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O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de água tratada e não tratada 

por energização e de doses de biofertilizante e na produtividade da cultura do pimentão 

amarelo híbrido Línea R-F1. O trabalho foi conduzido em na área experimental da 

Estação Agro meteorológica, pertencente ao Departamento de Engenharia Agrícola da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza (03°44’S; 38°33’W; 19,5 m), no 

período de fevereiro a agosto de 2012. O delineamento experimental foi de blocos 

completos ao acaso, no esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições sendo 

a parcela constituída dos tratamentos com água energizada e não energizada e a sub-

parcela, constituída por cinco doses de biofertilizante líquido bovino (0, 250, 500, 750 e 

1000 mL planta
-1

 semana
-1

), totalizando 40 unidades experimentais e 120 plantas. As 

variáveis analisadas foram número de frutos por planta, peso médio do fruto, 

produtividade por planta, comprimento, diâmetro e espessura do fruto e teor de sólidos 

solúveis totais. O processo de energização de água (irrigação com água não energizada e 

energizada) não demonstrou influência na produtividade de frutos, porém influenciou 

no comprimento e diâmetro dos frutos do pimentão híbrido amarelo. A aplicação de 

diferentes doses de biofertilizante afetou estatisticamente todas as variáveis de produção 

e pós-colheita analisadas, com resposta linear crescente, sendo que a dose de 1000 mL 

planta
-1

 semana
-1

 maximizou todas as variáveis de produção e pós-colheita analisadas.  
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