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RESUMO 

O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma cultura que tem acentuada 

importância no agronegócio brasileiro, principalmente em função do apelo 

sociocultural. Pesquisas agrícolas têm se aprofundado no desenvolvimento de 

fertilizantes mais eficazes e operacionais, como é o caso dos fertilizantes fluidos 

aplicados diretamente no solo. Objetivou-se avaliar a eficiência de fertilizantes fluidos 

aplicados no sulco de semeadura na cultura do feijoeiro em comparação à fertilização 

sólida. O experimento foi conduzido em vasos na casa de vegetação do campus de Sete 

Lagoas da UFSJ, utilizando a cultivar IAC Milênio em um solo de alta fertilidade, no 

qual foram simulados sulcos de semeadura de 10 cm de comprimento e aplicados os 

fertilizantes sob a semente. Foram adotados sete tratamentos: T1 – semeadura com 178 

kg ha-1 de NPK 08-28-16 + cobertura com 111 kg ha-1 de Ureia; T2 – controle sem 

adubação; T3 – 5 L ha-1 de Nucleus O-Phos® 08-24-00 e de Nucleus® 0-0-21 + 3 L ha-1 

de Maxifós®; T4 – 5 L ha-1 de Nucleus O-Phos® 08-24-00 e de Nucleus® 0-0-21  + 3 L 

ha-1 de Maxifós® + 10 L ha-1 de Nitroceler-N®; T5 – 5 L ha-1 de Nucleus O-Phos® 08-

24-00 e de Nucleus® 0-0-21  + 3 L ha-1 de Maxifós® + 20 L ha-1 de Nitroceler-N®; T6 – 

5 L ha-1 de Nucleus O-Phos® 08-24-00 e de Nucleus® 0-0-21  + 3 L ha-1 de Maxifós® + 

30 L ha-1 de Nitroceler-N®; T7 – 10 L ha-1 de Nucleus O-Phos® 08-24-00 e de Nucleus® 

0-0-21  + 3 L ha-1 de Maxifós® + 10 L ha-1 de Nitroceler-N®. O delineamento adotado 

foi de blocos aos acaso com quatro repetições.  Foram analisados estatura das plantas no 

florescimento, estatura final de plantas, massa seca de raiz, dias para florescimento, 

ciclo, número de vagens por planta, comprimento de vagens, número de grãos por 

vagem, número de grãos por planta, massa de 100 grãos, produtividade por planta e 

clorofilômetro SPAD. As analises foram submetidas ao teste de Tukey com o auxílio do 

programa Sisvar. Houve diferença significativa para os parâmetros estatura final de 

plantas e dias para florescimento. Entretanto, não foi observada diferença estatística 

para os demais parâmetros em atribuição aos altos níveis de fertilidade do solo no qual o 

experimento foi conduzido. Portanto, para o solo no qual o experimento foi conduzido, 

os fertilizantes fluidos proporcionaram a mesma produtividade ao feijão que os 

fertilizantes sólidos. 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris. Adubação fluida. Aplicação no solo.   

 



 
ABSTRACT 

 

The common bean (Phaseolus vulgaris L.) is a culture that has great importance 

not Brazilian agribusiness, mainly due to the sociocultural appeal. Research related to 

deepening without development of more efficient and operational fertilizers, as the case 

of fluid fertilizers applied directly to the soil. The objective was to evaluate the fluid 

fertilizers applied in the planting groove in the bean crop in solid fertilizer. The 

experiment was conducted in pots in the greenhouse of the campus of Sete Lagoas of 

the UFSJ, using an IAC Milênio cultivar in a high fertility soil, no sowing grooves of 10 

cm in length were used and fertilizers were applied under the seed. Seven treatments 

were adopted: T1 - sowing with 178 kg ha-1 of NPK 08-28-16 + coverage with 111 kg 

ha-1 of Urea; T2 - control without fertilization; T3 - 5 L ha-1Nucleus O-Phos® 08-24-

00 and Nucleus® 0-0-21 + 3 L ha-1 Maxifós®; T4 - 5 L ha-1 of Nucleus O-Phos® 08-

24-00 and of Nucleus® 0-0-21 + 3 L ha-1 of Maxifós® + 10 L ha-1 of Nitroceler-N®; 

T5 - 5 L ha-1 of Nucleus O-Phos® 08-24-00 and of Nucleus® 0-0-21 + 3 L ha-1 of 

Maxifós® + 20 L ha-1 of Nitroceler-N®; T6 - 5 L ha-1 Nucleus O-Phos® 08-24-00 and 

Nucleus® 0-0-21 + 3 L ha-1 of Maxifós® + 30 L ha-1 of Nitroceller-N®; T7 - 10 L ha-

1 of Nucleus O-Phos® 08-24-00 and of Nucleus® 0-0-21 + 3 L ha-1 of Maxifós® + 10 

L ha-1 of Nitroceler-N®. The design adopted for the blocks for the four with 

repetitions. The height of the non-flowering plants, the final planting of the plants, the 

dry root mass, the days for flowering, the cycle, the number of pods per plant, the length 

of pods, the number of grains per pod were analyzed, number of grains per plant, mass 

of 100 grains, productivity per plant and chlorophyllometer SPAD. As analyzes were 

submitted to the Tukey test with the aid of the Sisvar program. There was significant 

difference for the final stature patterns of plants and days for flowering. However, a 

statistical statistic was not observed for the others in emissions to high levels of soil 

fertility. Therefore, for the soil not which the experiment was conducted, the fluid 

fertilizers provided the same yield to the beans as the solid fertilizers. 

 

Keywords: Phaseolus vulgaris. Fluid fertilization. Ground application. 
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1 INTRODUÇÃO  

O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma cultura que tem crescido sua 

importância no agronegócio brasileiro, em função do apelo sociocultural nas regiões 

produtoras por ser um alimento tradicional no prato dos brasileiros. Barbosa et al. 

(2012) relataram que o consumo de feijão está em torno de 17,06 kg habitante-1 ano-1, 

sendo considerado um alimento essencial na culinária brasileira. Entretanto, essa se trata 

de uma cultura pouco plástica, podendo sofrer perdas significativas de produtividade 

tanto em relação ao ataque de doenças, pragas e variações climáticas.  

A produtividade média do feijão no país está em torno de 1034 kg ha-1 (IBGE, 

2014), mas em função do controle do ataque de pragas e doenças, condições climáticas 

favoráveis e níveis de tecnologia aplicada ao cultivo pode-se obter produtividades 

superiores a 3000 kg ha-1 (FARINELLI et al., 2006). Nas regiões Central e Sudeste do 

Brasil, essa é uma das principais culturas plantadas no período de entressafra, quando se 

tratando de sistemas irrigados (BARBOSA FILHO et al., 2005). A busca constante por 

altas produtividades tem relação direta com os níveis tecnológicos empregados, sendo 

os sistemas de plantio e a adubação mineral os princípais determinantes para o cultivo 

de alto rendimento do feijoeiro.  

Para que a expressão do potencial produtivo seja atingida, é necessário satisfazer 

às exigências nutricionais da planta e o nitrogênio (N), potássio (K) e fósforo (P) são os 

nutrientes exigidos em maiores quantidades pelo feijão, seguidos pelo enxofre (S), 

cálcio (Ca) e magnésio (Mg), além dos micronutrientes, zinco (Zn), boro (B), cobre 

(Cu), manganês (Mn), ferro (Fe) e molibdênio (Mo), que são exigidos em menores 

concentrações, mas que se fazem essenciais. Apesar de todos esses elementos serem 

necessários ao pleno desenvolvimento do feijoeiro, o N é o principal limitador, devido à 

sua alta extração e exportação, como relatado por vários estudos que mostram respostas 

positivas aos componentes de produção dessa cultura devido à aplicação de fertilizantes 

nitrogenados, quando comparadas aos outros nutrientes (BARBOSA FILHO et al., 

2005). Porém, e forma geral a adubação mineral apresenta eficiência reduzida no atual 

sistema de produção, devido à suscetibilidade a perdas como: volatilização, lixiviação, 

fixação e adsorção. Se fazendo necessário o desenvolvimento de estudos que visam à 

maximização do aproveitamento dos nutrientes pelas plantas. 

O aperfeiçoamento na utilização de fertilizantes para uma agricultura mais 

resiliente é sempre um desafio. Portanto, muitas pesquisas têm se aprofundado em 

desenvolver mecanismos de manejo dos fertilizantes cada vez mais eficazes e 
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operativos, pois seu uso envolve questões de elevado custo e riscos ambientais. Uma 

das tecnologias mais novas em relação ao uso de fertilizantes é a aplicação na forma 

fluida via solo durante o plantio. 

De acordo com Korndorfer (2016), fertilizantes fluidos são conceituados como 

adubos que são encontrados em forma de solução ou suspensão, simples ou complexos 

e que podem ser manipulados, transportados, armazenados e distribuídos na forma 

líquida. Entretanto, a eficiência agronômica desses ainda é pouco conhecida, não 

havendo muitas referências na bibliografia nacional.  

No Brasil, a principal maneira de comercialização de fertilizantes fluidos é na 

forma de solução, apesar de que, na maioria dos casos, apresentam baixa concentração 

de nutrientes, devido à baixa solubilidade das matérias-primas empregadas. Quase 90 

%, dos fertilizantes fluidos são utilizados na cana de açúcar, em complementação nas 

áreas de soqueiras que recebem vinhaça (KORNDORFER, 2016). Até o momento, a 

maioria dos estudos relacionados a essa forma de adubo é encontrada principalmente 

para a cana de açúcar havendo carência de informações relativas a outras culturas. 

Portanto, justifica-se a necessidade de avançar nas pesquisas envolvendo outras culturas 

e outras fontes de adubos líquidos. 

Nesse contexto, foi desenvolvida a proposta de estudar a fertilização fluida na 

cultura do feijoeiro, envolvendo os três principais nutrientes aplicados nas grandes 

culturas brasileiras: o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Com isso, objetivou-se com o 

presente experimento avaliar a eficiência da aplicação de fertilizantes fluídos aplicados 

no sulco de semeadura na cultura do feijoeiro em comparação a fertilização sólida. 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Panorama mundial e brasileiro do feijão 

A cultura do feijoeiro por ter uma ampla variedade de classes é considerada para 

análise no mercado mundial apenas duas formas: o feijão-verde (Green beans ou wet 

beans), que é consumido ainda na vagem, sendo essa forma mais expressiva na China e 

em algumas regiões do Brasil; e o feijão seco (dry beans), que é a forma mais cultivada 

e consumida no Mundo, sendo a maioria do gênero Phaseolus (CONAB, 2015). 

As plantas desse gênero são cultivadas em todos os continentes do mundo, em 

127 países e com área em torno de 25,6 milhões de hectares e produção média de 20,7 
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milhões de toneladas (BARBOSA e GONZAGA, 2014). Entretanto, trata-se de uma 

cultura que tem pouca expressão no comercio internacional, isso se deve ao fato de a 

maioria dos países que são grandes produtores serem também os grandes consumidores. 

