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RESUMO 

 

O presente estudo tem como alvo principal abordar a importância da fixação 
biológica do nitrogênio no cultivo do feijão (Phaseolus vulgaris L), evidenciar como 
alcançar maior eficiência na produtividade desta cultura. Neste sentido, este trabalho 
teve como objetivo descrever a adubação foliar com nitrogênio, identificação de 
sintomas de deficiência no feijoeiro, adubação nitrogenada e resíduos vegetais no 
SPD, teor de proteínas em grãos de feijão, produtividade e qualidade de semente, 
adubação nitrogenada em cobertura e suplementação de molibdênio. Para melhor 
alcance dos dados buscou-se informações em literaturas relacionadas aos termos. 
Podendo concluir que por meio desta tecnologia favoráveis às sementes e ao 
ecossistema, foi possível constatar que a fixação biológica é um procedimento 
fundamental para obter maior produtividade no cultivo do feijão, ocasionando maior 
sustentabilidade, competitividade e lucratividade ao produtor. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of the present study is to address the importance of biological 
nitrogen fixation in bean (Phaseolus vulgaris L) cultivation, to demonstrate how to 
achieve higher yield efficiency of this crop. In this sense, the objective of this work 
was to describe foliar fertilization with nitrogen, identification of deficiency symptoms 
in common bean, nitrogen fertilization and plant residues in SPD, protein content in 
bean grains, yield and seed quality, nitrogen fertilization in cover and molybdenum 
supplementation. For better reach of the data we searched for information on 
literatures related to terms. It is possible to conclude that using this technology 
favorable to seeds and the ecosystem, it was possible to verify that the biological 
fixation is a fundamental procedure to obtain greater productivity in the bean 
cultivation, causing greater sustainability, competitiveness and profitability to the 
producer. 
 
 
Key words: Fertilizing; Nitrogen; Bean; Molybdenum. 
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INTRODUÇÃO 

 

O cultivo do feijão-comum, (Phaseolus vulgaris L.) é uma das culturas mais 

importantes quando se fala em produção de alimentos. O Brasil é destaque quando 

se fala em agricultura, colocado como um dos maiores produtores e exportadores 

mundial de grãos. Entre os principais estados brasileiros em produção do feijão 

estão: Paraná, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Ceará Pernambuco e Pará. 

A competitividade no agronegócio é fato na globalização econômica. No que 

tange ao setor primário é necessária maior produtividade, bem como eficiência, 

redução dos custos para conseguir se destacar e se manter competitivo frente aos 

inúmeros desafios enfrentados pelos produtores. 

A questão problema questiona: Qual a importância fixação biológica no 

feijoeiro, utilizando a adubação nitrogenada? 

A hipótese da pesquisa demonstra de modo simplista uma forma do produtor 

se beneficiar da tecnologia que envolve a aplicação via foliar de nitrogênio no cultivo 

do feijão, para aumentar a produtividade, retendo os custos, conservando a 

qualidade do solo, bem como da água disponível na propriedade. 

A pesquisa se justifica pela busca dos melhores modos de cultivar o feijão, 

bem como o emprego da aplicação foliar de nitrogênio nesta cultura, buscando maior 

produtividade, desempenho do plantio e lucratividade ao produtor, demonstrando 

quais as principais indicações sobre a necessidade do uso da adubação nitrogenada 

no cultivo do feijão, como adubação complementar propondo maior competitividade. 

No que se refere aos objetivos do trabalho, tem como objetivo geral: 

Apresentar aplicação foliar de nitrogênio no cultivo do feijão. Dos objetivos 

específicos: descrever a adubação foliar com nitrogênio, identificação de sintomas 

de deficiência no feijoeiro, analisar a aplicação de adubação nitrogenada e resíduos 

vegetais no SPD, entender o teor de proteínas em grãos de feijão, demonstrar a 

produtividade e a qualidade de semente, compreender a fixação biológica no 

feijoeiro, apresentar modo de adubação nitrogenada em cobertura e suplementação 

de molibdênio. 

Para melhor abrangência de informações sobre o estudo o método utilizado 

foi a pesquisa bibliográfica, no qual foi realizado consulta a livros, dissertações e 
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artigos científicos selecionados através de busca nas seguintes base de dados 

(bibliotecas, artigos acadêmicos, dissertações e artigos virtuais, dados de órgãos 

governamentais e entidades). Propondo reunir e discorres os conhecimentos 

disponíveis sobre o tema. As palavras-chave utilizadas na busca foram: Adubação 

foliar, Nitrogênio e Cultivo de feijão. 
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1 ADUBAÇÃO FOLIAR COM NITROGÊNIO (N) CULTURA DO FEIJÃO 

 

Com origem nas Américas, o feijão (Phaseolusvulgaris L), da família das 

leguminosas, é a principal proteína vegetal que está presente na alimentação diária 

do brasileiro. O Brasil é destaque quando se fala em agricultura, colocado como um 

dos maiores produtores e exportadores de grãos do mundo. É de aspecto totalmente 

cultural o alimento que se consome; no Brasil é desde os primórdios que se 

consome feijão, porém, nos últimos anos houve uma redução no consumo deste 

alimento. Segundo Vieira et al. (1992) a planta de feijão é composta por: sistema 

radicular, caule e ramos. Nas plantas mais velhas observa-se: raiz, caule, folhas e 

hastes axilares, inflorescência, fruto e semente. 

