) sob fermentação anaeróbia, 

durante 30 dias, em recipiente plástico. A análise química do biofertilizante na forma líquida 

como água de irrigação e os teores de nutrientes na composição química da matéria seca, 

foram verificadas adotando-se as metodologias sugeridas por Richards (1954) e Malavolta et 

al. (1997), respectivamente Tabela 2. 

Tabela 2 - Resultados das análises químicas do biofertilizante bovino líquido. 

N P K Ca Mg Fe Cu Zn Mn 
1,2 0,2 0,8 2,5 3,8 68,5 8,0 3,5 4,8 

N, P, K, Ca e Mg: g.kg-1 / Fe, Cu, Zn, Mn: mg.kg-1 
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Após 60 (DAS) foram avaliadas as seguintes variáveis de crescimento: altura da planta 

e diâmetro do colmo. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e de regressão e, as médias 

comparadas pelo teste de Tukey com P < 0,05, utilizando-se o programa ASSITAT 7.7 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 3 está apresentado o resumo da analise de variância das variáveis analisadas, 

altura da planta (AP) e diâmetro do caule (DC) do sorgo irrigado com água de baixa            

(0,8 dS.m-1) e alta salinidade (5,7dS.m-1) sob diferentes concentrações de biofertilizante 

bovino. 

Tabela 3 – Resumo da análise de variância e médias para a altura da planta (AP) e diâmetro 
do colmo (DC), em plantas de sorgo em função de diferentes níveis de diluição de 
biofertilizante bovino e salinidade da água de irrigação. 

FV GL 
Quadrado Médio 

AP DC 
Tratamentos 9 148,33 ns 1,65 ns 
Fator 1 - Biofertilizante 4 109,42 ns 0,69 ns 
Fator 2 - Água 1 520,35 ns 0,96 ns 
Fator 1 x Fator 2 4 94,01 ns 2,78 ns 
Resíduo 40 140,56  2,93 
Total 49 - - 
CV (%) - 14,30 6,64 
AI Médias 
S1 (0,8 dS m-1) - 86,14a 25,69a 
S2 (5,4 dS m-1) - 79,69a 25,97a 
FV = Fonte de variação; GL = Grau de liberdade; CV= Coeficiente de variação; AI= Água de irrigação e,  

ns
 = não Significativo a 5%,  

respectivamente. 

 

Verifica-se na tabela acima que as diferentes concentrações de biofertilizante bovino, 

bem como, as águas de diferentes salinidades não influenciaram na altura da planta e no 

diâmetro do colmo (DC) ao nível de significância de 5% pelo teste F e pelo teste Tukey, 

respectivamente. Para a interação entre as concentrações de biofertilizante bovino e os níveis 

de salinidade também não houve efeito significativo na altura das plantas e diâmetro do 

colmo.  

As plantas irrigadas com água de alta salinidade apresentaram um menor valor médio de 

altura comparada com as irrigadas com baixa salinidade. Examinando, os valores coletados, a 

altura da planta em função das concentrações de biofertilizante para águas de baixa e alta 

salinidade, verificou-se em condições de baixa e alta salinidade as plantas atingiram altura 

máxima de 91,36 e 85,24 cm quando se utilizou a concentração de 50% do biofertilizante. 
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Resultando uma diferença de 7,18% nesse parâmetro avaliado, quando irrigado com água de 

baixa e alta salinidade. Em um trabalho com milho, Sousa et al. 2012, verificaram que quando 

as plantas eram irrigadas com água de alta salinidade, estas apresentaram menor altura, 

enquanto as que irrigadas com água de baixa salinidade apresentaram uma  altura maior. Em 

função das concentrações de biofertilizante para águas de baixa e alta salinidade, verificou- se 

maior altura nas plantas irrigadas com água menos salina, chegando a medir 75,65 cm quando 

utilizado 39,80% de biofertilizante. Para água de alta salinidade, a planta alcançou 50,95 cm 

sendo com a utilização de 34,83% de biofertilizante bovino. Outro trabalho semelhante foi 

desenvolvido por Sousa et al. 2014 com sorgo da variedade ponta negra utilizando seis níveis 

de salinidade (0,2; 2,0; 4,0; e 6,0 dS m-1  ) e três doses de esterco bovino (10, 20, 30 e 40 ton 

ha-1.). Observou-se na variável altura da planta que na maior concentração de esterco houve 

um declínio no crescimento da planta quando comparado com as concentrações inferiores, 

porém mesmo diante desse decréscimo foi possível constatar maior altura das plantas com a 

maior concentração deste insumo. Resultados similares em que a participação do 

biofertilizante estimula um maior crescimento de plantas foi observado em um trabalho 

realizado por Nunes et al. 2009 com Noni (Morinda citifolia) avaliando o noni testado na 

presença e ausência  de biofertilizante, onde foi possível constatar que as plantas cresceram 

mesmo com o aumento da salinidade da água de irrigação, enquanto que a parcela que não foi 

atribuída este insumo obtiveram um menor crescimento.                                                                                

 Analisando, os valores coletados, o diâmetro do colmo em função das concentrações 

de biofertilizante para águas de baixa e alta salinidade, verificou-se em condições de baixa e 

alta salinidade as plantas atingiram um diâmetro máximo de 26,17 mm e 25,40 mm quando se 

utilizou a concentração de 50% do biofertilizante, respectivamente. Apresentando somente 

3,03% da variável analisada irrigada com água de diferentes salinidades, para a mesma 

concentração de biofertilizante. Trabalho realizado por Sousa et al. 2012, mostram que os 

níveis de salinidade utilizados na agua da irrigação não causaram efeitos significativos no 

diâmetro do colmo da variável estudada por eles (milho), por outro lado, as concentrações de 

biofertilizante bovino, apresentaram resultados positivos a planta. Em outros estudos 

realizados por Silva et al. (2008) e Campos et al. (2009) o insumo orgânico age positivamente 

em ambiente salino sobre o crescimento de plantas de goiabeira e mamoneira, 

respectivamente.  
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Conclui-se que a salinidade interferiu negativamente na altura das plantas mesmo com a 

utilização do biofertilizante. Entretanto, esse valor não foi significativo. 

No parâmetro diâmetro do colmo as plantas irrigadas com água de baixa e alta 

salinidade obtiveram um bom desenvolvimento. Demonstrando com isso a eficiência da 

utilização do biofertilizante bovino na cultura do sorgo. 
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