Dessa forma, o excedente exportável torna-se pequeno, gerando um comércio 

internacional bastante restrito e de limitada proporção de expansão. Em 2007, o maior 

consumo desse produto ocorria nas Américas (40,8 %), seguindo-se a Ásia (37,8 %), a 

África (17,8 %), a Europa (3,3 %) e a Oceania (0,1 %) (BARBOSA e GONZAGA, 

2014). Uma estimativa feita pela Conab (2015) retrata que 61 % da produção mundial 

se concentram em seis países, sendo eles Myanmar como maior produtor, responsável 

por 16,4 % da produção mundial, seguido da Índia com 15,7 % e o Brasil em terceiro, 

respondendo por 12 % da produção, seguidos da China, Estados Unidos e México. 

Outra razão para o baixo comércio internacional de feijão é a ampla variedade de 

tipos, espécies e as diferenças de hábitos alimentares entre os países e até entre regiões 

de um mesmo país. Os principais tipos produzidos pelo Brasil são do grupo carioca que, 

apesar de ter a preferência nacional, não tem boa aceitação no mercado externo.  

A ampla adaptação edafoclimática do feijão permite que seu cultivo seja feito, 

em praticamente todos os Estados brasileiros, sendo distribuído em três safras, 

promovendo sua oferta durante todo o ano e estabilizando o abastecimento interno 

(CARNEIRO et al., 2015). Levando em consideração a safra de 2015/2016, o feijão 

apresenta a terceira maior área plantada no Brasil ficando atrás apenas da soja e do 

milho. Segundo o levantamento feito pela Conab (2016), o Brasil apresenta uma área de 

2,8 milhões de hectares com plantio de feijão, referente a todas as safras de 2015/2016, 

com uma produção de 2,6 milhões de toneladas, o que proporcionou uma redução de 7,5 

% da área destinada ao plantio de feijão e uma redução de 19,2 % na produção, em 

relação ao mesmo período da safra 2014/2015.  

Os estados responsáveis pelas maiores produções dessa cultura foram o Paraná, 

Minas Gerais e São Paulo, que representaram, em média, por 47 % da produção interna, 

com destaque para o Paraná que participou com 22 % do total nacional. O feijão comum 

cores ou tipo carioca, atualmente é o mais produzido no país, com 63 % da área 

plantada, seguido do feijão preto com 18 % e o macaçar ou feijão caupi 19 % (CONAB, 

2016). 
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2.2 Cultura do feijoeiro 

O feijoeiro pertence à classe Eudicotyledoneae, família Fabaceae, gênero 

Phaseolus L. que tem origem no continente Americano e possui cerca de 55 espécies, 

dentre as quais cinco são cultivadas: P. vulgaris L., P. lunatus L., P. coccineus L., P. 

acutifolius A. Gray var. latifolius Freeman e P. polynthus Greenman. Dentre elas, o 

feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L.) é o mais importante economicamente por ser 

plantado em maior quantidade em todo o mundo (SANTOS et al., 2015). Para efeito de 

classificação para comercialização, as plantas de feijão são reunidas em nove grupos 

comerciais: Carioca; Manteigão; Preto; Roxo; Rosinha; Vermelho; Branco; Rajado; 

Mulatinho.   

É uma importante leguminosa alimentícia para o consumo humano, pois 

constitui uma das mais importantes fontes de proteínas na dieta. A maioria das 

cultivares apresenta certa de 20 a 25% de proteína bruta, sendo constituídas 

principalmente de aminoácidos essenciais como leucina, valina, triptofano, isoleucina e 

lisina, além de ser rica em ferro e carboidratos (MOURA e BRITO, 2015). 

O feijão comum é uma planta de porte herbáceo, trepadora ou não, apresenta 

ciclo biológico relativamente curto, entre 60 e 110 dias, dependendo das características 

das cultivares e da temperatura ambiente. Apesar da sua ampla adaptação e distribuição 

geográfica, o feijão é pouco tolerante a fatores extremos do ambiente, tendo como 

adequado aos seu desenvolvimento temperaturas entre 15 e 29 ° C e de 300 a 500 mm 

de água bem distribuídos durante todo ciclo, sendo mais exigente nas fases de 

florescimento, formação e enchimento de vagens. Pode ser cultivado em solos que 

apresentam a textura variando entre arenosa leve até a argilosa pesada, entretanto é uma 

cultura muito sensível à compactação do solo, podendo sofrer prejuízos de até 75 % na 

produtividade (ANDRADE et al., 2014).  

Quanto às exigências aos fatores químicos do solo, o feijão requer um detalhado 

programa de manejo da calagem e da adubação, para que dessa forma possibilite a 

máxima expressão genética das cultivares, uma vez que a maior parte dos solos 

brasileiros é encontrada com a acidez elevada, altos teores de alumínio trocável e baixa 

disponibilidade de nutrientes (ARAÚJO e CAMELO, 2015). 

O caule do feijoeiro é constituído por um eixo principal, seção transversal 

cilíndrica e com certa angulosidade. É constituído de uma sucessão de nós e internódios, 

com número variando de acordo com o hábito de crescimento (TÁVORA e DINIZ, 

2006). O primeiro nó ocorre à inserção dos cotilédones, o segundo corresponde o das 
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folhas primárias e o terceiro, das primeiras folhas trifolioladas e assim sucessivamente. 

Nas axilas da inserção das folhas com o caule nascem as gemas, podendo ser 

vegetativas, que originam ramos; florais, que geram as inflorescências; ou mistas, que 

podem se diferenciar em alguma das anteriores. 

As folhas primárias são simples, opostas e temporárias, enquanto as folhas 

definitivas são compostas, constituídas de três folíolos, classificado como pinado-

trifoliado (trifoliadas), com disposição alterna, sendo um central ou terminal, simétrico e 

os outros dois são laterais, opostos e assimétricos. Sua face abaxial concentra a maior 

parte dos estômatos (TÁVORA e DINIZ, 2006). As folhas são compostas pelas 

seguintes partes: estípulas, que apresentam a função de proteção das gemas axilares 

quando jovens; pecíolo, que se assemelha a um caule e é a ponte entre a lâmina foliar e 

o caule; raque, onde se inserem os folíolos; pulvínulos são a base do pecíolo e tem a 

função de criar movimento das folhas para haver melhor absorção de luz (SANTOS et 

al., 2014). 

As flores são agrupadas em inflorescências do tipo rácimo axilar (no hábito de 

crescimento indeterminado) e rácimo terminal (no hábito determinado), que nascem das 

axilas das folhas. Cada flor apresenta uma bráctea e duas bractéolas na base do 

pedúnculo floral, sendo caracterizadas como papilionadas. Apresentam cálice verde, 

gamossépalo e a corola pentâmera. Uma característica que distingue as plantas do 

gênero Phaseolus, dos seus gêneros próximos Vigna e Dolichos é o ápice da quilha que 

é enrolada em espiral, enquanto nas outras duas têm a quilha curva, mas não se enrola. 

O androceu é constituído de nove estames soldados na base e um livre, denominado 

vexilar. O gineceu possui ovário comprido, súpero, unicarpelar, pluriovulado; o estilete 

é encurvado e o estigma é lateral, terminal. Quanto à coloração, as flores podem ser 

brancas, amareladas, rosadas ou violetas, dependendo do grupo a que pertence 

(TÁVORA e DINIZ, 2006). É uma planta autógama, com taxa de cruzamento natural 

em torno de 2 %, pois as anteras estão no mesmo nível que o estigma e envolvidas pela 

quilha, um mecanismo natural que favorece a autopolinização. 

O fruto é um legume, deiscente, constituído de duas valvas unidas por duas 

suturas, uma dorsal e outra ventral; a forma pode ser reta, arqueada ou recurvada e o 

ápice, abrupto ou afilado, arqueado ou reto. A cor depende da característica da cultivar, 

podendo ser uniforme ou apresentar estrias e variar de acordo com o grau de maturação 

que são divididos em três tipos: seca, que possui fibras muito fortes e deiscência 
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abrupta; coriácea, que não separa totalmente as valvas; e carnosa, que não possui fibras 

e quase não ocorre deiscência (TÁVORA e DINIZ, 2006). 

A semente é exalbuminada, as reservas nutritivas estão concentradas nos 

cotilédones. Nas cultivares mais comuns, as sementes tem formato reniforme e podem 

variar de muito pequenas (<20 g/100 sementes) a grandes (>40 g/100 sementes). São 

constituídas externamente pelo hilo, micrópila, rafe e tegumento, que apresenta uma 

variabilidade de cores nas quais distinguem as classes comerciais; internamente, de um 

embrião formado pela plúmula, duas folhas primárias, hipocótilo, dois cotilédones e 

radícula (TÁVORA e DINIZ, 2006). 

Seu sistema radicular é dividido em quatro classes, sendo elas primária, basal, 

adventícias e laterais. As basais emergem em torno de três dias após a embebição da 

semente. As raízes adventícias emergem entre 10 e 12 dias após o início da germinação 

e são mais superficiais e de maior comprimento, responsáveis por grande parte da 

absorção de fósforo no solo na fase jovem da planta. As raízes basais emergem na zona 

axial, crescendo num formato tetraédrico e variando de dois a oito pares, estas formam a 

maior parte do sistema radicular. A raiz primária origina-se a partir da radícula já 

presente no embrião da semente, esta apresenta um gravitropismo muito forte e 

representa cerca de 10 % do sistema radicular da planta. O crescimento do sistema 

radicular é acentuado, quando há adequada disponibilidade de fósforo no solo, o que 

favorece, posteriormente, o crescimento das raízes laterais e de pêlos radiculares, sendo 

responsáveis principalmente pela agregação das bactérias fixadoras de nitrogênio e pela 

liberação de compostos orgânicos que disponibilizam o fósforo fixado no solo 

(SANTOS et al., 2015).  

De forma geral, sistema radicular é pouco ramificado e bastante superficial, 

podendo atingir até 50 cm de profundidade. Logo, a planta apresenta baixa eficiência na 

absorção de água e nutrientes e baixa capacidade competitiva com plantas invasoras, 

podendo sofrer perdas significativas de produtividade dependendo do sistema de 

manejo que é adotado. Portanto, é uma cultura exigente em solos férteis e requer 

investimentos no manejo da adubação, para que os nutrientes se encontrem próximos 

das raízes, em quantidades suficientes e no momento adequado (TÁVORA e DINIZ, 

2006). 

O feijoeiro apresenta quatro grupos de hábitos de crescimento e tem substancial 

relevância na sua distinção para a descrição dos cultivares. Sua classificação é baseada 

em características das cultivares, o principal deles é quanto ao hábito de florescimento 
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que pode ser determinado ou indeterminado, mas outras características são analisadas 

como o número de nós e o comprimento dos internódios da haste principal, além da 

ramificação lateral e a habilidade trepadora da planta (SANTOS et al., 2015). 

O grupo “hábito de crescimento tipo I”, são selecionadas plantas que 

apresentam o crescimento determinado e arbustivo, a haste principal é pouco 

ramificada, apresenta menor porte (25 a 50 cm de altura), geralmente o ciclo é precoce, 

o período de florescimento é reduzido e há uniformidade na maturação das vagens. 