O sistema radicular do feijão se assemelha ao fasciculado, devido a raiz 

pivotante não ser típica, e maioria das raízes se situarem nos 20 cm de solo, sendo 

de 62 a 87% nos 10 primeiros centímetros Vieira et al. (1992). Devido isso a planta é 

sensível à falta de umidade, o que leva ser de suma importância estratégias para 

estimular o desenvolvimento do sistema radicular. 

A cultura do feijão está sendo abrangente em todo território nacional, sendo 

no sistema consorciado ou solteiro. Nos últimos anos os produtos estão mostrando 

crescente interesse no cultivo desta leguminosa, implantando tecnologias 

avançadas, incluindo irrigação, plantio e colheita mecanizados. Com a evolução da 

tecnologia então, facilitou-se também o acesso a informação aos produtores, como 

preço, criando assim, maiores possibilidades de o produtor gerar melhores e maiores 

rentabilidade através do acesso às informações do mercado Chidi et al. (2002). 

Dentre todos os tipos de feijão, o feijoeiro comum (Phaseolus vulgaris L) é a 

spp. mais cultivada dentre as do gênero Phaseolus. Chidi et al. (2002) o Brasil é o 

maior produtor quando se considera somente o gênero Phaseolus, seguido pelo 

México. Porém a produção brasileira não tem sido satisfatória para abastecer o 

mercado interno, mesmo com a ampliação de 48% da produtividade, observou-se 

uma redução de área plantada de 35% nos últimos 17 anos, segundo as estatísticas 

da FAO. Mesmo com o avanço de 48% houve uma queda de 4% da produção, 

sendo então insuficiente para atender a demanda.   

De todo modo, o Phaseolus vulgaris L é cultivado em três épocas do ano. 

Fazendo dessa forma então que sempre haja uma produção em alguma região do 
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país, podendo assim contribuir para o abastecimento interno, mesmo que este haja 

picos de produção. Na primeira safra a oferta de feijão ocorre nas regiões Sul e 

Sudeste principalmente e na Bahia na região de Irecê, onde a colheita é realizada 

nos meses de dezembro a março. A segunda safra ocorre entre os meses de abril e 

julho e a terceira safra entre julho e outubro, onde predomina o cultivo irrigado e se 

concentra nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás/Distrito Federal e a oeste 

da Bahia. Pode-se observar então que há colheitas praticamente o ano todo e existe 

sobreposição em algumas regiões.  (DEBOUCK, 1993) 

A temperatura é o fator climático que mais influência sobre a porcentagem de 

germinação de vagens e altas temperaturas, a precipitação pluvial causam efeitos 

prejudiciais sobre o florescimento e frutificação do cultivo do feijoeiro. Sendo que ode 

modo contrário, temperaturas baixas, reduzem os rendimentos do feijão por 

causarem abortamento de flores, que pode então acarretar falhas nos órgãos 

reprodutores masculino e feminino. Já, temperaturas elevadas, juntamente com 

baixa UR do ar e fortes ventos têm uma maior influência na fixação e retenção de 

vagens. Quanto às necessidades hídricas, o feijão é mais suscetível a deficiência 

durante a floração e estádio inicial de formação de vagens. (DEBOUCK, 1993) 

Na decorrência de déficit hídrico então, haverá queda no rendimento pela 

redução da quantidade de vagens por planta e em uma menor escala, ocorre 

diminuição da quantificação sementeira por vagens.  Há um risco climático 

acarretado pela irregularidade da distribuição pluvial, que é devido a disponibilidade 

de água no solo disponível para as culturas que é acentuado pela diminuição 

frequente na quantidade de água. Esta irregularidade pluvial é caracterizada por 

períodos sem chuvas que tem duração de 5 a 35 dias, q qual ocorre principalmente 

no cerrado brasileiro. Este efeito negativo causado pela diminuição de água pode 

ser minimizado tendo conhecimento do comportamento das culturas e das 

características pluviais de cada região. (DEBOUCK, 1993) 

Quando se fala em solos do cerrado, sabe se que são solos ácidos e de baixa 

fertilidade. Devido a estas características é necessário um manejo da fertilidade, pois 

é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento de culturas nestes 

solos. Chidi et al. (2002) o feijoeiro é cultivado normalmente em Oxissolos, o qual 

por ser solo de cerrado possui baixa fertilidade, onde suas propriedades químicas 

têm valores médios em estado natural: pH= 5,2; P= 2mg/kg; K< 50 mg/kg; Ca< 1,5 
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cmolc/kg; Mg <1cmolc/kg; Zn e Cu em torno de 1mg/kg; saturação por bases <25% 

e matéria orgânica na faixa de 15 a 25 g/kg. 

O cultivo do feijão é sensível, então exige muita atenção com pragas e 

doenças e também nutricional. Quando se fala em nutrição, o enraizamento da 

planta é excepcional. Quanto maior for o volume de raiz que a planta desenvolver, 

melhor será seu consumo de nutrientes, e de forma que as pragas de solo terão 

menos desaparecimento na cultura. (DEBOUCK, 1993) 

Essa suscetibilidade, bem como, a baixa produtividade pode estar relacionada 

adubação nitrogenada de forma imprópria. “O nitrogênio é o nutriente absorvido em 

maior quantidade pelo feijoeiro, podendo chegar a 2,46 kg/ha/dia no período do 

florescimento” (CHIDI et al. 2002). (CHIDI et al. 2002) “A planta apresenta deficiência 

de nitrogênio quando ocorrem teores menores que 20 g de N. kg-1 de matéria seca 

apresentando, além de outros sintomas, folhas com coloração verde-pálida e 

amarelada, e produção de sementes menores e em menor número”. Neste sentido 

os autores citaram que a adubação nitrogenada é imprescindível para a obtenção de 

boas produtividades. (CHIDI et al.,2002) 

(CHIDI et al.,2002) “apontou que o fornecimento de nitrogênio mineral via solo 

em regiões tropicais pode apresentar baixa frequência de resposta devido a perdas 

do nutriente”. 

