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Resumo: Este estudo teve como objetivo quantificar a resposta da cultura do feijoeiro 
Phaseolus vulgaris L. a doses de nitrogênio aplicado em solo de textura argiolosa. Foi 
utilizado a cultivar de feijão Carioca, procurando obter população 240.000 planta ha-1. Da 
semeadura até o início da colheita, o ciclo foi de aproximadamente 90 dias. A calagem e a 
adubação de plantio foram efetuadas com base no estudo proposto. Os tratamentos foram 
constituídos de doses de adubação nitrogenada na semeadura. O delineamento adotado foi 
inteiramente casualizado. As doses de N foram na forma de uréia. O nitrogênio variou com 
doses crescente de 30 de 0 a 90 kg.ha-1. Na colheita foram determinados as produções de 
grãos, o número de vagens por planta e o peso de 1000 grãos. Os resultados foram submetidos 
à análise estatística: ANOVA, análise de regressão, quando significativo e a comparação de 
média através do teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. O aumento das doses de 
nitrogênio influenciou negativamente as variáveis fenométricas massa de grãos por planta, 
massa de vagem com grãos, número de grãos bem como a produtividade de grãos. 
  
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, produção, adubação. 
 

Rates of nitrogen fertilizers for culture of the common beans 

 

Abstract: This study it had as objective to quantify the reply of the culture of the beans 
Phaseolus vulgaris L. the rates of nitrogen applied in soil of clay texture. It was used to 
cultivate of Carioca beans, looking for to get population 240,000 planta/ha. Of the sowing 
until the beginning of the harvest, the cycle was of approximately 90 days. The lime and the 
fertilization of plantation had been affected on the basis of the considered study. The 
treatments had been constituted of rates of fertilization nitrogen in the sowing. The adopted 
delineation entirely was complete randomized. The doses of N had been in the urea form. The 
nitrogen varied with the 90 rates increasing of 30 of 0 kg.ha-1. In the harvest the productions 
of grains had been determined, the number of string beans for plant and the weight of 1000 
grains. The results had been submitted to the analysis statistics: ANOVA, analysis of 
regression, when significant and the comparison of average through the test of Tukey in level 
of 5% of probability. The increase of the rate of nitrogen mass of grains for plant had 
influenced the variable, mass of string bean with grains, number of grains as well as the 
productivity of grains. 
 
Key words: Phaseolus vulgaris, fertilization, production. 
 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.2, n.1, p.1-13, 2009 

2 

Introdução 

Até pouco tempo, os agricultores não se mostravam sensíveis a otimização do manejo 

da atividade agrícola brasileira. A agricultura nacional vem se ajustando a várias mudanças da 

globalização da economia mundial, procurando se adequar a um modelo de produção 

tecnificada e competitiva. Neste contexto, como as demais atividades a cultura do feijoeiro 

está atravessando um momento de transição com a abertura de novas fronteiras agrícolas na 

América Latina através do MERCOSSUL.  

Devido à baixa fertilidade dos solos brasileiros em geral, onde se conduzem plantios 

de feijão, a adubação exerce papel fundamental, uma vez que contribuem para o aumento da 

produtividade e desenvolvimento desta cultura (Oliveira et al., 2004). O feijoeiro ocupa lugar 

de destaque na mesa do brasileiro. O Brasil é hoje o maior produtor e o segundo maior 

consumidor mundial desta leguminosa, embora, a produtividade média brasileira seja 

considerada baixa, cerca de 700 kg.ha-1. (Assis, 2005).  Segundo Del Peloso et al., (2001) 

esses valores podem ser atribuídos, entre outros fatores, a estresse ambiental e ao baixo nível 

tecnológico empregado por alguns produtores brasileiro. 

 Com a expansão da irrigação e a utilização de outros insumos como: semente de boa 

qualidade, adubos e defensivos, os rendimentos obtidos com feijão segundo Silveira e Stone 

(1994) chegam a ser de quatro a seis vezes superiores a média nacional, demonstrando assim, 

que a utilização de um conjunto mínimo de tecnologia tem sido o fator decisivo para que 

sejam atingidos altos níveis de produtividade e qualidade da cultura do feijoeiro Link et al., 

(1993). Para isso, uma das muitas atuações da pesquisa, está em direcionar-se para um 

entendimento mais completo das respostas das plantas a aplicação de água e nutriente no solo.  

O nitrogênio está entre os fertilizantes que mais contribuem para a produtividade de 

grãos. Embora, dentre os insumos estudados, principalmente visando a viabilidade 

econômica, a adubação nitrogenada é a que tem gerado maior número de questionamentos. De 

acordo com Barbosa Filho (2005) as dúvidas estão relacionadas a características e reações das 

diferentes fontes de nitrogênio no solo, à prática da adubação, doses, métodos, épocas de 

aplicação, e principalmente a mecanismos controladores da disponibilidade do nitrogênio no 

solo.  