Quanto às plantas do grupo “hábito de crescimento tipo II”, apresentam a haste principal 

ereta e arbustiva, geralmente com 12 nós, ramos laterais pouco numerosos e curtos. As 

plantas agrupadas no “hábito de crescimento tipo III”, tem crescimento indeterminado, 

são plantas prostradas ou semitrepadoras, com grande número de ramificação bem 

desenvolvida e aberta, apresenta um período de florescimento amplo (15 a 20 dias) e 

grande desuniformidade de maturação das vagens. As plantas pertencentes ao grupo 

“hábito de crescimento tipo IV”, apresentam hábito de crescimento indeterminado, 

grande capacidade trepadora, seu caule apresenta forte dominância apical, sendo que a 

haste principal pode atingir de dois a três metros, com 20 a 30 nós e a floração se 

prolonga por semanas, podendo se observar desde flores se abrindo até vagens já 

maduras (SANTOS et al., 2015). 

 

2.3 Épocas e sistemas de cultivo 

As características da cultura do feijoeiro permitem uma grande abrangência 

nas formas em que são produzidas, com níveis de tecnologias de maior ou menor grau, 

em diferentes regiões do país e sendo possível a realização de três safras em todo 

território nacional. Dessa forma, é possível se obter o cultivo em qualquer mês do ano, 

em algum ponto do país (REIS, 2013).  

Os três períodos do ano que são possíveis produzir feijão são definidos como: 

primeira safra ou safra das águas,  na qual a semeadura é feita de agosto a dezembro, é 

concentrada principalmente na região Sul, seguida do Sudeste e Centro-Oeste; a 

segunda safra, conhecida como safra da seca, realiza a semeadura entre janeiro e abril, 

engloba a maior parte dos estados brasileiros, mas concentra sua produção em alguns 

Estados do Sul, seguida do Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste; o cultivo de terceira 

safra, conhecido como safra outono/inverno ou safra irrigada, realiza a semeadura de 

maio a julho, concentrando a produção nas regiões do Centro-Oeste e Sudeste e abrange 

os estados da Bahia e do Paraná (MOURA e BRITO, 2015). 
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O feijão carioca encontra-se distribuído uniformemente entre as três safras, cada 

uma com participação de 33 % de sua produção total. Entretanto, as divisões das safras 

são mais significativas para os feijões do grupo preto, que tem sua produção 

concentrada no final da 1ª safra e na 2ª, com 67 % e 24 % da produção, 

respectivamente. Para o feijão Caupi, a produção se concentrada na 2ª safra com 89 % e 

só é cultivado na região Norte/Nordeste do país. 

Apesar de haver a divisão das safras é possível observar variações de ano para 

ano, sendo influenciada principalmente pelas condições climáticas, podendo haver a 

sobreposição de épocas em algumas regiões. Segundo Moura e Brito (2015), a primeira 

e a segunda safra são conduzidas por pequenos e médios produtores, geralmente 

fazendo uso da mão de obra familiar e aplicando baixo nível tecnológico, o que 

proporciona um cultivo de elevado risco, pois nesse sistema o feijão fica muito 

susceptível às adversidades climáticas e podendo influir negativamente na produção. 

Entretanto, historicamente são responsáveis pela maior parte do abastecimento do 

mercado nacional. A terceira safra é caracterizada pelo cultivo irrigado, aplicando-se 

alto nível tecnológico por grandes produtores. 

Apesar das duas primeiras safras, representarem a maior parcela da área 

cultivada, sendo 34 % para a primeira safra e 46 % para a segunda safra, no período de 

2001-2011 a terceira safra teve um aumento significativo nas áreas de produção, 

representando 20 % da área total, que corresponde a 9,2 milhões de hectares (MOURA 

e BRITO, 2015). Pelas características do sistema em que é conduzido o feijão de 

terceira safra a expectativa é que se obtenham altos níveis de produtividade, como 

demonstrado pelo último levantamento feito pela Conab (2016) em agosto, em que as 

produtividades do feijão carioca na terceira safra de 2015/2016 foram estimadas em 

1303 kg ha-1, enquanto a primeira obteve 1074 kg ha-1e a segunda foi de 932 kg ha-1. 

As áreas onde são implantadas as semeaduras de outono/inverno, na maioria dos 

casos, são utilizados altos níveis tecnológicos, como o cultivo irrigado, o uso intensivo 

de fertilizantes, defensivos agrícolas e variedades melhoradas, sendo possível a 

obtenção de produtividades superiores a 3500 kg ha-1 (FERREIRA et al., 2004). Cada 

vez mais é possível encontrar áreas onde o perfil do solo apresenta altos níveis de 

fertilidade que se devem à inserção de sistemas de produção mais resilientes e 

intensivos como o plantio direto. 

Para o feijão implantado nesse sistema, é necessário introduzí-lo a um método de 

reposição de nutrientes, na qual considera o estoque e a ciclagem desses no solo. Dessa 
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forma, permite que o suprimento seja suficiente para o desenvolvimento e a alta 

produtividade naquela safra, sem exaurir o estoque daqueles elementos no solo, 

garantindo a base de fertilidade para a cultura vindoura. Nesse contexto, a pesquisa tem 

buscado técnicas para aperfeiçoar os sistemas de cultivo, visando formas de aliar os 

benefícios econômicos com uma agricultura mais sustentável. 

 

2.4 Fertilizantes fluidos 

A definição mais clara para os fertilizantes fluidos vem a partir da sua própria 

natureza: produtos fertilizantes simples ou complexos que podem ser manipulados, 

transportados, armazenados e distribuídos na forma líquida em solução ou suspensão. 

São divididos em duas categorias: na forma de solução, que é clara o suficiente para se 

ver através do líquido, livre de sólidos, não separa em fases e não decanta; a outra em 

forma de suspensão, na qual não é possível se ver através do líquido, pois é uma solução 

saturada com pequenos cristais suspensos, geralmente por argilas (MALAVOLTA, e 

KORNDORFER, 1994). 

Desconsiderando os adubos líquidos produzidos a partir de resíduos orgânicos, 

cujo registro da sua utilização pela agricultura data a partir dos séculos XVIII e XIX. 

Com objetivo de produção em larga escala e utilização agronômica iniciou-se na década 

de 20, nos EUA, com o uso da dissolução de amônia anidra na água para irrigação, mas 

somente a partir de 1942 que sua aplicação foi direcionada para o solo 

(KORNDORFER, 2016). Apenas a partir da década de 50, com a modernização da 

produção, o uso dos fertilizantes fluidos cresceu acentuadamente, chegando a uma faixa 

de crescimento de 7 % ao ano nas décadas de 70 e 80, muito superior ao consumo total 

de nutrientes utilizados no mesmo período, apenas 4 % ao ano. Ao final da década de 80 

os fertilizantes fluidos representavam 20 % do total de nutrientes consumidos nos EUA 

(JARRET, 1985; BEATON e MURPHY, 1988 apud BICHARA et al., 1994).  

O sucesso do uso dos fertilizantes fluidos nos EUA despertou interesse em 

muitos países, dentre eles o Brasil que estava em plena expansão da agricultura, 

principalmente com a produção de cana de açúcar e café a partir da década de 50, onde 

se iniciaram as aplicações de vinhaça e chorume nas lavouras. Entretanto, as soluções 

comerciais tiveram início somente nas décadas de 60 e 70, com o uso de misturas 

sólidas e líquidas para aplicação foliar, evoluindo para a produção de soluções de ureia 

e nitrato de amônio em meio aquoso (KORNDORFER, 2016).  
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O inicio das fabricações de fertilizantes fluidos em larga escala, culminaram 

com a necessidade da produção de misturas pela reação de neutralização do ácido 

fosfórico com amônia e o desenvolvimento de equipamentos de aplicação seguros, que 

foram incentivadas pelo governo a partir da criação do Proálcool em 1975. Culminando 

com o impulso da produção comercial e uso dos fertilizantes fluidos nitrogenados na 

cana de açúcar pelas usinas sucroalcooleiras. Esse estimulo foi responsável pela grande 

expansão de unidades produtoras de matérias primas para o uso de fertilizantes como 

Ultrafértil, Quimbrasil, Fertibrás e Jaufértil (MALAVOLTA, 1994; BICHARA et al., 

1994). 

No Brasil, a partir da década de 80 foi observado um crescimento no consumo 

de fertilizantes fluidos, cerca de 3,5 vezes maior que na década anterior. Entretanto, esse 

período não houve um crescimento do consumo de nutrientes, portanto os fertilizantes 

fluidos representavam cerca de 5 % do consumo em relação aos sólidos convencionais 

(MALAVOLTA, 1994). Atualmente, os fertilizantes fluidos perfazem por volta de 40 % 

do total de fertilizantes consumidos nos Estados Unidos, enquanto no Brasil essa 

porcentagem é discreta em relação aos granulados, uma vez que as maiores áreas 

agrícolas não abrem mão dessa forma de fertilização convencional. Mas com a evolução 

da agricultura, percebe-se um crescimento substancial no uso de fertilizantes fluidos, 

pois as novas tecnologias relacionadas à nutrição mineral das plantas estão oferecendo 

muitas oportunidades à sua utilização (FIXEN, 2008). A valorização pelo surgimento de 

fontes e aditivos que visam reduzir o potencial de perdas ou melhorar a disponibilidade 

dos nutrientes no solo e a criação de novos produtos granulados ou fluidos est surgindo 

no mercado a todo o momento. Sua utilização deve ser analisada para se determinar a 

real eficiência para o fornecimento dos nutrientes às plantas que variam com os fatores 

locais de clima, solo e cultura. 

Em se tratando de fertilizantes fluidos, historicamente no Brasil, “a prática se 

adiantou sobre a gramática”, como citado por Malavolta (1993), ou seja, o seu uso 

expandiu sem que houvesse a realização prévia de experimentos, unidades de 

observação ou campos de demonstração. A disseminação do seu uso se deu pelo esforço 

da iniciativa privada, que se incumbiu de transferir e adaptar a tecnologia proveniente 

do exterior, com relação à produção e à aplicação. Com o avanço da tecnologia 

embarcada no manejo das atividades agropecuárias, está havendo um salto no 

desenvolvimento de equipamentos capazes de trabalhar na aplicação de fertilizantes a 

taxas variadas de acordo com as necessidades das culturas e a disponibilidade dos 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1LENN_enBR511BR511&espv=2&biw=1366&bih=630&q=sucroalcooleiras&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjK-LvSk7fPAhXGfZAKHUScBfcQvwUIGSgA
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nutrientes no solo. Os fertilizantes fluidos aplicados diretamente no solo tornam 

possível a maior exatidão da aplicação em campo a partir de modelos e equipamentos 

que são orientados pelo do posicionamento geográfico determinado por satélites. 

Observa-se que a adoção pelas tecnologias de manejo dos sistemas agropecuários, de 

forma geral é feita por grandes produtores, que utilizam equipamentos modernos e 

fertilizantes mais eficientes.  

Os maiores consumidores dos fertilizantes fluidos são os Estados Unidos, França 

e Alemanha, que os utilizam em maior quantidade, entre outros motivos, pelo fato de 

promoverem à redução na lixiviação do nitrato que causa a contaminação de águas 

subterrâneas. É um problema ambiental comum nesses países, devido às características 

físicas e químicas da maior parte dos seus solos. Seguindo esta tendência, a Argentina 

apresenta atualmente um rápido crescimento na utilização dos fertilizantes na forma 

fluida. 

