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RESUMO 

O extrato pirolenhoso é resultante do processo da carbonização da madeira ou bambu, 
obtida por meio da condensação de fumaça, este extrato vem sendo estudado no uso 
agrícola com resultados promissores. O presente estudo teve como objetivo avaliar a 
ação do extrato pirolenhoso na produtividade de pimentão. O experimento foi 
conduzido em área experimental, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias, 
Ambientais e biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, no 
município de Cruz das Almas, no período de março a agosto de 2011. Utilizou-se o 
delineamento experimental em blocos ao acaso com dois tratamentos: com aplicação do 
extrato pirolenhoso e ausência, e seis repetições. Após 45 dias da semeadura as mudas 
foram transplantadas ao campo com adição de adubo orgânico esterco bovino curtido na 
proporção de 1,0 Kg por cova. As plantas foram avaliadas com/sem aplicação do extrato 
pirolenhoso, o qual foi aplicado via água de irrigação, duas vezes por semana na 
dosagem; 5 mL de extrato pirolenhoso: 5 litros de água. A primeira colheita foi efetuada 
aos 94 dias após o transplante e foram avaliadas as características relacionadas aos 
frutos: número de frutos por planta (NF/P), massa fresca do fruto (MF), diâmetro 
longitudinal (DLF), diâmetro transversal (DTF) e massa seca (MSF). A aplicação do 
extrato pirolenhoso não influenciou na produtividade na primeira colheita do pimentão. 
PALAVRAS-CHAVE: Capsicum annuum, agricultura sustentável, extrato 
pirolenhoso. 
 

ABSTRACT 

Use of pyroligneous extract on productivity of chili 

The pyroligneous extract results from the process of carbonization of wood or bamboo, 
obtained by condensation of smoke, this extract has been studied for agriculture. The 
present study aimed to evaluate the effects of pyroligneous extract productivity pepper. 
The experiment was conducted in the experimental area, belonging to the Centre of 
Agricultural Sciences, Environmental and biological Recôncavo Federal University of 
Bahia - UFRB, in Cruz das Almas, from March to August 2011. We used the 
experimental design in blocks with two treatments: with application of the extract and 
the absence pyroligneous and six repetitions. After 45 days of sowing the seedlings 
were transplanted to the field with the addition of cattle manure organic fertilizer at a 
rate of 1.0 kg per hole. The plants were evaluated with / without applying pyroligneous 
extract, which was applied via irrigation water, twice a week in 5 mL dose rates of PA: 
5 liters of water. The first harvest was made at 94 days after transplantation were 
evaluated for characteristics related to fruit: fruit number per plant (NF / P), fresh fruit 
(MF), longitudinal (DLF), transverse diameter (FTD), dry mass (MSF). The application 
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of the extract did not influence the pyroligneous productivity in the first harvest of 
peppers. 
Keywords: Capsicum annuum, sustainable agriculture, pyroligneous extract. 
 
 
O pimentão (Capsicum annuum) é uma hortaliça de elevado valor comercial, está entre 

as dez mais importantes do mercado brasileiro. Largamente cultivada por pequenos e 

médios horticultores na região do nordeste, além de um  mercado promissor, seu retorno 

é rápido (Filgueira, 2008). 

O extrato pirolenhoso é subproduto orgânico, obtido pela condensação da fumaça 

formada pela queima da madeira na produção de carvão vegetal. Trata-se de um líquido 

de coloração amarela a marrom-avermelhada, composto, em sua maior parte, por água e 

mais de 200 compostos orgânicos, dentre os quais ácido acético, alcoóis, cetonas, fenóis 

e alguns derivados de lignina que quando dissolvidos em água melhoram as 

propriedades físicas, químicas e biológicas do solo (Maekawa, 2002). 

O extrato pirolenhoso tem sido utilizado na agricultura como insumo agrícola, sendo 

pesquisado principalmente no Japão, no qual tem apontado resultados promissores, na 

sua utilização como fertilizante orgânico, condicionador do solo, bioestimulante vegetal, 

indutor de enraizamento, biofertilizante orgânico, fungicida e nematicida. Estudos com 

a aplicação do extrato pirolenhoso em culturas de arroz, sorgo e batata-doce tem 

proporcionados resultados promissores em produtividade. Produtores estão utilizando o 

extrato pirolenhoso na produção de frutas e hortaliças, como insumo agrícola natural. 

No entanto existe carência de informações experimentais da aplicação deste insumo na 

maioria das culturas olerícolas. Como grande parte dos solos brasileiros é de baixa 

fertilidade e a demanda por produtos orgânicos é crescente, a utilização do extrato 

pirolenhoso pode contribuir na melhoria da qualidade e no crescimento da produção de 

olerícolas (Mascarenhas, et al, 2004).  