Conforme Machado (2002, p. 1):  

O nitrogênio é o componente mais abundante da Terra. Ele chega ao solo 
através de compostos orgânicos (restos vegetais e animais) e/ou 
inorgânicos, fixação biológica (simbiótica ou não) e fixação por descargas 
elétricas. No solo o N se encontra na forma orgânica ou inorgânica, 
podendo se mudar de forma (ou vice-versa) pelo fenômeno da 
mineralização ou imobilização. 
 

Segundo Machado (2002) determinadas situações particulares do solo são 

ocasionadas pelo pH, o excesso de umidade, as baixas temperaturas podem 

dificultar a   obtenção natural através das raízes de alguns nutrientes. Em alguns 

estágios de desenvolvimento do plantio é necessário repor esses suprimentos para 

melhor desempenho do cultivo. Esta ação pode ser sugestionada pelo uso de 

nutrientes foliares corrigindo existente de macro ou micronutrientes, favorecendo a 

colheita. Esta aplicação pode ocorrem em vários estágios diferentes do 

desenvolvimento das plantas. Nunes (2016) cada espécie de vegetal dispõe de suas 

características especificas para a absorção foliar. De modo que é importante ação 
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com o uso de pulverizadores bem como o gotejamento adequado para cada tipo de 

cultivo. O uso de bicos adequadamente pode precaver a formação de gotas nas 

folhas que agem como lente de luz do sol podendo causa queima nas folhagens. A 

indicação de aplicações dos fertilizantes prevê a aplicação quando a planta não 

estiver captando água, ou seja, quando a planta estiver turgida. (MACHADO, 2002)  

(NUNES, 2016) “ Grande quantidade das aplicações foliares deve conter 

Nitrogênio para agir como um eletrólito carregando os íons de micronutrientes para 

dentro da planta. Pequenas quantidades de Fósforo são recomendadas para a 

circulação interna”.  Segundo Machado (2002) “Os adubos nitrogenados são 

altamente solúveis, não deixa efeito residual para a próxima safra.  Aumentam a 

acidez, índice salinico relativamente alto, isento de macro nutrientes secundários em 

sua formula (exceção do Sulfato de Amônia) ”.  

Entretanto existe alguns fatores que podem dificultar a absorção dos 

fertilizantes. Segundo Nunes (2016, p.4), os fatores internos como:   

A espessura da cutícula, quantidade de cera, capacidade de umedecimento, 
número de estômatos e presença de pilosidade são fatores ligados a 
diferenças na absorção entre as espécies vegetais. A página inferior da 
folha, devido à presença de cutícula mais fina e predominância dos 
estômatos, de maneira geral, apresenta maior absorção da solução 
aplicada. 
 

Ainda neste mesmo sentido segundo o autor Nunes (2016) “A capacidade de 

absorção foliar pode ser limitada pela quantidade interna do nutriente, ou seja, a 

condição de nutrientes da planta. Plantas deficientes em um elemento o absorvem 

mais rapidamente do que plantas sem deficiência nutricional”. O estado iônico 

interno e a idade da folha podem interferir no modo de absorção.  

No que se refere a fator externo que influencia na absorção foliar dos 

nutrientes são: Luz, quanto maior a incidência de luz maior a absorção. A água, a 

absorção fica reduzida quando as plantas estão murchas, de modo que é necessário 

a hidratação adequada e aplicação não deve ocorrer em horário de sol intenso, pois 

a absorção será prejudicada. A temperatura, de modo geral a alta temperatura 

favorece a absorção, proporcionando alto acumulo foliar dos nutrientes. A umidade 

do ar favorece na absorção dos nutrientes, de modo que quando as folhas estão 

hidratadas conseguem sugar os nutrientes disponíveis nos fertilizantes. (NUNES, 

2016) 
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1.1 COMO IDENTIFICAR SINTOMAS DE DEFICIÊNCIA NA CULTURA DO FEIJÃO 

Os sintomas são característicos, de maneira que os déficits de nutrientes 

causam o amarelecimento das folhas, a suspensão do crescimento, baixo nível de 

proteína nas sementes. Segundo Giracca e Nunes (2016) “Uma deficiência leve de 

N causará uma restrição no crescimento da planta, mas geralmente se for mais sutil 

só poderá ser percebida através da comparação com plantas que tenham um 

adequado suplemento de N”. Neste mesmo sentido os autores Giracca e Nunes, 

(2016 p.8) afirmam que: 

Deficiências moderadas de N causam mudanças na cor das folhas para o 
verde claro ou amarelado. Sintomas severos incluem necrose (morte do 
tecido), começando nas pontas das folhas mais velhas, com o 
desenvolvimento de padrões em forma de V pela nervura central em direção 
a base da folha 

 

Deficiências especificamente do feijão pode ocorrer a falta dos seguintes 

fatores nutricionais: Nitrogênio causando redução no crescimento, Fósforo causa o 

raquitismo severo no feijão. Potássio causa o peso reduzido. Cálcio também causa 

raquitismo e distorção nas folhas jovens. Magnésio desenvolve clorose intervenais. 