Dentre os fatores que levam à opção por substituir o uso de fertilizantes sólidos 

por fluidos devem-se destacar alguns fatores que determinaram o rápido crescimento na 

sua utilização. Uma das principais vantagens é quanto ao rendimento operacional, pois 

possibilita a maior velocidade de trabalho, podendo alcançar 250 ha dia-1, contra apenas 

50 ha dia-1 de adubos sólidos e também a uniformidade de aplicação em superfície, pois 

não apresenta perdas por segregação dos componentes (BICHARA et al., 1993). Outras 

vantagens da utilização dos fertilizantes líquidos são as reduzidas perdas por 

volatilização de amônia, principalmente em situações de altas temperaturas, e a 

possibilidade de misturas de P, S, K e micronutrientes com maior homogeneidade. 

Necessitam de menor mão de obra, pois todo o sistema de transferência, desde a fábrica 

até a aplicação é feita por bombas e mangueiras. Quanto à logística, possibilita baixos 

custos operacionais e melhor controle de estoque no armazenamento, por ser feito em 

tanques, dispensa a necessidade da construção de armazéns e a necessidade de sacos 

plásticos (TAMINI, 2008). Entretanto, apresentam algumas desvantagens aparentes, 

como menores concentrações de nutrientes e a necessidade de agitação durante o 

transporte e a aplicação, ao se tratar do uso de suspensões (PINHEIRO, 2008). 

Apresentam alto investimento inicial, uma vez que se faz necessário a adaptação nas 

semeadoras e que podem requerer aprimoramentos (BICHARA et al., 1993). Pode ser 

citado também o aumento na viscosidade quando baixa a temperatura, maior dificuldade 

no preparo de formulações de P e K do que quando comparado aos sólidos e a 

dificuldade no suprimento de matérias primas (MALAVOLTA, 1993). 
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Ao se tratar da aplicação dos fertilizantes fluidos diretamente no solo junto à 

operação de semeadura, a atribuição de eficiência é mais elevada. De forma geral os 

produtos apresentam características que permitem a absorção pelas plantas de forma 

imediata, logo os nutrientes disponibilizados pelos fertilizantes fluidos ficam menos 

suscetíveis a perdas por fixação e lixiviação. Nesse contexto há também um benefício 

ambiental, pois reduz a possibilidade do arraste dos produtos pela chuva, que muitas 

vezes tem como destino rios, lagos e aquíferos, evitando a possibilidade de 

contaminação (SILVA e JUSTINO, 1994). 

A fabricação desses produtos é feita basicamente por dois processos 

classificados como misturas a quente ou hot mix, porque envolve a reação química entre 

a amônia anidra ou aquamônia e o ácido fosfórico para a produção de fosfato de amônio 

na forma líquida e se trata de uma reação exotérmica, gerando calor. A outra forma de 

mistura é a frio ou cold mix, na qual são utilizadas matérias primas já processadas como 

o fosfato de amônio e uran que dão origem a diversas fórmulas de NPK (BICHARA et 

al., 1993). 

Quando se trata dos atributos de qualidade conferidos pelos fertilizantes fluidos, 

pode-se citar o próprio estado físico líquido, que pode ser encontrado como suspensões, 

emulsões e soluções, dando-se ênfase nessas últimas, que são encontrados livres de 

partículas sólidas e quando em repouso não apresentam separação de fases. A densidade 

é outro parâmetro de fundamental análise, uma vez que é comum se encontrar a 

indicação dos nutrientes na relação de peso/peso, inferindo diretamente na dose a ser 

aplicada no campo. A viscosidade do produto, que se trata da resistência do fluido ao 

movimento, sendo este um limitante para regiões de baixas temperaturas, no qual o 

produto apresenta alta viscosidade podendo inviabilizar a aplicação, além de definir a 

adequação dos sistemas de transferência e está diretamente relacionada à matéria prima, 

o teor de impureza e à formulação. A sedimentabilidade, que se refere ao grau de 

decantação do produto e a sinérese, que é o fenômeno da separação das fases líquidas 

podendo chegar à formação de cristais, são parâmetros que não se aplicam aos 

fertilizantes em solução, como os tratados nesse trabalho (ALCARDE, 1993). Outros 

atributos físicos podem ser analisados como a temperatura de cristalização, o tempo 

para a cristalização em condições de armazenamento, a fluidez e o tamanho e forma das 

partículas, mas não se faz de grande necessidade quando se trata de produtos que se 

encontram em solução (ALCARDE, 1993). 



13 
 

Os atributos químicos o de maior relevância é quanto à concentração dos 

nutrientes, em muitos casos irá interferir diretamente na escolha do produto, pois 

implica na satisfação dos aspectos econômicos podendo ficar mais dispendioso o 

armazenamento, transporte e aplicação. Outro fator de extrema importância é quanto à 

forma química dos nutrientes, pois irá influir diretamente nas reações dos nutrientes 

com o solo, na absorção das plantas, nas perdas por volatilização e lixiviação e na 

compatibilidade da mistura de outros insumos. Outros fatores são determinantes na 

escolha dos produtos como o número de nutrientes disponível no fertilizante, a 

compatibilidade da mistura com outros insumos e o pH do produto, podendo em alguns 

casos, influir na acidificação dos solos (ALCARDE, 1993). São atribuídos outros 

parâmetros de qualidade aos fertilizantes fluidos, como a solubilidade, a 

higroscopicidade, o empedramento e o índice salino que são levados em consideração 

no momento de fabricação dos produtos, como são atribuídos com altos níveis 

tecnológicos associados, portanto tem-se a perspectiva de que esses atributos estejam 

em condições adequadas para o uso pelos agricultores.  

Segundo Fixen (2008), a forma de atender à demanda global por produtos 

agropecuários é pelo aumento exponencial de produção, inverso ao que se observou nos 

últimos 40 anos. Para que isso se torne realidade, será necessário mais que 

investimentos em genética, devem-se utilizar de forma eficiente, os nutrientes, água e 

energia, com o mínimo de impacto ambiental e sem comprometer o potencial de 

melhoria da produtividade. Portanto, é de suma responsabilidade a escolha pelas 

melhores práticas de manejo dos nutrientes, tendo como foco a aplicação da fonte certa, 

na dose certa, época e locais adequados. Os fertilizantes fluidos fazem papel importante 

nessas mudanças, cujo objetivo é otimizar a aplicação, a localização e a disponibilidade 

dos nutrientes para as plantas. 

 

2.5 Fertilizantes Nitrogenados 

Do total de fertilizantes consumidos mundialmente, 48 % correspondem aos 

nitrogenados, seguidos dos fosfatados, potássicos e sulfatados, com 45 %, 2 % e 6 % 

respectivamente. Dentre os fertilizantes nitrogenados, o mais consumido mundialmente 

prevalece a uréia (61 %), seguida por uran (29 %) (TAMINI, 2008). Dessa forma, pode-

se notar a dependência mundial pelos fertilizantes nitrogenados, uma vez que, de forma 

geral, esse é o nutriente requerido em maior quantidade pelas plantas. 
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O nitrogênio tem papel essencial no desenvolvimento das plantas por ser 

constituinte direto dos aminoácidos livres e protéicos, está presente em compostos 

nitrogenados como ácidos nucléicos e bases nitrogenadas, as purinas e pirimidinas. Esse 

elemento está presente nos cloroplastos, que fazem parte da molécula de clorofila, 

participa da síntese de vitaminas, hormônios, coenzimas, alcalóides e hexosaminas. Nas 

plantas, o nitrogênio é relacionado aos processos fisiológicos mais importantes, como a 

fotossíntese, respiração, absorção iônica de outros nutrientes pelas raízes e crescimento 

e diferenciação celular (PRADO, 2005). Portanto, a adubação nitrogenada se faz 

essencial para as plantas, principalmente para as que não fazem simbiose com 

microorganismos fixadores de nitrogênio atmosférico. 

Apesar do convencional consumo dos fertilizantes nitrogenados sólidos, na 

maior parte dos casos, em forma de grânulos, percebe-se uma parcela considerável no 

uso de fontes fluidas, principalmente URAN (nitrato de amônio + ureia). Esse 

fertilizante é uma alternativa comumente utilizada para a aplicação na cultura da cana 

de açúcar sobre a palhada ou para pulverizações foliares, pois é um fertilizante que 

apresenta baixas perdas por volatilização da amônia (NH3), uma vez que o nitrogênio é 

disponibilizado nas formas químicas Amídica, Nítrica e Amoniacal (LUZ e VITTI, 

2008). 

A matéria prima base da produção de fertilizantes nitrogenados é a partir da 

amônia, que é originada pelo gás de refinaria, resíduo asfáltico ou gás natural. No 

Brasil, a principal via de produção dessa molécula é pelo aproveitamento do gás natural 

pelas indústrias. Tendo como principais unidades produtoras a Petrobras e a Fosfertil, 

que utilizam a maior parte do produto em seus próprios processos produtivos 

(LUCENA, 2008). Posteriormente, o N é convertido em amônia (NH3) e por ter alto 

teor de nitrogênio (82 % de N) é a principal base para a produção de fertilizantes fluidos 

nitrogenados, apesar de requerer cuidados especiais de estocagem e manuseio, em 

função do seu alto grau de toxidez e ser necessário pressão para se encontrar na fase 

líquida. Usualmente, as indústrias transformam a amônia anidra em hidróxido de 

amônio (NH4OH), conhecido também como aquamônia, produzido a partir da reação da 

amônia anidra com água, sob pressão e temperatura controladas, é uma forma estável e 

requer menor perigo no manuseio (BICHARA et al., 1993).  

Dentre as perdas de nitrogênio provenientes dos fertilizantes, quando aplicados 

no solo, a volatilização é a mais significativa entre elas e a ureia é o adubo nitrogenado 

que está mais sujeito a esta ação, podendo perder até 60 % do total de nitrogênio 
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aplicado ao solo, dependendo da forma que é aplicado e das condições climáticas que o 

sucedem (CANTARELLA, 2007). A volatilização da amônia ocorre devido à reação de 

hidrólise da ureia, proveniente da ação da urease presente no solo, no qual ocorre o 

consumo de prótons (H+) que acarreta na elevação do pH ao redor das partículas, 

favorecendo a permanência do nitrogênio na forma de amônia que está sujeita à 

volatilização (CANTARELLA, 2007). 

Há vários estudos que visam minimizar as perdas de nitrogênio para a atmosfera 

a partir da ureia, uma vez que este é o fertilizante nitrogenado de maior concentração e 

o mais barato para ser produzido. Vitti et al. (2002), ao estudarem as perdas de N por 

volatilização da ureia quando misturada ao sulfato de amônio, notaram que as perdas 

são reduzidas, podendo chegar a ordem de 41 % em relação às perdas da aplicação 

apenas de ureia. Watson (1988) obteve uma redução na ordem de 38 % das perdas por 

volatilização da amônia proveniente da hidrólise da ureia.  A principal explicação para a 

redução das perdas de amônia por volatilização é em função da redução temporária do 

pH do solo próximo ao fertilizante, que se deve em função da presença de uma fonte 

acidificante do solo (VILLAS BÔAS, 1995 apoud VITTI et al., 2002), que no caso da 

mistura da ureia com algum fertilizante sulfatado. 

