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O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de 

água tratada e não tratada por energização e de doses de biofertilizante no crescimento e 

no desenvolvimento da cultura do pimentão (Capsicum annuum L). O trabalho foi 

conduzido em na área experimental da Estação Agrometeorológica, 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 subparcela, constituída por cinco doses de 

biofertilizante líquido bovino (0, 250, 500, 750 e 1000 mL vaso
-1

 semana-
1
) e a 

subparcela constituída pelas duas qualidades de água (tratada por energização e não 

tratada), totalizando 40 unidades experimentais e 120 plantas. Observou-se que a partir 

de 90 dias após o transplantio, as plantas irrigadas com água energizada apresentaram 

maior crescimento em altura. A adubação com a dose de biofertilizante bovino de 1000 

mL planta
-1

semana
-1

 proporcionou maior crescimento em altura, diâmetro e número de 

folhas. 

Palavras-chave: Capsicum annuum L, água energizada e não energizada, fertilização 

orgânica. 

 

 
 