Ferro também desenvolvem clorose, posteriormente manchas necróticas. Boro é 

desenvolvimento é retardado, a raiz é afetada, podendo morrer. E não menos 

importante o Zinco o crescimento é afetado, e as folhas tornam se verde amarelada 

expandindo folhagem trifoliadas.  (GIRACCA e NUNES, 2016)   
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2 ADUBAÇÃO NITROGENADA E RESÍDUOS VEGETAIS NO DO FEIJÃO EM 

SPD 

 

O plantio direto é um importante sistema de cultivo, pois é um método eficaz 

no controle de erosão, favorecendo a disponibilização de água e nutrientes para as 

plantas, enriquece as condições físicas do solo com a ampliação da condição 

orgânica, ao mesmo tempo aperfeiçoa as condições químicas deste. (BALBINO et 

al., 1996).  

O plantio direto, incorporado a uma adubação nitrogenada apropriada tem 

capacidade de vir a facultar em acréscimo na fertilidade do feijoeiro, e, segundo 

Rosolem (1996), a cultura do feijão tem adquirido elevadas respostas ao nitrogênio 

em todo território nacional a degradação física, química e biológica do solo afeta a 

produtividade das culturas, principalmente nas condições tropicais, além dos efeitos 

negativos causado pelas plantas daninhas, doenças e pragas em geral. (BALBINO 

et al., 1996) 

 Conforme Bonamigo (1993), em regiões predominantes de cerrado, 

necessita-se abraçar o manejo que alcance resguardar o solo, deter e conter água 

das chuvas sem amplos prejuízos, e que se aplique de forma espontânea nas 

condições viventes, de maneira simplificada e menos inconveniente. No SPD, a 

palhada superficial resguarda o solo do impulso dos pingos da chuva, minimizando 

prejuízos de água por evaporação. Silva (2002) devido da precária circulação do 

terreno e a abundância de resíduos deixados em sua superfície, o SPD atenua 

expressivamente as percas de terreno por desgaste de solo. 

 Muzilli (1985) conceituou o SPD como a metodologia de semeadura em solo 

não revolvido, onde se coloca a semente em sulcos ou covas, 8 com de largura e 

profundez satisfatórias para se alcançar uma ajustada cobertura e um apropriado 

contato da semente com a terra, sendo o controle das plantas daninhas na maioria 

das vezes acontecimento pelo meio de procedimentos químicos ajustados ou não 

com técnicas mecânicas e culturais particulares.  

Neste sistema o plantio necessita ser efetivado em solo acobertado por uma 

camada de resteva de culturas precedentes, em que se envolve um conjunto de 

intervenções e medidas que estão amarrados não somente nos progressos 
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tecnológicos, contudo, da conscientização e habilitação dos agricultores (BALBINO 

et al., 1996). 

 O solo, no sistema de plantio direto aguenta o peso dos pulverizadores de 

herbicidas e a ação dos mecanismos da semeadora, em geral discos ou facões, ou 

os dois sistemas combinados. Se tornando como fundamento para preparação 

convencional, o solo suporta as implicações dos discos de arado, dos discos da 

grade niveladora, da gravidade dos pulverizadores de defensivos, para, por fim 

aguentar a atuação dos mecanismos de semeadora. (SILVA, 2002) 

 Em um ensaio efetivado para analisar desiguais sistemas de manejo de um 

terreno argiloso no cerrado, Santos et al. (1996) averiguaram que no SPD a 

porosidade foi díspar dos outros sistemas. Nesse sistema aconteceu uma 

quantidade elevada de microporos na superfície, e os conteúdos de carbono 

orgânico foram elevados em relação aos observados nos demais sistemas. 

Avaliando as benfeitorias que o plantio direto acondiciona, Balbino et al. (1996) 

constataram que esse sistema elevou os níveis de nutrientes, acrescentou na 

atividade dos microrganismos, aprimorou o bom emprego do nitrogênio fixado, 

aprimorou a infiltração de água, dando mais equilíbrio aos aglomerados do solo, e 

sobretudo adicionou produtividade no feijão, recomendando que se faça rotação de 

feijão com milho, aveia, soja, trigo, leguminosas forrageiras e díspares tipos de 

sorgo.  

Silva (2002) analisando o manejo da irrigação do feijoeiro no SPD, 

ressaltaram os amplos benefícios deste sistema, concluindo que ocorre descimento 

efetivo do número de irrigações e o acréscimo do turno de rega quando a palhada 

cobre mais de 50% do plano do solo, e nessas condições, tanto pelo abaixamento 

do número de irrigações quanto pelo acrescente do turno de rega, existirá uma 

redução dos custos operacionais da irrigação.  

Silva (2002) avaliando os efeitos de diferentes arranjos de solo no uso da 

água e na fecundidade do feijoeiro em um Latossolo no município de Santo Antônio 

de Goiás – GO, concluíram que o SPD com ajustada cobertura vegetal, propiciou 

extensão na economia de água em comparação ao preparo com grade aradora, 

arado de aiveca e arado escarificador.  

Em um outro ensaio efetivado no mesmo município no GO, sob um Latossolo 

Vermelho-Escuro, buscando averiguar a retorno do feijoeiro ao N em cobertura, sob 
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díspares placas de irrigação e arranjos de solo, Silva (2002) completou que a 

fecundidade do cultivo em SPD, acrescentou com após o período da adoção deste 

exercício. 

As primeiras análises a nível nacional na cultura do feijoeiro em SPD, foram 

desenvolvidas por intermédio do IAPAR. Os resultados obtidos apontaram a 

viabilidade da inclusão desta cultura no sistema de rotatividade de culturas em 

plantio direto Balbino et al. (1996). Contudo, a necessidade de ter atenção 

redobradas com os plantios que serão usadas no modo de rotação de culturas, pois 

essas plantações podem possibilitar conteúdos químicos que dificultam a 

emergência da sementeira do feijão. Silva (2002) constatou a ocorrência de inibição 

na emergência do feijão, quando cultivado sobre nabo forrageiro e tremoço, e no 

crescimento vegetativo, de raiz quando cultivado em seguida de nabo forrageiro, 

centeio, trigo, tremoço, aveia. 