O tiossulfato de amônio ((NH4)2S2O3) quando aplicado ao solo é prontamente 

dissociado, separando o nitrogênio na forma iônica de amônio (NH4
+) e a maior parte do 

tiossulfato (S2O3
-2) reage rapidamente para formar tetrationato (S4O6

2-), que é 

subsequentemente convertido a sulfato (SO4
2-). O Tiossulfato não está disponível para 

absorção pelas plantas, até que seja convertido em sulfato. Em solos com temperatura 

elevada, este processo é concluído dentro de uma a duas semanas. Esse fertilizante 

apresenta propriedade que atua positivamente sobre a química e biologia do solo, 

devido à presença de agente redutor químico. O tiossulfato produz uma ligeira 

acidificação do solo na zona de aplicação após a oxidação do enxofre, podendo retardar 

a velocidade de hidrólise da ureia, reduzindo a perda por volatilização da amônia. Este 

efeito inibidor é proveniente da formação da presença do intermediário tetrationato. 

Outra reação que ocorre é o retardamento da nitrificação, ou seja, a conversão de 

amônio em nitrato (IPNI). Comumente são realizadas misturas do tiossulfato de amônio 

com ureia para haver o enriquecimento da concentração de nitrogênio do fertilizante e 

haver o aumento da eficiência das reações químicas no solo, favorecendo à absorção dos 

nutrientes pelas plantas. 
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Alternativa adicional à redução das perdas por volatilização é a presença de 

substâncias húmicas em alguns fertilizantes, uma vez que há a redução da atividade da 

urease presente no solo quando na presença dessas substâncias, em detrimento do seu 

elevado CTC, ao caráter ácido e elevado poder tampão (GUIMARÃES, 2011).  Há 

ainda a possibilidade de haver a fixação abiótica da amônia aos radicais orgânicos das 

substâncias húmicas, semelhante ao que ocorre quando há incorporação dessa molécula 

aos materiais orgânicos do solo, lignina, turfa ou carvão, que se devem ao alto poder de 

adsorção dessas substâncias (LAZZARINI, 2014). Gomes et al. (2016), em resultados 

preliminares, observaram que o tratamento prévio das plantas de arroz com as 

substâncias húmicas aumentam a afinidade de absorção dos íons de amônio. Lazzarini 

(2014) observou que ao incluir substâncias húmicas aplicadas no solo juntamente com a 

ureia auxilia na manutenção do nitrogênio mineral do solo na forma de amônio.  

 

2.6 Fertilizantes Fosfatados 

O fósforo é um elemento essencial a todos os organismos vivos e assim para as 

plantas, esse nutriente é requerido em grandes quantidades para que possam desenvolver 

e demonstrar todo seu potencial produtivo. O fósforo desempenha papel substancial no 

metabolismo das plantas, protagonizando as funções de transferência e armazenamento 

de energia, respiração e fotossíntese. Além de ser um componente estrutural dos ácidos 

nucléicos de genes e cromossomos, coenzimas, fosfoproteínas e fosfolipídeos (GRANT 

et al., 2001). O fósforo auxilia as raízes e as plântulas a se desenvolverem mais 

rapidamente, aumentando sua tolerância a veranicos e a eficiência no uso da água, além 

de acelerar a maturidade e promover qualidade aos produtos agrícolas. Logo, a 

deficiência desse nutriente pode ser mais limitante para a produção das culturas do que 

qualquer outra deficiência, toxicidade ou doenças (INSTITUTO DE POTASSIO E 

FOSFATO, 1998). 

Em sistemas de cultivo que há alta produção de resíduos orgânicos e não há o 

revolvimento no solo, como no sistema de plantio direto, tem-se a preocupação quanto à 

disponibilidade dos nutrientes ao longo do perfil do solo, pois se observa um grau de 

estratificação principalmente de fósforo nas camadas próximas à superfície 

(ABDALLA, 2008). Isso se deve ao fato do fósforo ser relativamente imóvel no solo, 

sendo encontrado com maior facilidade nas proximidades de onde foi colocado o 

fertilizante. As plantas absorvem a maior parte do fósforo na forma de íons ortofosfato 

primário (H2PO4
-) e em menor quantidade na forma de íon ortofosfato secundário 
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(H2PO4
2-), sendo o pH o principal indutor do comportamento dessas formas de P no solo 

(INSTITUTO DE POTASSIO E FOSFATO, 1998). Quando em pH alto, o P reage 

fortemente com o cálcio e o magnésio formando compostos de baixa solubilidade e alta 

estabilidade. O mesmo acontece quando o solo se encontra com pH baixo, havendo a 

reação com ferro e alumíno. Dessa forma, a localização da aplicação dos fertilizantes 

fosfatados torna-se limitante à melhor disponibilidade para as plantas (GRANT et al., 

2001). 

Atualmente, a aplicação total dos fertilizantes a lanço, inclusive dos fosfatados, 

tem se tornado frequente em algumas regiões do Brasil em busca do rendimento 

operacional. Entretanto, a aplicação de fertilizantes fosfatados a lanço promove o maior 

contato desses com o solo, colaborando para que ocorra a fixação dos íons. Logo, as 

aplicações localizadas desse nutriente resultam em respostas mais significativas pelas 

culturas, principalmente por oferecer uma forma prontamente disponível na zona 

radicular e por essa forma de aplicação concentrar outros nutrientes junto ao fósforo, 

como por exemplo, o NH4
+, o qual tem o efeito de retardar as reações de fixação e 

auxiliar na absorção do fósforo (INSTITUTO DE POTASSIO E FOSFATO, 1998). 

Nesse contexto, há uma tendência na aplicação de fertilizantes fosfatados fluidos 

junto ao sulco de semeadura, no qual tem mostrado resultados na movimentação do 

fósforo no solo. Como relata Abdalla (2008), que ao estudar a movimentação do P no 

solo, percebeu que após três semanas da aplicação houve a movimentação do nutriente 

cerca de três centímetros do ponto de aplicação e que após 19 semanas, o nutriente (P32) 

chegou a oito centímetros de profundidade. 

A matéria prima base utilizada na fabricação dos fertilizantes fosfatados é a 

partir das rochas fosfáticas, sendo as matérias provenientes de rochas sedimentares os 

depósitos mais importantes. Entretanto, todo fosfato de rocha apresenta baixa 

concentração de P2O5, geralmente cerca de 15 % solúvel e precisa ser beneficiado para 

remover a maior parte da argila e outras impurezas, para que dessa forma seja 

concentrado e posteriormente utilizado na fabricação dos fertilizantes (INSTITUTO DE 

POTASSIO E FOSFATO, 1998).  

O ácido fosfórico é uma das principais matérias primas para a fabricação de 

fertilizantes fluidos. Esse produto é obtido por via úmida, a partir do ataque do ácido 

sulfúrico na rocha fosfática moída. Dando origem ácidos concentrados como 

ortofosfórico, superfosfórico e polifosfórico (BICHARA, 1993). Quando o ácido 

fosfórico é adicionado à amônia, produzem o fosfato de amônio (NH4H2PO4), que é 
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fonte de nitrogênio e fósforo para fertilizantes fluidos, por possuírem características de 

boas propriedades físicas que facilitam o manuseio e a estocagem, além da boa 

solubilidade (BICHARA, 1993). 

Lang (2015), ao estudar as diferenças do fertilizante Nucleus O-Phos® em 

comparação a um fertilizante convencional NPK 11-37-00, em um Organossolo, em 

Everglades – EUA obteve resultados significativos. O autor observou o maior 

rendimento do milho doce e menor concentração de P na água de drenagem (16% a 

menos) quando utilizado o fertilizante fluido. 

 

2.7 Fertilizantes Potássicos  

Os três nutrientes primários e absorvidos em maiores quantidades pelas plantas 

são o nitrogênio, fósforo e potássio. De forma geral, as plantas contêm a mesma 

quantidade de potássio e de nitrogênio, com exceções para culturas de altas 

produtividades, em que o teor de potássio pode exceder. Este é um nutriente que é 

extraído do solo pelas plantas na forma iônica (K+) e permanece assim no solo não 

formando compostos orgânicos. É um elemento que está envolvido em vários processos 

vitais nas plantas, tais como a fotossíntese. Quando o teor de potássio nas plantas é 

reduzido, o processo de fotossíntese também diminui, consequentemente a respiração 

aumenta, causando dessa forma a redução no suprimento de carboidratos para as 

plantas. É um nutriente essencial para a síntese proteica, atua no controle do balanço 

iônico, auxilia na translocação de metais pesados, reduz o efeito de doenças, é 

importante para a formação dos frutos e melhora a tolerância ao frio e está envolvido na 

ativação de mais de 60 sistemas enzimáticos que regulam as taxas das principais reações 

metabólicas nas plantas. Outra função de extrema importância do potássio é a sua 

influência na eficiência do uso da água pelas plantas, uma vez que sua concentração 

regula o fechamento e a abertura nos estômatos, assim, em baixas concentrações esses 

processos ocorrem mais lentamente fazendo com que a planta sofra mais com o estresse 

causado pela seca (INSTITUTO DE POTASSIO E FOSFATO, 1998).  

A planta de feijão absorve potássio do solo durante praticamente todo o ciclo, 

mas sua demanda é maior em dois períodos: a fase de diferenciação dos botões florais, 

podendo absorver cerca de 1,7 kg ha-1 de K dia-1; e o segundo é o período compreendido 

entre o final do florescimento e o início da formação das vagens, absorvendo em média 

2,2 – 3,3 kg ha-1 de K dia-1 (ROSOLEM, 1994). Souza et al. (2012), ao estudar os 

efeitos do fornecimento de potássio no crescimento inicial do feijoeiro, observaram que 
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as doses crescentes de cloreto de potássio aumentaram linearmente a altura e diâmetro 

caulinar, além de antecipar as épocas de colheita. 

O potássio elementar não é encontrado puro na natureza, por ter alta reatividade 

química. Os principais depósitos de potássio estão em leitos de sais sólidos abaixo da 

superfície e em salmouras de lagos e mares em extinção. Os mineral é extraído 

principalmente a partir da silvinita, silvita, langbeinita e kainita (INSTITUTO DE 

POTASSIO E FOSFATO, 1998). Pelo processo de flotação, o potássio é transformado 

em cloreto de potássio que é a principal fonte para os fertilizantes fluidos (quase 90 %). 

Outras fontes são transformadas em hidróxido de potássio, nitrato de potássio e sulfato 

de potássio (BIACHARA et al., 1993).  

Estima-se que o enxofre seja o nono elemento mais abundante do planeta, sendo 

um nutriente chave para o desenvolvimento das plantas e para as leguminosas, como o 

feijoeiro, tem papel fundamental no quesito de qualidade, por serem plantas que 

apresentam altos teores de proteínas essas exigem quantidades elevadas de enxofre, 

sendo o terceiro elemento exportado em maior quantidade. Esse é um nutriente que está 

envolvido em processos enzimáticos e em reações de oxirredução, é também 

constituintes dos aminoácidos cistina, cisteína e metionina, sendo os principais 

compostos de enxofre na planta de feijão (CRUSCIOL et al., 2006). Além de participar 

de coenzimas, sulfoliídeos, flavonóides, lipídeos, glucosinolatos, polissacarídeos, 

alcalóides, nucleotídeos, compostos não saturados e, juntamente com o nitrogênio, atua 

na absorção iônica e controle hormonal para o crescimento e diferenciação celular 

(STIPP e CASARIN, 2010). 

