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PARCERIAS

 O Manual Técnico apresenta resultados obtidos a partir da parceria entre o 

Instituto Federal de Alagoas, por meio do Programa de Mestrado Profissional em 

Tecnologias Ambientais (PPGTEC), a Agreste Saneamento S/A e a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural de Arapiraca. A empresa Agreste Saneamento, responsável 

pelo tratamento de água de Arapiraca, disponibilizou a manta geossintética SoilTain® 

DW e suas informações técnicas. A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Arapiraca 

disponibilizou o suporte técnico, essencial para o desenvolvimento da pesquisa. Além 

desses, todos importantes, torna-se necessário destacar o papel do produtor rural, Sr. 

Edmilson Nunes dos Santos, que disponibilizou toda estrutura, física e humana, para 

realização da pesquisa. A todos, nossos mais sinceros agradecimentos.



SUMÁRIO

RESULTADOS E DISCUSSÕES...........................................................................10

CONCLUSÕES.......................................................................................................14

RESUMO ..............................................................................................................05

ANEXOS..................................................................................................................17

CONTEXTUALIZAÇÃO .....................................................................................06

METODOLOGIA...................................................................................................07

REFERÊNCIAS......................................................................................................15



5

RESUMO

 A manta geossintética SoilTain® DW é utilizada na filtração de água pelas 

estações de saneamento no tratamento de água, tendo vida útil de três meses, sendo 

descartada. Por se tratar de um resíduo sólido, esta pesquisa objetivou avaliar a 

viabilidade do uso da manta como cobertura do solo alternativo no plantio de pimentão 

em Arapiraca, Alagoas, Brasil. Para isso, avaliou-se quatro coberturas do solo (manta 

geossintética, solo descoberto, Mulchings de plástico de polipropileno e orgânico) e 

três lâminas de irrigação (60, 100 e 150% da evapotranspiração da Cultura – ETc) no 

delineamento em blocos casualizados, sob o esquema de parcelas subdivididas, 

estando nas parcelas principais, as lâminas de irrigação, e nas subparcelas, as 

coberturas do solo. Durante quatro ciclos de avaliação, entre 25/10/2019 e 27/03/2020, 

foram avaliadas características da planta (altura, número de frutos/planta, peso do 

fruto, stand e produtividade), a eficiência no uso da água e a temperatura do solo, além 

da lucratividade. Em geral, as variáveis agronômicas foram influenciadas pelas 

lâminas de irrigação e pelas coberturas do solo. A temperatura do solo foi a variável 

que mais exerceu influência negativa sobre as plantas. O Mulching branco e a lâmina 

de 150% ETc reduziram o desempenho das plantas. A manta geossintética apresentou 
-3 -1máxima eficiência no uso da água (média 28,8 kg m ), produtividade média (52,2 t ha ) 

e maior lucratividade (R$ 180,33), consolidando-se como um resíduo sólido 

alternativo na cobertura do solo, devendo ser associado à lâmina de 100% ETc



CONTEXTUALIZAÇÃO
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 Além disso, a adoção de práticas de manejo que minimizem as perdas de água, a 

exemplo das coberturas do solo, consiste em fatores chave para garantir a 

produtividade e sustentabilidade da produção agrícola (SANTOS & BRITO, 2016). 

Entre as técnicas utilizadas na produção de hortaliças, a cobertura do solo ou 

Mulching, utilizando produtos sintéticos ou orgânicos, consiste em um sistema de 

proteção física que permite reduzir as perdas de água do solo pela evaporação, controle 

de plantas daninhas, modifica o microclima do solo, favorecendo o uniforme das 

plantas (RIBAS et al., 2015).