A rotatividade de culturas incide em alternar espécies vegetais ao longo dos 

anos, em uma mesma gleba ou talhão, onde inúmeros benefícios têm sido 

relacionados, no meio delas a diversificação da renda, mais primorosa aplicação das 

máquinas, controle de plantas daninhas e no meio de outras o avanço da 

produtividade. Além do uso de outras culturas, o uso de fertilizantes verdes pode vir 

a ajustar tais vantagens. (SILVA, 2002)  

No entanto, se deve atentar na prioridade da cobrimento vegetativo do solo, 

seja como adubo verde ou cobertura morta. Tal alternativa necessita ser acontecida 

no sentido de conseguir ampla fabricação de biomassa, donde diferentes espécies 

podem ser utilizadas para aperfeiçoar o conteúdo de matéria orgânica no solo. 

(SILVA, 2002) 

A fundamental benfeitoria proporcionada pelos microrganismos é a 

degeneração dessa matéria orgânica com a libertação dos elementos minerais e 

orgânicos, prontamente assimiláveis pelas plantas Silva (2002) apud Favarin & 

Fancelli (1987). Como as plantas têm distintas relações C/N no solo, essa 

degeneração e posterior libertação desses elementos pode ser mais acelerada ou 

tardia. 

O uso de dessemelhantes tipos de fertilizante verdes (leguminosas e 

gramíneas) apresenta díspares relações C/N, podem afetar o cultivo do feijoeiro. Em 

um ensaio com essa desígnio Miyasaka et al. (1966) concluíram que a acrescente 



 

 

 

23 

fecundidade do feijão com o cultura antecedente de nabo forrageiro foi praticamente 

nulo, e os acréscimos de produtividade gerados por lablabe, tefrosia e guandu 

alterou entre 158 e 185 kg ha-1, entretanto o aumento proporcionado pela crotalária 

(C. juncea L.) atingiu 318 kg ha-1 .  

De acordo com Silva (2002) examinando o efeito de materiais orgânicos no 

solo, averiguaram que o uso da cobertura com mucuna-preta proporcionou uma 

nodulação mais competente e maior acúmulo de N e material seco nos cultivos de 

feijão.  

As coberturas vegetais originadas de adubos verdes alteram na produção de 

matéria seca e de abundância de N por ela fornecido, conforme conferiram Silva 

(2002) em seu ensaio. Os autores notaram que a fabricação de matéria seca do 

feijão de porco foi maior com 6040 kg ha-1, propiciando um fornecimento de N da 

ordem de 107,5 kg ha-1, acompanhado de mucuna-preta com uma produção de 

material seco de 4412 kg ha-1 com provimento de 86,4 kg ha-1 de N, onde todas as 

vegetações propiciaram um revestimento do solo adequado. 

O amplo empenho pela adubação verde tem dado motivação à pesquisa 

tendo em vista desvendar sua viabilidade e deliberar alguns problemas de manejo. 

Nas regiões Sudeste e Centro Oeste do país a adubação verde encontra com o 

problema de produtividade de fitomassa no decorrer do período da primavera, que 

possa favorecer a cultura subsequente, vindo daí a necessidade de se conhecer as 

plantas adequadas a estas condições. (SILVA, 2002)  

Goes & Oliveira (1996) em uma experiência que analisou quatro classes 

vegetais de adubo verde no melhoramento do solo, completaram que das quatro 

classes examinadas a mucuna-preta e a crotalária (C. juncea L.) propiciaram uma 

produção de material seco e cobertura do solo estatisticamente superior aos das 

outras duas classes (feijão-de-porco e nabo forrageiro). Em estudos alistados com a 

dinâmica do nitrogênio dos adubos verdes no solo, Silva (2002) conferiram que a 

mucuna-preta participou ativamente no abastecimento de N ao solo, em comparação 

à crotalária. 

Existem múltiplos resultados que a rotatividade de culturas com a emprego de 

adubos verdes podem causar ao solo, e com o propósito de averiguar tais resultados 

Leandro et al. (1996) concluíram que as coberturas que proporcionaram maior 

produção de material seco foram feijão-de-porco, Crotalaria spectabilis, guandu e 
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mucuna-preta. Conforme Silva (2002) analisando Crotalaria juncea, Crotalaria 

ochroleuca, guandu e mucuna-preta, constataram que os fertilizantes verdes que 

mais produziram massa seca foram a Crotalaria juncea e o guandu.  

Em um ensaio com objetivos avaliar a rentabilidade do feijão sob irrigação em 

rotatividade e fertilizante verdes Wutke et al. (1998) observaram que a emprego da 

mucuna-preta, da Crotalaria juncea e do milho são indicadas na rotação com 

feijoeiro, os maiores valores de ganho de fitomassa verde e de agilidade de 

infiltração básica no solo foram arranjados com o uso dessas culturas na 

rotatividade, e no decorrer do tempo, pode vir a acrescentar na produção do feijão.  

Silva (2002) menciona que para a região dos cerrados, das classes de 

leguminosas empregadas como fertilizante verde, as mais propícias são: mucuna-

preta (Mucuna aterrima), guandu (Cajanus cajan), crotalárias (C. juncea, C. 

ochroleuca, C. paulina e C. spectabilis), feijão-bravo-do-Ceará 

(Canavaliabrasiliensis), feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) e estilosantes 

(Stylosanthes guianensis). 