A baixa concentração do enxofre nas plantas de feijão pode tornar atrofiados os 

caules e os deixar as folhas verde-pálidas, reduzir a formação de ramos, número de 

flores e vagens, consequentemente está relacionada à redução da produtividade dos 

grãos (OLIVEIRA et al., 1996 apoud CRUSCIOL et al., 2006).   

 

 

3 MATERIA E MÉTODOS 

 

3.1 Descrição da área 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Universidade Federal de 

São João De Rei, no campus de Sete Lagoas - MG, localizada a 19°28'33.39" S, 

44°11'42.29" W e 800 m de altitude. O clima da região é tropical úmido com inverno 
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seco e verão quente (tipo Cwa – segundo Köppen). Precipitação média anual de 1335 

mm e temperatura média de 21,6 °C.  

 

3.2 Amostragem e preparo do solo 

O solo utilizado nos vasos para a condução das plantas de feijão foi retirado do 

campus da UFSJ da cidade de Sete Lagoas, em uma área plana a 100 metros de uma 

lagoa. A amostragem do solo para analise em laboratório procedeu-se com o auxilio de 

trado holandês, sendo realizados em uma área de 300 m2, onde foram aleatorizados 15 

pontos para coleta, na camada de 0 a 20 cm de profundidade. Os resultados da análise 

física e química são apresentados na tabela 1. 

O solo utilizado nos vasos foi retirado da área com o auxílio de pá carregadora até 

a profundidade de 20 cm. Posteriormente, passou-se por uma peneira (malha de 10 mm) 

e depositado em vasos plásticos de cinco litros (4,5 kg de solo por vaso).  

Não foi realizado nenhum procedimento de calagem, fosfatagem, gessagem e 

potassagem do solo, por apresentar características químicas ideais para o cultivo de 

feijão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Tabela 1- Resultados da análise do solo. 

Análise Extrator Unidade Resultado Interpretação1 

C 
 % 

2,2 
 

M.O. 
 

3,8 Adequado 

pH CaCl2   5,6 Alto 

S Ca(H2PO4)2 

mg dm-³ 

12 Alto 

P  Melich-1 23 Alto3 

K Resina trocadora de íons 144,7 Alto 

Ca2+ Resina trocadora de íons 

cmolc 

dm-³ 

9,6 Alto 

Mg2+ Resina trocadora de íons 0,9 Adequado 

Al3+ KCl 0 Muito Baixo2 

H+Al 
 

3,6 Médio2 

S.B. - 10,9 Muito Alto2 

CTC pH 7 - 14,5 Alto 

V% - 

% CTC 

75 Muito Alto 

K% - 2,5 Adequado 

m% - 0 Baixo 

Ca+Mg/K - 
 

28,4 Adequado 

Ca/K - 
 

25,9 Alto 

Mg/K - 
 

2,4 Médio 

Ca/Mg -   10,7 Alto 

B Água quente 

mg dm-³ 

0,2 Baixo 

Cu DTPA 1,2 Alto 

Fe DTPA 68 Alto 

Mn DTPA 5,1 Alto 

Zn DTPA 2,5 Alto 

Areia 
 

g Kg-¹ 

193 
Tipo 3 - 

Argilosa 
Site 

 
223 

Argila   584 
1 Interpretação dos resultados da análise de solo para culturas anuais (SOUZA e LOBATO, 2004). 
2 Interpretação dos resultados da análise de solo para culturas anuais (ALVAREZ et al., 1999). 
3 Interpretação para solos de cerrado e culturas irrigadas (SOUZA e LOBATO, 2004). 

 

 

3.3 Cultivar 

Foi utilizado o cultivar de feijão IAC Milênio (tabela 2) do grupo carioca para o 

estudo. 
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Tabela 2 – Características do cultivar. 

Atributo Característica 

Mantenedor IAC 

Ciclo médio 95 dias 

Hábito de crescimento III 

Porte Ereto 

Massa de 1000 grãos (g) 290 

População recomendada (plantas/ha) 180.000 a 240.000 

Colheita mecanizada Adaptado 

Grupo comercial Carioca 

Escurecimento dos grãos Tolerante 

Reação a doenças 

Antracnose (Colletrotrichum lindemutianum) Resistente 

Crestamento bacteriano (Xantomonas campestris pv. Phaseoi) Media Resistência 

Ferrugem (Uromyces phaseoli) Resistente 

Mancha angular (Isariopsis griseola) Media Resistência 

Mosaico comum (V M C F; BCMV) Resistente 

Mosaico dourado (V M D F; BGMV) Suscetível 

Murcha de Fusarium, raças fisioógicas 81,89 e 95 (Fusarium 

oxysporum) 
Resistente 

Oídio (Erysiphe polygoni) Resistente 

Murcha de Curtobacterium (Curtobacterium flaccunfaciens 

pv. Flaccumfasciens) 
Resistente 

 

3.4 Delineamento experimental e tratamentos 

Foi adotado o delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro 

repetições e sete tratamentos (tabela 3), totalizando 24 parcelas, sendo conduzida uma 

planta por parcela (vaso). Os dados estudados foram submetidos ao teste de Tukey (5 % 

de probabilidade) com o auxilio do programa Sisvar (FERREIRA, 2011).  
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Tabela 3 - Descrição dos tratamentos. 

Tratamento Fertilizantes 
Doses1 

(kg ha-1  ou L ha-1) 

Aplicado por vaos 

(g ou ml) 

1 
Plantio: NPK 8-28-16 178 0,89 

Cobertura: Uréia 111 0,55 

2 Sem fertilizantes - - 

3 

Nucleus® O-Phos 8-24-0 5 0,025 

Nucleus® 0-0-21 5 0,025 

Nitroceler - N 0 0 

MAXIFÓS 3 0,015 

4 

Nucleus® O-Phos 8-24-0 5 0,025 

Nucleus® 0-0-21 5 0,025 

Nitroceler - N 10 0,05 

MAXIFÓS 3 0,015 

5 

Nucleus® O-Phos 8-24-0 5 0,025 

Nucleus® 0-0-21 5 0,025 

Nitroceler - N 20 0,1 

MAXIFÓS 3 0,015 

6 

Nucleus® O-Phos 8-24-0 5 0,025 

Nucleus® 0-0-21 5 0,025 

Nitroceler - N 30 0,15 

MAXIFÓS 3 0,015 

7 

Nucleus® O-Phos 8-24-0 10 0,05 

Nucleus® 0-0-21 10 0,05 

Nitroceler - N 10 0,05 

MAXIFÓS 3 0,015 
1 A recomendação da dose do tratamento 1 de plantio e cobertura são referentes às recomendações de 

Vieira et al. (2015). As doses dos demais tratamentos, são referentes as recomendações dos fabricantes. 

 

3.5 Descrição dos fertilizantes 

O fertilizante fluido nitrogenado utilizado no presente estudo é o Nitroceler-N®, 

produzido pela empresa brasileira Nutriceler®. É proveniente da mistura a frio de ureia 

((NH2)2CO) com o tiossulfato de amônio ((NH4)2S2O3), disponibilizando o nitrogênio 

na forma amídica e na forma amoniacal. Seu fabricante garante que o fertilizante possui 

níveis de 25,0 % de nitrogênio e 0,1 % de molibdênio, além de conter 8 % de 

substâncias húmicas, 8 % de aminoácidos e 5 % de tensoativos/surfactantes. Sua 

densidade aparente é de 1,22 g cm-3 e solubilidade de 100 % em água, sendo 

apresentado na forma de um líquido claro e natureza de suspensão homogênea. 
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O fertilizante fluido Nucleus O-Phos®, produzido pela empresa americana 

Helena® Chemical Company, utilizado em estudo é derivado da mistura de diamônio 

fosfato, amônio, ferro quelatado e água, apresentando sua forma química como uma 

solução de fosfato de amônio. Seu fabricante garante que fertilizante possui níveis de 

8,0% de nitrogênio na forma amoniacal, 24,0% na de fósforo na forma de ortofosfato e 

0,1% de ferro quelatado com EDTA, densidade aparente 1,273 a 1,293 g cm-3 e 

solubilidade de 100% em água, sendo apresentado na forma de um líquido claro, 

amarelo brilhante, odor amoníaco e por ser uma solução verdadeira, não sedimenta, nem 

separa em fases. 

O fertilizante fluido Nucleus® 0-0-21 13S, produzido pela empresa americana 

Helena® Chemical Compani, utilizado em estudo é apresentado na forma química de 

tiossulfato de potássio (K2S2O3). É produzido a partir da reação do dióxido de enxonfre 

(SO2), enxofre elementar (S0) e uma solução concentrada de potássio. A presença do 

tiossulfato em um fertilizante proporciona altamente solubilidade em água, além de 

proporcionar alta compatibilidade com muitos outros adubos fluidos, pois a forma que 

se encontra o enxofre é altamente estável. Seu fabricante garante que fertilizante possui 

níveis de 21,0% de potássio (K2O) e 13,0% de enxofre (S), densidade aparente 1,360 a 

1,395 g cm-3, pH 7,00 – 8,00, solubilidade de 100% em água, sendo apresentado na 

forma de um líquido claro incolor e inodoro e por ser uma solução verdadeira, não 

sedimenta, nem há a separação de fases. 

O Maxifós Plus®, produzido pela empresa brasileira Nutriceler® foi adicionado ao 

experimento sem a alteração nas doses em detrimento de sua função de auxiliar na 

eficiência dos fertilizantes fluidos. Devido aos baixos teores de nutrientes declarados 

pelo fabricante (1 % de K2O, 1 % de Mg e 4 % de S), esse produto não tem caráter 

nutricional, mas sim como condicionador do solo, pois é proveniente da mistura de 

ácidos húmicos (20 %), ácidos fúlvicos (4 %), aminoácidos (10 %) e extrato de algas 

(10 %). Tem natureza física líquida como solução verdadeira e apresenta densidade 

relativa de 1,1 g cm-3, 

 

3.6 Montagem do experimento 

 A montagem do experimento foi realizada no dia 22 de junho de 2016, no qual 

foram dispostos os vasos com espaçamento de 30 por 30 cm. Foram simulados sucos de 

semeadura nos vasos com 5 cm de profundidade e 10 cm de comprimento, referente ao 
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comprimento linear destinado a uma planta em campo, considerando uma população de 

200.000 plantas ha-1, 10 plantas por metro linear e espaçamento de 50 cm.  

Os fertilizantes foram aplicados no sulco de semeadura, sob as sementes de feijão. 

Para tal, foi utilizada uma seringa de insulina com precisão de 100 µL, simulando a 

aplicação dos produtos feita nas lavouras pelos pulverizadores de sulco. Os fertilizantes 

foram misturados anteriormente a aplicação, com um volume de calda de 0,5 ml, 

referente a 100 L ha-1, para cada vaso e aplicados nos 10 cm lineares. Para mensuração 

dos fertilizantes e do volume de cada foi utilizado uma pipeta automática com precisão 

de 1000 µL. A água utilizada para a mistura e aplicação dos fertilizantes fluidos foi 

deionizada, para se evitar qualquer reação com os produtos, por se encontrar livre de 

íons que poderiam reduzir a eficiência dos fertilizantes. O tratamento 1, que simula o 

plantio convencional, foi utilizado o fertilizante granulado NPK 8-28-16, a sete 

centímetros de profundidade e coberto com solo para a deposição das sementes, a 

aplicação da ureia em cobertura foi realizada aos 20 dias após a emergência das 

plântulas.  