O município de Arapiraca está inserido na Mesorregião Agreste de Alagoas, cuja 

economia se baseia, hegemonicamente, na agricultura. Até a década de 1990 a cultura 

do fumo predominava na região. Com o declínio da fumicultura, a implantação do APL 

Horticultura e do projeto Cinturão Verde na região consolidou a produção 

diversificada de hortaliças (BARBOZA et al., 2016), destacando-se a cultura do 

pimentão, sendo responsável pela produção de 43,6% (928 t/ano) do total produzido 

no Estado de Alagoas (IBGE, 2020).

O pimentão (  L.) é uma espécie perene de clima tropical, Capsicum annuum

pertencente à família , de importância econômica no Brasil, estando entre Solanaceae

as dez hortaliças mais cultivadas no país (TRECHA et al., 2017), com produção 

estimada de 253 mil toneladas de frutos, sendo o Sudeste a região com maior produção, 

com 124 mil toneladas. A região Nordeste concentra 22,7% da produção Nacional, 

destacando-se os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco com as maiores produções 

(IBGE, 2020).

 Estimam-se que 9,5% dos estabelecimentos de Arapiraca utilizam irrigação 

(IBGE, 2017) e que 47%, aproximadamente 150 produtores, possuem sistema de 

irrigação dimensionado (SILVA et al., 2013). Estas informações sinalizam que grande 

parte das propriedades utiliza água sem considerar a frequência e a intensidade de 

irrigação, refletindo na redução do volume de água da bacia hidrográfica da região, 

agravando-se nos períodos mais secos do ano. Por estar inserida na região semiárida, 

torna-se que o manejo da água de irrigação seja eficiente. Dentre os métodos de 

irrigação, o sistema por gotejamento apresenta vantagens, como a economia de água, 

de energia e mão de obra, maior uniformidade na aplicação, flexibilidade quanto ao 

solo e topografia, e menor severidade de doenças da parte aérea (MAROUELLI & 

SILVA, 2012).
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Esta pesquisa objetivou avaliar a viabilidade técnica da manta geossintética 

SoilTain® DW no cultivo do pimentão, associada a três lâminas de irrigação em 

Arapiraca, Alagoas.

Além desses, os resíduos sólidos que seriam descartados a aterros sanitários, 

poderão ser utilizados. A manta geossintética Soiltain® DW, utilizada em estações de 

tratamento de água, é confeccionada em tecido de polipropileno, com 14 mm de 

espessura, de elevada resistência e tonacidade, com proteção UV, inerte à degradação 

biológica e resistente a ataques químico (álcalis e ácidos), que permite o escoamento 

da água através dos seus poros, retendo o lodo (CASTRO, 2005). Por meio de parceria 

entre a empresa Agreste Saneamento e a Secretaria de Desenvolvimento Rural de 

Arapiraca, as mantas vêm sendo disponibilizadas a horticultores para cobertura do 

solo. Porém, apesar de ser uma prática ecologicamente correta, não existe estudos que 

validem seu uso na agricultura.

 O experimento foi realizado na comunidade Batinga, zona rural de Arapiraca, 

localizada na mesorregião Agreste do Estado de Alagoas, coordenadas latitude 

9°47.747'S e longitude 36°37.000'O (Figura 1), em que o período experimental 

correspondeu entre 25/10/2019 e 27/03/2020. A precipitação pluvial acumulada 

durante o período experimental foi de 324 mm. A temperatura variou de 19,8ºC até 

37,2°C, com média de 25,81ºC.

METODOLOGIA

Figura 1. Vista aérea do local do experimento comunidade da Batinga, Arapiraca/AL. 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2020).
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 Para o manejo da água, utilizou-se o sistema de gotejamento, com vazão 
-1nominal de 1,6 L h . O espaçamento entre os gotejadores foi de 0,20 m ao longo das 

linhas laterais, sendo estas espaçadas de 0,40 m, colocado próximo às plantas, 

formando uma faixa contínua molhada. As linhas de irrigação ficaram sob as 

coberturas do solo. Nos primeiros quinze dias, as irrigações foram realizadas de forma 

uniforme a 100% da evapotranspiração da cultura (ETc) em todas as parcelas. Após o 

15° dia do transplante foi iniciado a aplicação de diferentes lâminas de irrigação. 