 Para alcance de uma produtividade ajustada o abastecimento nutritivo 

adequado é essencial, especialmente de N, que de modo geral é fator que as 

plantas necessitam em maior quantidade, sendo o feijão uma cultura extremamente 

rigorosa em condições nutritivas, exposto então o valor de uma fertilização 

adequada, tendo em vista suprir toda essa carência nutricional desta cultura. Porém, 

para o agricultor não é satisfatório que o adubo acrescente na produtividade: é 

necessário que com a adubação o seu lucro acresça, sendo numerosos os exemplos 

indicando que a adubação aumenta o lucro do agricultor. (SILVA, 2002)  

Segundo Oliveira et al. (1996) quando o nitrogênio é deficiente, as plantas são 

atrofiadas, o caule e o ramo são delgados, e as folhas apresentam um colorido 

dentre verde-pálido e amarela, mas uma fertilização nitrogenada bem 

desempenhada supri toda a precisão do cultivo, bem como acrescenta sua 

produtividade. A carências de nitrogênio são mais aguçadas em cultivo direto do que 

no convencional. A rotatividade de culturas com a inclusão de leguminosas admite 

atenuar a amplitude das carências, proporcionando avanço da produtividade e 

economia no dispêndio com fertilizante nitrogenado Muzilli (1985). E de acordo com 

Balbino et al. (1996), no cultivo direto, tem-se constatado deficiências de nitrogênio 

mais acentuadas nas plantas. Essa extensão na demanda por nitrogênio pelas 
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culturas deve-se o baixo percentual de mineralização do material orgânico, visto que 

não há a incorporação dos destroços vegetais, havendo então a necessidade de 

aplicação de doses superiores.  

O manejo de solo e a palhada tem capacidade de influenciar na 

disponibilidade de nitrogênio para o feijoeiro. Em um ensaio a esse conceito Coelho 

et al. (1996) constataram que o modo de preparo de solo influenciou na 

disponibilidade de N para a planta, onde foi menor no cultivo direto, mas o 

comparecimento da palhada tanto superficial como incorporada não acarretou 

contestação para a disponibilidade de nitrogênio para a cultura.  
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3 TEOR DE PROTEÍNA EM GRÃOS DE FEIJÃO EM DIFERENTES ÉPOCAS E 

DOSES DE COBERTURA NITROGENADA 

 

As sementes dessa leguminosa constituem-se na principal fonte de proteína 

de origem vegetal, especialmente para a população de baixa renda, fornece ainda 

ferro, carboidratos e fibras Lima et al. (2003). Dentre as tecnologias empregadas 

para acrescentar no rendimento de grãos de feijão, a adubação com nitrogênio em 

cobertura tem sido recomendada e seus resultados positivos são narrados por 

múltiplos autores. (GOMES et al. 2005)  

O nitrogênio por participar da composição dos aminoácidos, exerce uma 

finalidade direta no teor de proteínas dos grãos. Patroni et al. (2002) ressaltaram 

maior teor de proteína nos grãos cujas plantas ganharam os maiores níveis de 

adubação nitrogenada. Gomes et al. (2005) asseguraram que a semente do feijão 

tem cerca de 25% de proteínas, sendo que as principais frações solúveis (globulinas 

e albuminas) representam em média 75% do total. Quanto ao perfil de aminoácidos, 

Gomes et al. (2005) relataram que nas proteínas de feijão comum é distinguida 

carência em aminoácidos sulfurados e triptofano, sendo a metionina o aminoácido 

limitante, ao passo que a lisina é o aminoácido que se depara em maior dimensão.  

 

3.1 PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE SEMENTES DO FEIJÃO SOB 

INFLUÊNCIA DE PARCELAMENTOS E FONTES DE NITROGÊNIO 

Nos derradeiros tempos, devido ao acréscimo das intervenções mecanizadas 

na cultura de feijão (Phaseolus vulgaris L.), a cada vez mais tem se observado nas 

regiões centro-oeste e sudeste do estado brasileiro, um acréscimo expressivo nas 

regiões de cultivado, assim sendo, necessário estar estudando em relação aos 

métodos culturais essenciais à cultura. Avaliado como uma planta extremamente 

exigente em nutrientes por conta de seu sistema radicular ser superficial e possuir 

ciclo precoce Rosolem & Marubayashi (1994), onde se deve apresentar os nutrientes 

a disponibilidade da planta nos momento e locais apropriados.  

A adubação nitrogenada necessita ser desempenhada de caráter a estar 

propiciando uma adequada alimentação para a planta no período em que ainda se 

tem a possibilidade de aumento do número de vagens e de planta, ou seja, até que 
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se inicie a floração. Conforme os desfechos de Miyasaka et al. (1966) sugerem que 

se aplique o Nitrogênio em cobertura até 20 dias posteriormente a emergência. 

Rosolem (1996), afirma que o do adubo e bem mais aproveitado quando a cobertura 

acontece no máximo até 36 dias empós a emergência (dae).  

Carvalho et al. (2001) examinando porções de N (0, 20, 40, 60 e 80 kg ha-1), 

duas fontes (uréia e sulfato de amônio) e aplicação destas doses de cobertura aos 

21 e 35 dae, chegaram a conclusão de que não houve diferença na produção, 

quando alterou a época de aplicação ou fonte do adubo nitrogenado. Carvalho et al., 

(2001), examinando as doses de 0, 40, 60 e 80 kg ha-1 de N, também não notaram 

contestações na aplicação integral de nitrogênio aos 20 dae e quando ocorreu o 

parcelamento aos 20 e 40 dae. Diniz et al. (1996) descreveram que a planta 

responde a doses maiores que 40 kg ha-1 na semeadura. Carvalho et al. (2001) 

notaram resultado positivo na produtividade com a aplicação de parte do N na 

semeadura (10 kg ha-1) e parcelamento do restante em cobertura (30 kg ha-1) aos 

25 dae.  