 

3.7 Avaliações experimentais 

Foram avaliados 11 caracteres e divididos em componentes morfológicos e 

componentes produtivos. As avaliações relacionadas à morfologia da planta se tratam 

das variáveis explicativas secundárias, que são relacionadas indiretamente à 

produtividade, sendo elas estatura da planta no florescimento, estatura final da planta, 

massa seca de raiz, dias para florescimento e ciclo. As avaliações relacionadas à 

produtividade se tratam das variáveis explicativas primárias e se relacionam diretamente 

à produtividade, sendo elas número de vagens por planta, comprimento de vagens, 

número de grãos por vagem, número de grãos por planta, massa de 100 grãos, leitura de 

clorofilômetro (SPAD) e produtividade por planta, uma vez que esta última se trata da 

variável principal. 

 

3.7.1 Estatura da planta no florescimento  

Ao identificar a abertura dos primeiros botões florais (R6), segundo a escala 

fenologia de CIAT (1983), as plantas foram medidas com o auxílio de uma trena 

segmentada em centímetros e subdividida por milímetros. A altura foi fundamentada a 

partir da base da planta à altura final da haste principal. 

 



26 
 

3.7.2 Estatura final das plantas 

Estatura da haste principal (cm), a partir da base da planta, com o uso de uma 

trena segmentada em centímetros e subdividida por milímetros. Realizada no ponto de 

maturação fisiológica (estádio R9), que é marcada pela mudança da coloração das 

vagens CIAT (1983). 

 

3.7.3 Massa seca de raiz 

Foi retirado o solo de cada vaso sobre uma peneira para a lavagem das raízes com 

um jato de água de pressão. Posteriormente, as raízes foram colocadas para secar 

durante 48 horas em estufa a 65 °C. Posteriormente, as raízes foram pesadas em balança 

digital de precisão de 0,0001 g, obtendo dessa forma, a massa seca das raízes. 

 

3.7.4 Dias para florescimento 

A data referida a partir da abertura do primeiro botão floral (R6) foi subtraído à 

data da emergência, obtendo dessa forma o número de dias necessários para o 

florescimento de cada planta. 

 

3.7.5 Ciclo 

Foi anotada a data em que cada planta apresentou a maturação fisiologia dos grãos 

(R9), marcada pela coloração amarelada e a perda de água das vagens. Logo, a 

diferença entre a data de emergência das plantas e a data de R9, obteve-se o ciclo das 

plantas. 

 

3.7.6 Número de vagens por planta 

As plantas foram cortadas na altura do colo e levadas para o laboratório, na qual 

foram destacadas as vagens de cada planta e contadas separadamente. 

 

3.7.7 Comprimento de vagens 

O comprimento das vagens foi avaliado com o auxílio de uma trena segmentada 

em centímetros e subdividida por milímetros. Foram selecionadas 10 vagens aleatórias 

por planta e realizada a medida. Posteriormente, realizada a média aritmética para 

posterior análise. 

 

3.7.8 Número de grãos por vagem 
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O número de grãos por vagem foi uma medida indireta obtida pela divisão do 

número de vagem por planta pelo número de grãos por planta. 

 

3.7.9 Número de grãos por planta 

As vagens foram abertas e retiradas os grãos para contagem. Grãos não 

desenvolvidos não foram computados. 

 

3.7.10 Massa de 100 grãos 

Os grãos foram mantidos em condições ambientes de temperatura e umidade 

durante 15 dias. Dessa forma, as sementes entraram em equilíbrio com a umidade do 

ambiente, resultando em um mesmo teor de água dos grãos. Posteriormente, os grãos 

foram pesados em uma balança digital de precisão de 0,0001 g. 

 

3.7.11 SPAD 

As leituras com o clorofilômetro SPAD foram realizadas no estádio R6 (abertura 

das primeiras flores) com duas leituras no terceiro e quarto trifólio de cima para baixo 

em cada planta na parcela. Posteriormente foi feita a média entre as leituras para 

posterior análise. 

 

3.7.12 Produtividade por planta 

Os grãos foram postos para secar em temperatura ambiente por duas semanas, 

para que a umidade dos grãos se equilibrassem com o meio. Admitindo que não 

houvesse diferença de umidade entre os grãos, foi realizada a avaliação da massa de 

grãos produzida por planta, sendo esta a variável principal do experimento. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Componentes morfológicos 

A análise de variância dos componentes morfológicos do feijoeiro (tabela 4) 

apresentou diferença significativa pelo teste de Tukey (P<0,01) para a variável estatura 

final de plantas e dias para o pleno florescimento, não apresentando diferenças 

significativas para a altura de plantas no florescimento, massa seca de raiz e ciclo.  
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Tabela 4 -Quadrados médios das variáveis relacionadas à morfologia: estatura 

de plantas no florescimento (ER5), estatura final de plantas (ER9), massa seca de raiz 

(MSR), número de dias para florescimento (DR5) e ciclo (DR9). Sete Lagoas, 2017. 

Fontes de 

Variação 
GL 

Quadrados Médios 

ER5 ER6 MSR DR6 DR9 

Tratamentos 6 832,54ns 1340,68** 0,84ns 8,25** 6,81ns 

Blocos 3 785,62ns 448,72ns 0,43ns 8,67ns 1,64ns 

Resíduo 18 423,57 263,18 1,01 2,92 3,22 

CV%   31,39 16,67 48,99 3,88 2,23 
ns Não significativo a 5% de probabilidade. 
** Significativo a 1% de probabilidade. 

 

Na tabela 5 são apresentados os valores médios das análises estatísticas relativa 

aos componentes morfológicos do feijoeiro. Nota-se que houve diferença estatística 

para o parâmetro estatura final de plantas, no qual o tratamento que simula a adubação 

convencional apresentou valores menores que os tratamentos que receberam aplicação 

de fertilizantes fluidos no sulco de semeadura e com a dose mais elevada de nitrogênio. 

Quanto ao número de dias para o florescimento, houve diferença significativa entre 

tratamentos que receberam adubação fluida no sulco de semeadura, entretanto o 

tratamento 7 recebeu o dobro das doses de fósforo, potássio e enxofre e 8 vezes mais 

nitrogênio que o tratamento 3.  

 

Tabela 5 - Médias das variáveis relacionadas a morfologia: estatura de plantas 

no florescimento (ER5), estatura final de plantas (ER9), massa seca de raiz (MSR), 

número de dias para florescimento (DR5) e ciclo (DR9). Sete Lagoas, 2017. 

Tratamento 
ER6 ER9 MSR DR6 DR9 

(cm) (cm) (g) (n°) (n°) 

1 51,25 62,25 b 1,71 44,75 ab 79,25 

2 63,37 99,66 ab 1,47 43,50 ab 81,06 

3 81,5 85,00 ab 2,46 42,00 b 78,75 

4 70,87 99,37 ab 2,05 43,00 ab 81,5 

5 73,25 112,00 a 2,81 44,50 ab 80,75 

6 77 112,50 a 1,81 43,75 ab 81,25 

7 41,75 110,00 a 2,04 46,50 a 82,5 

Médias seguidas de mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
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A fisiologia da produtividade do feijoeiro é de suma importância para 

compreender os processos de formação de seus componentes durante todo o ciclo. Os 

principais parâmetros morfológicos estão relacionados indiretamente à produção da 

cultura e são desenvolvidos na fase vegetativa (FAGUEIRA et al., 2015). Esses 

parâmetros são grande importância na avaliação da qualidade das plantas, pois são bons 

indicadores da evolução da cultura (SOUTO et al., 2009).  

Observa-se que houve diferença significativa entre a estatura final das plantas 

que receberam adubação convencional em relação as que receberam a fertilização fluida 

nas maiores doses. Este parâmetro é um bom indicativo de maiores produtividades, 

como relatam Souza et al. (2003), em que o maior porte das plantas possibilita o 

aumento no número de nós e ramos, dando oportunidade para aumentar o número de 

vagens por planta. Essa diferença corrobora com os resultados obtidos por Souza et al. 

(2003), no qual obtiveram efeito linear no porte das plantas na safra de inverno ao variar 

os níveis de adubação e calagem em um Argissolo Vermelho Amarelo distrófico de 

baixa fertilidade. No mesmo estudo, Souza et al. (2003) não obtiveram diferença 

estatística na safra das águas para essa mesma variável, que se deu em função das 

melhores condições climáticas na fase vegetativa, superando a influência da fertilidade 

do solo. Coutinho et al. (2014) observaram que menores doses de P2O5 resultam em 

menores estaturas de plantas de feijão-caupi, evidenciando que o fósforo é um fator 

limitante para o crescimento em altura. Segundo Vieira (2008), o crescimento do 

feijoeiro em altura é bastante influenciado pelas variáveis ambientais e condições de 

manejo sendo um parâmetro que deve ser avaliado com cautela, para não correlacioná-

lo a fatores externos. A ausência de resultados positivos para o porte das plantas no 

período de florescimento se deve ao fato de ser uma cultivar de hábito de crescimento 

indeterminado, na qual as fases vegetativas e reprodutivas se sobrepõem, havendo a 

diferenciação no porte apenas no final do ciclo. Assim, a partir da fase de enchimento 

de grãos origina-se um forte dreno de nutrientes e fotoassimilados para a formação dos 

mesmo. Dessa forma, essas diferenças no porte das plantas se expressaram apenas no 

final do ciclo, ocasionando na ausência de resultados significativos para a variável 

estatura das plantas no florescimento. 

Apesar da variação dos fertilizantes sólidos e líquidos e das doses aplicadas não 

foram observadas mudanças no ciclo da cultura. Entretanto, foram observados 

resultados significativos para o número de dias para o pleno florescimento das plantas, 

influenciado pelas menores doses do fertilizante fluido aplicado no solo que indicam a 
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precocidade para o florescimento das plantas. Após o início do florescimento as plantas 

tiveram períodos distintos para atingirem o ponto de maturação fisiológica, revelando 

uma diferença no número de dias em que as plantas se mantiveram na fase reprodutiva. 

De acordo com Dionet e Silva (2016), as plantas que permanecem por mais tempo na 

fase reprodutiva dispõem de mais tempo para favorecer o enchimento de grãos. Assim, 

os fatores de massa da matéria seca de grãos, índice de colheita e acúmulo de biomassa, 

estão mais associados com o número de dias até a maturidade (ciclo) do que com o 

número de dias até o florescimento. 