Durante todo o ciclo foram utilizados três valores para o coeficiente da cultura (Kc), 

sendo 0,4 na fase I, 0,8 na fase II e III e 1,0 na fase IV (MAROUELLI & SILVA 2012).

Utilizou-se o híbrido de pimentão cv. Kolima F1, em que as mudas foram 

preparadas utilizando-se bandejas de 200 células, em substrato Bioplant®. Aos 35 dias 

após o plantio, as mudas com quatro pares de folhas foram transplantadas para o local 

definitivo, colocando-se uma planta por cova. O plantio foi realizado em 25/10/2019, 

em canteiros de 6,0 x 1,0 m, sob o espaçamento 0,4 x 0,4 x 1,0 m, fileira dupla, 
-1

totalizando stand inicial de 55.555 plantas ha .

O solo foi classificado como LATOSSOLO AMARELO, eutrófico, de textura 

franco arenosa. A análise química do solo apresentou as seguintes características: pH 
-3 -3

7,5 (H O); P: 246 mg dm ; Na, K, Ca + Mg e H + Al: 0,30, 0,25, 8,6 e 0,4 cmol  dm , 2 c

respectivamente; matéria orgânica: 2,48%; Fe, Cu, Zn e Mn: 107,1, 5,57, 2,38 e 34,19 
3mg/dm , respectivamente. A composição física do solo foi: areia grossa, areia fina, silte 

-1
e argila: 301, 298, 235 e 166 g kg , respectivamente. Seguindo as recomendações de 

-1
Cavalcanti (2008), utilizou-se 30 kg N ha  em fundação e 120 kg em cobertura, 

-1dividido em doses de 40 kg N ha , aplicados aos 20, 35, 50 e 65 dias após o plantio, 
-1

utilizando a uréia na fertirrigação. Para adubação potássica, 40 kg K O ha  na fundação 2

e 40 kg em cobertura (40 dias após o plantio), utilizou-se o cloreto de potássio, com a 

aplicação manual.

O experimento foi instalado no delineamento inteiramente casualizado, no 

arranjo fatorial 4 x 3, com quatro coberturas do solo (manta geossintética SoilTain® 

DW, solo descoberto, Mulchings de polietileno branco e orgânico) associados a três 

lâminas de irrigação (60, 100 e 150% da ETc), com cinco repetições. As parcelas 
2tiveram 6,0 m , contendo 24 plantas, das quais 16 constituíram a unidade experimental. 
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O tempo de irrigação foi calculado, seguindo as recomendações de Santos & 

Brito (2016). Em ocorrência de chuvas, a quantidade foi subtraída da ETc para 

obtenção do tempo de irrigação e quando as chuvas foram maiores que a ETc, a 

irrigação foi suspensa e reiniciada quando o armazenamento real de água no solo era 

esgotado. O coeficiente de localização (Kl) adotado para o cálculo do tempo de 

irrigação foi igual a 1,0, pois, a irrigação na cultura do pimentão foi em faixa contínua 

(FERERES, 1981), sendo que as faixas molhadas se encontravam. A lâmina bruta de 

irrigação que foi aplicada em cada fase de desenvolvimento da cultura foi baseada na 

ETc, equivalentes a 60, 100 e 150% da ETc.

O controle de plantas daninhas no tratamento solo descoberto foi realizado de 

forma manual, quatro vezes durante o experimento, com o auxílio de enxada. O 

controle de pragas e doenças foi realizado mediante a incidência e de acordo com o 

nível de dano, adotando-se o controle químico. 