Para se alcançar sementes de elevada qualidade, é indispensável, em meio a 

outros fatores, uma adubação mineral balanceada, dada a sua influência na 

produção e propriedade do produto agrícola Carvalho et al. (2001) ressalvaram que 

plantas bem sustentadas apresentaram condições de produzir sementes mais bem 

aperfeiçoadas e, consequentemente, com o seu desenvolvimento completo, 

podendo proporcionar no campo uma atuação mais constante e apropriada. O vigor 

das sementes que explana o seu nível de qualidade fisiológica está relacionado com 

uma série de fatores como: fatores climáticos durante a maturação, qualidade de 

armazenamento, estatura das sementes, nível de injúria mecânica, tratamento 

químico das sementes e nutrição das plantas progenitoras dentre outros. 

(CARVALHO & NAKAGAWA, 2000) 

Trabalhos com objetivos de relacionar a adubação e nutrimento das plantas 

que produzem sementes e a qualidade fisiológica das sementes são reduzidos e os 

resultados nem sempre são concordantes. Em trabalhos desenvolvidos com milho, 

em solos comparando fertilidade tanto baixas como altas, foi possível verificar que o 

grau mais elevado de fertilidade induziu a uma produtividade superior, isso não 

aconteceu em relação ao vigor das sementes, uma vez que, para os dois níveis, foi 

semelhante seu comportamento. Em girassol, foi possível verificarem que a 
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adubação em cobertura com doses de um a nove gramas de N por planta acelerou a 

atividade de germinação das sementes. (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000) 

 O nitrogênio tem capacidade de influenciar na qualidade fisiológica da 

semente, no entanto os seus efeitos podem variam de acordo com a espécie 

especifica, com fatores climáticos, bem como as fases de evolução da planta em que 

acontece a aplicação do fertilizante Carvalho & Nakagawa (2000). Pode-se verificar, 

deste modo, a necessidade de se realizar mais estudos sobre a adubação/nutrição e 

qualidade fisiológica das sementes para melhor explanar deficiências em nutrientes 

de cada espécie, para que seja feita recomendação de adubação para produção de 

sementes, tendo em vista também à qualidade fisiológica.  

3.2 FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE N2 NO CULTIVO DO FEIJÃO SUBMETIDO A 

DOSAGENS DE INOCULANTE E TRATAMENTO QUÍMICO NA SEMENTE 

CONFRONTADO À ADUBAÇÃO NITROGENADA 

O feijão tem seu cultivo em até mais ou menos 100 países em todo território 

mundial, isso envolve um número extenso de gêneros e também de espécies, 

dificultando assim que se realize uma checagem para se obter apontadores de 

fertilidade por qualidade. O feijão de sequeiro possui rentabilidade mediana em to 

2001 conseguiu atingir um valor de 892 kg há-1 (Conab, 2001). Ao se considerar 

exclusivamente o gênero Phaseolus, o pais brasileiro e maior potência mundial, 

seguido pelo México Zimmermann et al. (1996). Araújo et al. (2007) diferente da 

circunstancia rentável do feijoeiro cultivado em sequeiro, que e inferior, o feijão 

irrigado possui uma média que ultrapassa 1.800 kg ha-1.  

O N é o nutriente que é absorvido em abundancia elevada Araújo et al., 

(2007). A utilização do uso do N mineral pode acarretar, ocasionalmente uma 

resposta menosprezível Franco (1977). O N fertilizante geralmente tem um 

aproveitamento que não ultrapassa os 50%, sendo possível em algumas situações, 

em solos arenoso, alcançar entre 5 e 10% Araújo et al. (2007). A disposição de N 

mineral para as plantas esta interligadas na amarração da continua degradação da 

matéria orgânica (mineralização do N) e do adubo de N, onde o processo de fixação 

biológico de nitrogênio da atmosfera fica restringido a microrganismos que 

acontecem de forma espontânea no solo ou associado a espécies vegetais. O 

processo simbiótico de leguminosas correlacionados a bactéria de gênero 
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Rhizobium aparenta ser o sistema de maior agregação em termos de incorporação 

de N2 fixado no ecossistema. Avalia-se que 20% do N2 fixado no decorrer do ano no 

planeta advém da combinação do gênero Rhizobium x leguminosas. (ARAÚJO et al., 

2007) 

O feijão desenvolve relação de simbiose nas radículas e a bactéria Rhizobium 

tropici. Uma vez presente esta bactéria no solo, de forma espontânea ou por meio de 

inoculação, reconhece e inicia-se uma contaminação nas raízes da planta alvo, 

acarretando o desenvolvimento nodular onde incide na fixação do N2 (Hungria et al., 

1997). Depois que se inicia a nodulação, o Rhizobium se transforma em bacterióide 

multiplicando e iniciando a síntese se nitrogenase, enzima esta que etem 

responsabilidade na diminuição N2 dando início a fixação. (HUNGRIA et al., 1997)  

Para indicação de uma estirpe (ou estirpes) de Rhizobium tropici para inocular 

o feijão, é fundamental que haja, entre outras condições, a ação na fixação de N2 

que seja competente o suficiente para que se estabeleça no solo e assim estar 

competindo com outros microrganismos que ali estão presentes. (HUNGRIA et al., 

1997) 