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do extrato pirolenhoso na 

produtividade de pimentão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido nos meses de março a agosto de 2011, realizado em campo 

experimental, pertencente ao Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, Cruz das Almas. Utilizou-se o 
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delineamento experimental em blocos ao acaso com dois tratamentos (com e sem 

aplicação do extrato pirolenhoso) em plantas de pimentão e seis repetições. 

Em casa de vegetação foi realizada a produção de mudas de pimentão em bandejas de 

isopor de 128 célula, preenchidas com substrato Multiplant® (60% casca de pinus, 15% 

vermiculita e 25% húmus e terra vegetal).  

Aproximadamente aos 45 dias após a semeadura as mudas foram transplantadas em 

canteiros devidamente adubados com esterco bovino curtido na proporção de 1,0 Kg por 

cova no espaçamento de 0,80 m x 0,40 m. As plantas foram avaliadas com e sem 

aplicação do extrato pirolenhoso, o qual foi aplicado via água de irrigação duas vezes na 

semana na dosagem 5 mL por 5 litros de água. A primeira colheita foi realizada aos 94 

dias após o transplante foram avaliadas as seguintes características: número de frutos 

por planta (NF/P), massa fresca do fruto (MF), diâmetro longitudinal (DLF), diâmetro 

transversal (DTF) e massa seca do fruto (MSF).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No resumo da análise de variância (Tabela 1) verificou-se que não houve diferenças 

significativas na aplicação do extrato pirolenhoso na primeira colheita de pimentões.  

Estudos realizados por Mascarenhas, et al. (2004) avaliando a produtividade de quiabo 

com aplicação do extrato pirolenhoso, verificaram que a utilização do extrato 

pirolenhoso proporcionou maior produção de frutos de quiabo com melhor qualidade. 

Embora os resultados não causaram diferenças estatísticas, verificou-se que os valores 

médios com a aplicação do extrato pirolenhoso no número de frutos por planta, no 

diâmetro transversal e na massa seca do fruto foram maiores quando comparado ao sem 

a aplicação, com valores médios de 47,33 g, 5,22 cm e 5,56 g respectivamente (Tabela 

2). De acordo Swift e Woomer, (1993) afirmaram que a adubação orgânica tem efeito 

nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, sendo primordial no manejo e 

na produção de hortaliças em solos tropicais, quando adicionado ao solo tem efeito 

imediato e/ou residual por processo mais lento de decomposição e liberação de 

nutrientes. Portanto pode-se inferir que a fertilidade do solo e a resposta à adubação 

com o extrato pirolenhoso as plantas de pimentão podem ter alcançado um bom 

desempenho em presença de níveis satisfatórios de nutrientes que serão liberados 

continuamente durante o ciclo da cultura ou mesmo no efeito residual. Segundo 
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Primavesi (1990) constatou que a resposta na maioria dos adubos alternativos utilizados 

em sistemas agroecológicos, promovem o equilíbrio nutricional das plantas e na 

qualidade fisiológica da cultura sem incremento na produtividade. 

A aplicação do extrato pirolenhoso não influenciou na produtividade na primeira 

colheita do pimentão. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância das variáveis: número de frutos por planta 

(NF/P); massa do fruto (MF); diâmetro longitudinal do fruto (DLF); diâmetro 

transversal do fruto (DTF) e massa seca do fruto (MSF), em função da aplicação do 

extrato pirolenhoso na produtividade do pimentão, Cruz das Almas, 2011 

Fonte de 
Variação 

GL 
Quadrados médios 

NF/P MF (g) DLF (mm) DTF (mm) MSF (g) 

Trat 1 1281,3333ns 252,8172ns 1,1346ns 0,0468ns 8,7723ns 

Rep 5 590,6000 299,3996 0,3406 0,0883 1,9868 

Erro 5 395,5333 392,6519 0,6616 0,4968 2,1048 

CV (%) ----------- 53,75 37,46 13,70 13,66 30,79 

Média Geral ----------- 37,00 52,89 5,93 5,1591 4,71 
ns não significativo a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 2. Médias dos parâmetros relacionados aos frutos dos tratamentos (com e sem 
extrato pirolenhoso): número de frutos por planta (NF/P); massa do fruto (MF); 
diâmetro longitudinal do fruto (DLF); diâmetro transversal do fruto (DTF) e massa seca 
do fruto (MSF), na produtividade do pimentão, Cruz das Almas, 2011 

TRATAMENTO NF/P MF (g) DLF (cm) DTF (cm) MSF (g) 

Com extrato pirolenhoso 47,33 a 48,30 a 5,62 a 5,22 a 5,56 a 

Sem extrato 
pirolenhoso 

26,66 a 57,48 a 6,24 a 5,09 a 3,85 a 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste 
de Tukey. 
 