Durante o período do experimento foram avaliadas as seguintes variáveis: altura 

da planta, com o auxílio de uma trena (cm), mensurado do solo até altura apical da 

planta; número de frutos/planta; peso de frutos comerciais com auxilio de balança 
-1

digital (g); produtividade de frutos comerciais (t ha ); temperatura, com auxílio de 

termômetro digital (ºC), medida a 10 cm do solo; eficiência do uso da água (EUA, kg 
-3

m ), obtida a partir da produtividade e da lâmina bruta aplicada, conforme Santos et al. 

(2015); e análise econômica, considerou-se custo total e receitas por tratamento, 

segundo a Conab (2010). 

Os dados foram submetidos à análise de variância, aplicando-se o teste Scott-

Knott no agrupamento de médias (P<0,05). Para a análise econômica utilizou-se o 

valor médio (R$).



RESULTADOS E DISCUSSÕES

A altura das plantas foi influenciada pelas lâminas de irrigação e pelo tipo de 

cobertura do solo (p<0,05). Nas lâminas 60 e 100% ETc, a manta geossintética e o 

Mulching orgânico apresentaram as maiores alturas (Figura 2). Porém, em 150% ETc, 

os tratamentos solo descoberto e Mulching orgânico tiveram as maiores alturas, 

devido, provavelmente, a evaporação do excesso de umidade do solo.
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Figura 2. Altura da planta de acordo com as coberturas do solo e lâmina de irrigação. Médias com 
mesma letra em cada lâmina pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott-Knott (P>0,05).
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Aos 50 DAT, os tratamentos solo descoberto e  orgânico promoveram  Mulching

o maior (P<0,05) número de frutos/planta do hibrido Kolima F1 (Figura 3), 

provavelmente devido ao estresse térmico, que pode influenciar no abortamento de 

flores (PÁDUA et al., 1984). Aos 96 DAT, o  branco apresentou o menor Mulching

número de frutos. Já aos 124 e 152 DAT, devido à precipitação pluvial, não se observou 

efeito das coberturas do solo sobre a produção de frutos.

Figura 3. Número de frutos por planta de acordo com as coberturas do solo. Médias com 
mesma letra em cada lâmina pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott-Knott (P>0,05).
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Com relação ao peso dos frutos, pôde-se obervar que houve influência das 

lâminas, não havendo diferença estatística (P>0,05) entre as lâminas de 100 e 150% 

ETc, as quais obtiveram os maiores pesos dos frutos (Figura 4), com 212,11 e 209,02, 

respectivamente.

O stand de plantas foi maior (P<0,05) para as lâminas 60 e 100% ETc. Em 150% 

ETc pode ter ocorrido estresse, refletindo na mortalidade das plantas e redução 

significativa do número de plantas.

Figura 4. Peso do fruto de acordo com a lâmina de irrigação. Médias com mesma letra em 

cada lâmina pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott-Knott (P>0,05).

Figura 5. Stand de plantas de pimentão em função das lâminas de irrigação. Médias com 

mesma letra em cada lâmina pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott-Knott (P>0,05).

A redução do stand refletiu negativamente na produtividade do pimentão, não 

havendo diferença significativa (P>0,05) nas lâminas 60 e 100% ETc, com 54,19 e 

51,94 t ha-1, respectivamente (Figura 6).



Os tratamentos solo descoberto e Mulching orgânico promoveram maiores 
-1produtividades, com 57,18 e 55,96 t ha , respectivamente (Figura 7). A manta 

geossintética, apesar de não ter apresentado produtividade superior, pode-se 
-1 considerar as 52,22 t ha satisfatória. O Mulching branco promoveu o menor peso do 

fruto, menor número de frutos/planta, menor stand, refletindo na menor produtividade, 

provavelmente devido ao estresse térmico (GASPARIM et al., 2005).

Figura 6. Produtividade de acordo com a lâmina de irrigação. Médias com mesma letra em 

cada lâmina pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott-Knott (P>0,05).