A agricultura familiar quase não aplica este insumo, porém, os empresários rurais, que 

cultivam extensas áreas irrigadas empregam elevada quantidade desse nutriente (Furtini, et 

al., 2007 e Ferreira, 2004). Vários estudos tem mostrado que a adubação nitrogenada no 

feijoeiro é uma das principais práticas no aumento da produção de grãos no país, devendo 
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estar de fácil disponibilidade a planta até o início da fase de florescimento (Didonet et al., 

2005). 

O Nitrogênio é um dos elementos mais extraídos pela planta do feijoeiro. De maneira 

generalizada, os estudos têm apresentado crescentes respostas à sua aplicação, porém, a 

freqüência e a amplitude dessas respostas variam com a região (Silveira e Damasceno, 1993). 

Embora os solos da região Oeste do Paraná, estejam entre os melhores solos 

brasileiros para a produção de grãos, o cultivo do feijoeiro vem apresentando baixa 

produtividade na região.  Este trabalho tem como objetivo quantificar a produção da cultura 

do feijoeiro em função de doses de nitrogênio em solos de textura argilosa do Oeste do 

Paraná.  

 

Material e Métodos 

O município de Cascavel está localizado na região no Oeste do Paraná. Possui uma 

área de 2016,305 km² com um perímetro urbano de 75km², está a 24º e 58’de latitude Sul e 

53º e 26’de longitude Oeste de Greenwich, com uma altitude média de 800 metros. O clima 

de Cascavel é temperado mesotérmico e superúmido, com temperatura anual em torno de 

21ºC. A região está sujeita as geadas, embora não muito freqüentes.  

Procurou manter a água no solo próximo a capacidade de campo. Foi utilizado o 

cultivar de feijão Carioca, com estande de 240.000 planta ha-1, população alcançada com 

espaçamento de 0,5 m entre linhas e 0,12 m entre plantas por metro linear. Da  semeadura até 

o início da colheita, que foi de aproximadamente 90 dias.  

A calagem a adubação de plantio foram efetuadas com base nos resultados da análise 

de solo, sendo utilizada a recomendação feita por Raij et al., (1992). Os tratamentos foram 

constituídos de doses de adubação nitrogenada na semeadura. O delineamento adotado foi o 

inteiramente casualizado. As doses de N foram na forma de uréia. A adubação do fósforo e 

potássio foi na base, antes da semeadura, conforme os cálculos dos valores da análise química 

do solo para a produção máxima esperada de feijão. Na colheita foram determinadas as 

produções de grãos ha-1, o número de vagens por planta e o peso de 1000 grãos. Os resultados 

foram submetidos à análise estatística, utilizando-se o programa Estat. Determinou-se a 

análise da variância, análise de regressão e o teste comparativo de média de Tukey em nível 

de 5% de probabilidade.  
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Resultados e Discussão 

 

Os resultados do quadrado médio da variância para os parâmetros de fenométricos de 

produção de grãos de feijão em função da aplicação de N são apresentados na Tabela 1. Pelos 

resultados encontrados neste estudo, pode se verificar que a massa de grãos por planta, e a 

massa de vagem com grãos, o número de grão e a produtividade foram influenciados pelas 

doses de nitrogênio aplicadas no solo. 

 

Tabela 01- Resultados do quadrado médio (QM) da análise da variância para valores médios 
de número de grãos por planta (NG), número de vagens por planta (NV), massa de vagens por 
planta; massa de vagem (MV), massa de grãos (MG), massa de vagens com grão por planta 
(MVG), massa de mil sementes (MMS), e produtividade sob crescente doses de nitrogênio 
QM N G N V M V M G M V G  M M S PD 
 74,2 * 1,34 ns 0,0 ns 2,3 * 2,6 * 1309,2 ns 135727,0 * 

ns: não significativo pelo teste F a 5%; QM: quadrado médio;  

 

 Verifica-se na Tabela 2, que a mínima diferença significativa bem como o coeficiente 

de variação foram baixos para os parâmetros estudados, indicando bom comportamento dos 

dados experimentais coletados. 