Para o acumulo de massa seca de raiz não foi observado diferença estatística 

significativa entre os tratamentos, indicando que o manejo foi favorável a todas as 

plantas. Segundo Silva et al. (2004), o sistema radicular do feijoeiro é principalmente 

controlado por fatores genéticos, mas seu crescimento pode ser influenciado por fatores 

químicos, físicos e biológicos do solo, além da temperatura, estresse hídrico e práticas 

culturais. Para haver o ótimo desenvolvimento do sistema radicular, o feijoeiro necessita 

que o solo apresente uma faixa de pH em água em torno de 6,0 a 6,5, no qual a 

fitotoxicidade do alumínio e manganês é nula e favorece a disponibilidade de cálcio, 

magnésio e fósforo (ROSOLEM, 1996 apoud SILVA et al., 2004). A resposta positiva 

do crescimento do sistema radicular em função, principalmente, do cálcio está 

relacionada à síntese da parede celular, pois esse nutriente participa ativamente da 

formação dos compostos de pectatos de Ca (MALAVOLTA, 1980 apoud SILVA et al., 

2004). Gislane (2013), ao estudar o feijão-caupi em um Latossolo típico de cerrado, 

observou que há uma correlação entre a estatura das plantas com a massa seca de raiz, 

porém não foi observado o mesmo padrão de correlação no presente estudo. Devido à 

resposta direta das condições químicas adequadas ao desenvolvimento do sistema 

radicular do feijoeiro, é atribuída a ausência de resultados positivos para a variação dos 

fertilizantes e a variação às doses aplicadas, uma vez que o solo em estudo apresentava 

condições ideais para o seu desenvolvimento. 

 

4.2 Componentes produtivos 

As variáveis estudadas relacionadas à produção do feijoeiro (tabela 6), sendo 

elas o número de vagens por planta, comprimento de vagens, número de grãos por 

vagem, número de grãos por planta, massa de 100 grãos, produtividade por planta e 

intensidade de coloração verde nas plantas medida pelo aparelho SPAD, não 

apresentaram diferenças significativas pelo teste de Tukey (P>0,05).  
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Tabela 6 - Quadrados médios das variáveis relacionadas à produção: número de 

vagens (NV), comprimento de vagens (CV), número de grãos por vagem (NGV), 

número de grãos por planta (NGP), massa de 100 grãos (M100), produtividade por 

planta (Prod), clorofilômetro (SPAD). Sete Lagoas, 2017. 

Fontes de 

Variação GL 

Quadrados Médios 

NV CV NGV NGP M100 Prod SPAD 

Tratamentos 6 7,91ns 1,2ns 0,31ns 41,64ns 8,87ns 1,95ns 7,1ns 

Blocos 3 6,89ns 1,68ns 0,68ns 94,52ns 13,99ns 12,7ns 4,09ns 

Resíduo 18 5,11 0,6 0,53 83,24 31,62 5,79 5,7 

CV% 

 

22,49 9,81 20,51 26,02 17,93 22,28 5,19 
ns Não significativo a 5% de probabilidade. 

A tabela 7 apresenta os valores médios das análises estatísticas para os 

componentes produtivos do feijoeiro. Observa-se que as médias dos parâmetros 

analisados não indicam diferenças estatísticas, apesar da variação na aplicação de 

nutrientes entre os tratamentos.  

Tabela 7 -Médias das variáveis relacionadas à produção: número de vagens 

(NV), comprimento de vagens (CV), número de grãos por vagem (NGV), número de 

grãos por planta (NGP), massa de 100 grãos (M100), produtividade por planta (Prod), 

clorofilômetro (SPAD). Sete Lagoas, 2017. 

Tratamento 
NV 

(nº) 

CV NGV 

(nº) 
NGP 

(nº) 

M100 Prod 
SPAD 

(cm) (g) (g) 

1 11,25 8,06 3,34 36,25 30,05 10,84 47,45 

2 9,37 7,71 3,67 34 31,35 10,69 43,9 

3 9,25 7,38 3,27 30,5 32,31 9,73 46,77 

4 12,5 7,36 3,34 41 29,35 11,64 46,4 

5 10 7,79 3,52 34,75 30,41 10,24 47,41 

6 9,75 7,91 3,63 35,75 33,19 11,66 45,15 

7 8,25 8,98 4,08 33,5 32,9 10,78 45,15 

 

Os componentes que estão relacionados com a produção são ditos de relação 

direta ou componentes primários que tem alta correlação com a variável principal, a 

produtividade (CABRAL et al., 2011). Por ser uma característica complexa e resultante 

da combinação de vários efeitos, os componentes da produtividade possuem 

herdabilidade moderada a baixa, sendo controladas por vários genes e altamente 

susceptíveis às interações genótipo x ambiente (RAMALHO; SANTOS; 

ZIMMERMANN, 1993 apoud OLIVEIRA et al., 2013). É de suma importância que a 

escolha do genótipo seja analisada criteriosamente, assim como sua adaptabilidade ao 
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ambiente de cultivo (FAGUEIRA et al., 2015). Dentre os fatores que afetam 

diretamente os componentes primários e que podem ser controlados está a nutrição 

mineral, pois o feijão é uma cultura altamente exigente em nutrientes. Segundo Fagueira 

et al. (2015), a adequação à boas práticas de manejo do solo resultam na melhoria de 

todas as características produtivas e, assim, aumentam a produtividade final.  

Para a condução do experimento, foi realizada uma escolha minuciosa das 

características do solo, com o intuito de se aproximar ao máximo das condições de solo 

de fertilidade construída, resultante de altos níveis tecnológicos empregados por 

algumas propriedades que utilizam o feijoeiro como cultura de inverno, no qual há o 

controle da irrigação e alto investimento em insumos. Em detrimento dessa escolha, o 

solo sob o qual foi conduzido o experimento apresentava altos níveis de fertilidade. Em 

solos que apresentam essas características, geralmente a adubação é determinada em 

função da Lei da Restituição, enunciada por Voisin (1973), na qual se baseia na 

necessidade de restituir ao solo os nutrientes absorvidos pelas plantas e que 

eventualmente são exportados devido às colheitas, visando dessa forma à prevenção do 

esgotamento dos solos (CAMARGOS, 2005; MENDES, 2013). 

De acordo com a Lei dos Rendimentos não Proporcionais ou Incrementos 

Decrescentes, que se baseia em uma equação definida por Mitscherlich em 1909, o qual 

provou que ao adicionar no solo doses crescentes de um nutriente, os incrementos de 

produção são cada vez menores (CAMARGOS, 2005; MENDES, 2013). Mitscherlich 

fez uma série de ensaios e observou que ao aumentar progressivamente as doses dos 

nutrientes deficientes no solo, inicialmente a produtividade era aumentada rapidamente, 

mas esses aumentos eram cada vez menores até chegar a um “plateau”, onde não havia 

mais respostas a novas adições (MALAVOLTA, 1976; BRAGA, 1983; PIMENTEL 

GOMES, 1985 apoud MENDES, 2013). Dessa forma, as ausências dos resultados 

positivos dos componentes de produtividade do feijão não obtiveram aumentos 

significativos em resposta à aplicação dos fertilizantes convencionais, dos fluidos e à 

variação das doses, pois o solo no qual foi conduzido o experimento apresentava teores 

de nutrientes elevados (tabela 1). Dessa maneira, o tratamento controle (T2) ter 

apresentado resultados estatisticamente iguais aos que receberam adubação, pois o 

rendimento da cultura, para aquele tipo específico de solo no qual foi conduzido, já se 

encontrava no “plateau” de produtividade sem adição de fertilizante. 

Entretanto, alguns estudos comprovam a eficiência dos fertilizantes fluidos 

quando comparados aos sólidos convencionais. Trivelin et al. (1985), ao analisarem a 
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lixiviação e a mobilidade do nitrogênio provindo da uréia e da aquamônia aplicados no 

em sulcos no solo, através de isótopos de N15, observaram que o N proveniente da 

aquamônia permaneceu mais próximo do local de aplicação enquanto o da ureia foi 

encontrado em camadas mais profundas. Em outro experimento semelhante, Trivelin et 

al. (1988) observaram que a lixiviação da aquamônia em solo arenoso também é 

reduzida, quando comparada à ureia. O URAN, proveniente da mistura de uréia com 

nitrato de amônio, é uma alternativa interessante à redução das perdas por volatilização 

da amônia, quando aplicado à superfície do solo franco-arenoso em plantio direto no 

milho. Foi verificado num período de 55 horas que as perdas de amônia eram 

desprezíveis, cerca de 5 % do total aplicado, enquanto houve perdas de 30 % quando 

utilizado a ureia (JOHNSON, 1987 apoud TRIVELIN, 1993).  

Vários trabalhos têm mostrado que a quantidade de fósforo absorvido pelas 

plantas aplicada na forma fluida ou sólida é semelhante e que não tem influenciado na 

recuperação do elemento pelas plantas. Além de demonstrarem que as intensidades de 

fixação de ambos os fertilizantes são semelhantes (KORNDORFER, 1990; PENATTI, 

1991; SCITTARO, 1993 apoud SCIVITTARO, 1993). Entretanto, os fertilizantes 

fluidos apresentam a vantagem sobre os sólidos, ao que se refere ao teor de fósforo 

solúvel em água. Dessa forma, os fertilizantes fosfatados sólidos podem proporcionar 

menor produtividade às culturas, devido à menor absorção de fósforo nas fases iniciais 

do ciclo (WOLF et al. 1985 apoud SCIVITTARO, 1993). Em relação à sua dinâmica no 

solo, proveniente de fontes fluidas e sólidas, é bastante semelhante quando ambos os 

tipos de fertilizantes originam das mesmas fontes, tem a mesma quantidade no solo e 

são aplicados de maneira similar. Portanto, a eficiência agronômica dos fosfatados 

fluidos e sólidos, mediante o rendimento das culturas é, em geral equivalente 

(SCIVITTARO, 1993). Em relação aos fertilizantes fosfatados fluidos que apresentam o 

quelato forte de ferro junto ao fertilizante, pode haver o aumento da disponibilidade de 

P temporariamente, em detrimento à mobilização de Fe em solos de pH baixo, como é o 

caso de muitos solos brasileiros (REID et al., 1985; JAYACHANDRAN et al., 1989). 

Em relação ao potássio, muitos trabalhos já mostraram que o feijoeiro apresenta 

respostas à sua aplicação (BARBOSA FILHO; SILVA; 1994; CHAGAS et al., 1995; 

FAGUEIRA, 1996; BALIGAR, 1997; FAGUEIRA; RAIJ, 1991 apoud FAGUEIRA et 

al., 2015). Entretanto, há trabalhos que indicam que as respostas da cultura à adubação 

potássica em diferentes regiões do país é muito pouco frequente e que quando se 

mostram positivas, são de pequena magnitude (ROSOLEM, 1996 apoud FAGUEIRA et 
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al., 2015). O feijoeiro se mostra mais responsivo, em relação à produtividade, quando 

adubado com fósforo, cálcio e magnésio em solos de Cerrado, do que à adubação de 

potássio (FAGUEIRA, 1997; BALIGAR, 1999 apoud FAGUEIRA et al., 2015). 

Para se compreender mais profundamente a eficiência dos fertilizantes fluidos, 

em relação aos fertilizantes sólidos, faz-se necessário a realização de mais estudos, 

utilizando cultivares diferentes e sendo conduzidos em solos que apresentem 

características químicas que não limitem a resposta das culturas à aplicação de adubos. 
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5 CONCLUSÃO 

Não há respostas em produtividade do feijão à adubação (sólida ou fluida) em 

virtude dos teores adequados dos nutrientes no solo. Entretanto, ressalta-se que os 

mesmos devem ser aplicados em tais condições para suprir as quantidades exportadas 

pela cultura. 
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