Figura 7. Produtividade de acordo com as coberturas do solo. Médias com mesma letra em

cada lâmina pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott-Knott (P>0,05).
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As maiores temperaturas do solo registradas durante o experimento foram 

observadas aos 50 DAT, devido à baixa área foliar das plantas. Com o crescimento, 

aumentou a capacidade de captação de energia pela copa, reduzindo a radiação 

incidente no solo, com reflexo na redução da temperatura. Em linhas gerais, o 

Mulching orgânico apresentou as menores temperaturas durante o experimento 

(Figura 8). 
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O stand de plantas foi maior (P<0,05) para as lâminas 60 e 100% ETc. Em 150% 

ETc pode ter ocorrido estresse, refletindo na mortalidade das plantas e redução 

significativa do número de plantas.

Figura 8. Temperatura de acordo com a cobertura do solo. Médias com mesma letra em 

cada lâmina pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott-Knott (P>0,05).

Figura 9. Eficiência do uso da água (EUA) de acordo com o ciclo de avaliação. Médias com 

mesma letra em cada lâmina pertencem ao mesmo grupo pelo teste Scott-Knott (P>0,05).

A manta geossintética apresentou os melhores resultados de viabilidade 

econômica, (Figura 10), por ser um material gratuito, que exige menor manutenção de 

canteiros e elimina o uso de capinas, sendo a de melhor retorno financeiro para o 

agricultor. Ao final do experimento, a manta geossintética promoveu lucro de R$ 

180,33, seguido do Mulching orgânico, com R$ 121,33, e do Mulching branco e solo 

descoberto, com R$ 43,77 e R$ 36,33, respectivamente.



 O solo descoberto apresentou custo superior aos demais quanto à implantação e 
-manutenção por unidade de área (R$ 39,70 m ²), devido a maior mão de obra aplicada 

na condução da cultura tais como: capinas e manutenção dos canteiros, elevando assim 

seu custo de implantação e manutenção em relação aos outros tratamentos. A manta 

apresentou o menor custo de implantação e manutenção, com R$ 33,70 (Figura 11), 

devido à gratuidade da manta, menor necessidade de manutenção, reduzindo o custo 

com mão de obra 

Figura 10. Lucro total em relação ao tipo de cobertura de solo.

Figura 11. Custo de implantação e manutenção por unidade de área para cobertura do solo.
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l O uso do mulching plástico de polipropileno nas condições de clima e solo de 

Arapiraca reduz o número de plantas de pimentão e sua produtividade.

l A lâmina de irrigação 150% ETc apresenta os piores desempenhos, indicando 

que o uso de irrigação sem considerar aspectos técnicos reduzem a lucratividade 

da atividade.

l  A manta geossintética Soiltain® DW consiste em alternativa econômica e 

ecologicamente viável na produção de pimentão irrigado sob gotejamento, 

principalmente quando associada com a lâmina de 100% da Etc.

CONCLUSÕES
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Anexo 5. Finalizando a preparação dos canteiros do 
experimento.

Anexo 6. Plantio das mudas de pimentão em cada 
parcela do experimento.

Anexo 3. Implantação do Mulching Plástico e ao lado 
a implantação da manta geossintética, com  ajuda do 
Engenheiro Anderson da secretaria de Agricultura de 
Arapiraca..

Anexo 4. Furando a manta geossintética com o auxílio 
de soprador térmico e cano de 50mm.

Anexo 1. Preparo do solo para implantação do 
experimento no sítio Batingas. Ajuda do Agricultor 
Edmilson Nunes.

Anexo 2. Manta geossintética cedida pela Agreste 
Saneamento para utilização no experimento.



Anexo 7. Coleta de dados do experimento. Medindo 
altura das plantas.

Anexo 9. Colheita de pimentão para verificação do 
peso dos frutos, diâmetro dos frutos e cálculo de 
produtibilidade em cada parcela do experimento.

Anexo 8. Verificando o número de frutos por planta.
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