  

Tabela 02- Valores médios de número de grãos por planta (NG), número de vagens por 
planta (NV), massa de vagens por planta; massa de vagem (MV), massa de grãos (MG), 
massa de vagens com grão por planta (MVG), massa de mil sementes (MMS), e 
produtividade sob crescente doses de nitrogênio 
DOSES N G N V M V M G M V G  M M S PD 

0 30,5 a 6,8 a 1,9 a 7,9 a 9,8 a 260,0 a 1897,6 a 
30 29,5 a 6,5 a 1,8 a 7,6 a 9,3 a 260,7 a 1820,4 a 
60 26,0 a 5,8 a 1,7 a 7,4 a 9,1 a 285,8 a 1773,6 a 
90 19,5 b 5,3 a 1,7 a 5,9 b 7,6 b 303,0 a 1417,6 b 

D M S 6,4 2,4 0,4 0,7 0,8 72,3 167,5 
C V 9,3 15,3 8,4 3,7 3,6 9,9 3,71 

Valores seguidos pelas mesmas letras entre as linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 %  

 De forma generalizada no Brasil, tem obtido respostas do feijoeiro ao nitrogênio, 

embora, segundo Rosolem (1987), a freqüência e a amplitude de resposta tem variado de 

região para região, e ainda dentro da mesma região em função do clima e das condições 

fitossanitárias.  

Pelos resultados encontrados na Tabela 2, excetuando se o peso de mil sementes, as 

demais variáveis fenométricas apresentaram tendências decrescentes ao aumento de doses de 
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N. Verifica-se ainda que as diferenças estatísticas ocorreram apenas na dose de 90 Kg ha-1, em 

relação as demais doses avaliadas.  

Para Vieira (1998), a aplicação de N mineral nos solos tropicais resulta, as vezes, em 

baixa resposta a cultura do feijoeiro. Em trabalhos realizados por Oliveira et al., (2004) é 

possível se verificar que o nitrogênio aplicado ao solo afetou de forma significativa o número 

de vagens, número de grãos e massa dos grãos. De acordo com Duque et al., (1985), o 

aproveitamento do nitrogênio usado no adubo é normalmente inferior a 50% devido a grandes 

perdas por lixiviação ou desnitrificação.  

Na Figura 1, teoricamente, observa-se que seria atingido o máximo número de grãos 

por planta de 30,5 sem a aplicação de N. Os resultados da referida Figura permitem afirmar 

que o feijão por ser considerado uma planta fixadora do nitrogênio atmosférico, através do 

processo de simbiose com o Rhizobium, possivelmente não teria a necessidade da aplicação 

de adubação nitrogenada para a cultura atingir seu rendimento máximo concordando com 

(Venturini et al., 2005 e Furtini et al., 2006). Já nos trabalhos de Arf et al., (2004) o número 

de grãos por vagem, mesmo sendo uma característica mais relacionada com a cultivar, foi 

influenciado pelo aumento das doses de N. 

y = -0,0015x2 + 0,0158x + 30,475

R2 = 0,9998
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Figura 01- Número de grãos de feijão por planta em função das doses de N. 
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Na Figura 2, observa-se que houve efeito quadrático significativo (P < 0,05) do 

nitrogênio, e de acordo com a equação obtida o nível máximo de nitrogênio seria atingido 

com a aplicação de 15,5 kg ha-1 de N para massa dos grãos máximo de 7,9 g. resultados 

inverso foram encontrados por Silva et al., (1977) verificaram que a aplicação de adubo 

nitrogenado, em geral, na cultura do feijoeiro, apresenta efeito positivo sobre a produção de 

grãos. Westermann et al., (1981) observaram uma absorção de até 3,5 kg/ha dia-1 no período 

de enchimento de grãos. 

y = -0,0003x2 + 0,0093x + 7,83

R2 = 0,9588
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Figura 02- Massa de grãos de feijão por planta em função das doses de N. 

 

Na Figura 3, observa-se que não houve efeito quadrático significativo (P < 0,05) do 

nitrogênio, e de acordo com a equação obtida o nível não é possível alcançar acréscimo na 

produção de massa de vagens com a aplicação nitrogenada. De acordo com Almeida et al., 

(2000) a aplicação de N mineral nos solos pode resultar, em baixa freqüência de resposta pela 

cultura do feijão. Alem do N ser absorvido em maiores quantidades, o fato de 

aproximadamente 50% de este nutriente ser exportado para os grãos, com freqüência ocorre 

deficiência na fase reprodutiva, neste período há vagens e grãos crescendo quase ao mesmo 

tempo, o que aumenta a demanda por N (Oliveira et al., 1996). Como boa parte do N aplicado 

na base é perdido por denitrificação, o que pode ser o caso deste trabalho, ocorrerá falta de N 

no período da formação de vagens.  
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Figura 03- Massa de vagem sem grãos de feijão por planta em função das doses de N. 
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Figura 04- Massa de vagem com grãos de feijão por planta em função das doses de N. 
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Para número de vagens (Figura 5), observa-se que não houve efeito quadrático 

significativo (P < 0,05) do nitrogênio, entretanto, o modelo obtido permite afirmar que sem a 

aplicação de N, o número máximo de vagem de 6,83. Segundo os resultados da análise, 

verifica-se que não há necessidade da aplicação de dose de nitrogênio superior, prevalecendo 

possivelmente o efeito do Rhizobium. Calvach e Reichardt, (1996), estudando o efeito do uso 

do N na cultura do feijão verificaram que o período de maior absorção de N ocorreu na etapa 

da formação de vagens. Trabalhando com a cultura do feijoeiro também em solo de textura 

argilosa Arf et al., (2004) não encontraram influencia significativa da adubação nitrogenada 

no número de vagens por planta. Já resultados encontrados por Oliveira et al., (2004), 

mostram que é necessário a aplicação de dose de nitrogênio pois a maior resposta ao número 

de vagem ocorreu para a dose de 48 kg ha-1 de N. 

 

y = -6E-05x2 - 0,0123x + 6,83

R2 = 0,987
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ra 05- Número de vagens por planta de feijão por planta em função das doses de N. 

 

 

Para massa de mil grãos (Figura 6), observa-se que não houve efeito quadrático 

significativo (P < 0,05) do nitrogênio, entretanto, o modelo obtido permite afirmar que com a 

aplicação de N, a massa máxima de mil grãos pelo comportamento da equação não seria 
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alcançado com as doses normais recomendadas para aplicação de nitrogenada. Embora, neste 

trabalho não foram observadas diferenças significativas entre os valores médios das 

características agronômicas massa de 1000 grãos. Estudos realizados por Buzetti et al., (1992) 

constataram aumento linear na massa de grãos da ordem de 4,33 kg de grãos para cada kg de 

N aplicado. Resultados positivo a aplicação de N na massa de 1000 sementes também, foram 

obtidos por Richart et al., (1998). Já Diniz et al., (1996) observaram aumento na massa de 

100 grãos, o que não foi observado nos estudos de Araújo et al., (1987) em relação a massa de 

1000. 

 

y = 0,0046x2 + 0,1012x + 258,39

R2 = 0,9601
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Figura 06- Massa de mil grãos de feijão em função das doses de N. 

 
Na Figura 7, observa-se que houve efeito quadrático significativo (P < 0,05) do 

nitrogênio, e de acordo com a equação obtida o nível máximo de nitrogênio seria atingido 

com a aplicação de 13, kg ha-1 de N para a produtividade de 1893,701 kg ha-1 com incremento 

na produtividade de 7%.  

Estudos de Carvalho et al., (2001), com feijoeiro no inverno, encontraram que o nível 

máximo de 75 kg ha-1 de N, incrementou de 38% na produtividade. Resultados similares em 

lavoura de feijão conduzidas no inverno foram encontrados por Ferreira (1998). Já os 

trabalhos de Arf et al., (2005) realizados em dois anos consecutivos não encontraram aumento 

significativo na produtividade de grãos de feijão. A falta de resposta à aplicação de N em 
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cobertura deve-se, provavelmente, ao fornecimento do nutriente pelo solo aliado a fixação do 

N atmosférico por bactérias nativas, embora não tenha sido realizada a inoculação de 

sementes. 

y = -0,0774x2 + 2,014x + 1880,6

R2 = 0,9575
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Figura 07- Produtividade de grãos de feijão em função das doses de N. 

 

Como pode ser visto, neste trabalho não se encontrou respostas positivas a adubação 

nitrogenada. Se aplicada de forma inadequada pode ser o fator que determinará o insucesso no 

cultivo. Enquanto há produtores que aplicam doses excessivas de N, outros aplicam 

quantidades insuficientes, o que segundo Guerra et al., (2000) poderá limitar a produtividade 

da lavoura mesmo que outros fatores de produção sejam otimizados. 

 
 

CO1CLUSÃO 

 

O aumento das doses de nitrogênio influenciou de forma negativa as variáveis 

fenométricas massa de grãos por planta, massa de vagem com grãos, número de grãos bem 

como a produtividade de grãos. 

As adubações utilizadas no presente trabalho foram suficientes para alcançar os níveis 

de produtividade esperados. 
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Embora sabedor da importância do nitrogênio para as culturas, pelos resultados 

encontrados neste trabalho, verifica-se que não há necessidade de se efetuar a adubação no 

feijoeiro. 

As respostas das variáveis estudadas às doses de nitrogênio se ajustaram de forma 

significativa ao modelo de segundo grau. 

O aumento nos níveis de nitrogênio no solo concorreu para reduzir a eficiência na 

produção pela cultura. 
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