 

3.3 ADUBAÇÃO NITROGENADA EM COBERTURA NO FEIJOEIRO COM 

SUPLEMENTAÇÃO DE MOLIBDÊNIO VIA FOLIAR 

 

No Brasil, a cultura do feijão possui uma alta relevância, tanto 

economicamente falando tanto quanto socialmente evidenciado, por possuir elevado 

valor proteico para a população, e devido ao contingente de pequenos produtores 

inclusos na sua produção, posto que tenha existido nos últimos anos, tem crescido o 

interesse de produtores de outras categorias do agronegócio, onde tem adotado 

tecnologia avançadas, envolvendo a irrigação e a colheita que é cada vez 

modernizada Yokoyama (2002). Contudo, as produtividades do Brasil ainda não são 

elevadas, onde foi registrado na safra 2007/08 uma produtividade média de 840 kg 

ha-1, com uma produção total que atingiu 3,2 milhões de toneladas de grãos 

segundo dados CONAB (2009).  

Dentre os nutrientes essenciais o nitrogênio (N) aparece como um dos fatores 

determinantes para o desenvolvimento desta cultura, Crusciol et al. (2007) 
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alcançaram respostas significativas se aplicar N em cobertura até a dose máxima 

testada de 120 kg ha-1 de N, com produção superior a 3000 kg ha-1. 

O nitrato e o amônio são fontes de N inorgânicas mais absorvidas pelos 

vegetais superiores, a substância de N que a planta requer para obter elevado 

incremento varia de 2% a 5% da matéria seca da planta Marschner (1995). No 

entanto, principalmente em regiões tropicais, a disponibilização de N é  baixa, tendo 

em vista que, em solos drenados e precariamente ácidos, a nitrificação é  

intensificada, e o nitrato é a fonte em que as plantas mais conseguem absorver. 

(CALONEGO et al., 2010) 

No caso do molibdênio (Mo), por conta da carência natural de alguns solos, à 

exportação pelas sementes mediante produtividades elevadas e a ausência da 

adubação com Molibdênio pela maioria dos produtores rurais, estão se esgotando as 

reservas naturais do solo, o que pode atenuar na capacidade de produção das 

culturas Calonego et al. (2010). Micronutriente este que é tido como fundamental por 

fazer parte das enzimas redutase do nitrato e nitrogenase. A redutase do nitrato 

promove a diminuição do nitrogênio absorvido na forma nítrica, para em seguida ser 

incorporado em compostos orgânicos e a nitrogenase catalisa a reação de fixação 

do N atmosférico. (CALONEGO et al., 2010) 

No caso do feijoeiro, cujo sistema de fixação de N é de baixa eficácia, a 

indigência do nutriente está mais catalogada à atividade da redutase do nitrato. 

Desta forma, a aplicação de doses elevadas de N, pode não proceder em altas 

produtividades, possivelmente devido ao provável acúmulo de nitrato na planta, 

consequência da nitrificação do amônio e síntese insuficiente de redutase do nitrato 

por falta de Mo. (CALONEGO et al., 2010) 

Além de ter elevado valor econômico, o uso de fertilizante nitrogenado em 

solos tropicais tem ainda um custo ecológico adicional Straliotto et al. (2002). Nesse 

contexto, o manejo apropriado da adubação nitrogenada representa uma das 

fundamentais dificuldades da cultura do feijoeiro, visto que a aplicação de doses 

exageradas de N, além de acrescer o custo econômico, pode originar contágio das 

águas subterrâneas devido à percolação de nitrato, e o seu emprego em 

quantidades precárias pode restringir sua potencialidade produtiva, ainda que 

iferentes fatores de produtividade sejam otimizados Calonego et al. (2010) apud 

Santos et al. (1993). Dessa forma, técnicas que possibilitam a maximização da 
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absorção de N pelo feijoeiro são de extraordinária importância, devido ao elevado 

custo e à baixa eficácia dos fertilizantes nitrogenados Crusciol et al. (2007), pois, 

além da percolação, o N pode seguir outros caminhos como a volatilização e a 

imobilização. (CALONEGO et al., 2010)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil é destaque quando se fala em agronegócio, colocado como um dos 

maiores produtores e exportadores de grãos do mundo. A cultura do feijão-comum 

(Phaseolus vulgaris L) é um dos cultivos mais importantes quando se fala em 

produção de alimentos. É de aspecto totalmente cultural o alimento que se consome, 

no Brasil é desde os primórdios que se consome feijão. O feijão é uma cultura 

sensível, então exige muita atenção com pragas e doenças e também nutricional. 

O N trata se de um agente nutricional importante para o desenvolvimento do 

feijoeiro, seja em cultura convencional ou em cultura sob o Sistema de Plantio 

Direto. Entretanto este elemento oferece maiores dependências edafoclimáticas para 

a aplicação e dificuldade de manipulação em doses adequadas, mesmo sob 

orientação técnica, dispondo inclusive da possibilidade da fixação biológica de N2 

por meio de inoculação das sementes. Um dos elementos requeridos em menor 

quantidade pelas plantas é o molibdênio, sendo sua principal ação, quando se trata 

de processos metabólicos está restrita a sua participação em algumas enzimas, 

como nitrogenase, redutase do nitrato e xanthine oxidase/ dehydrogenase. Ainda 

não está clara em plantas superiores a participação do molibdênio na oxidação do 

sulfito oxidase, como ocorre em microrganismos.  

O presente trabalho contemplou com êxito o objetivo principal deste estudo foi 

descrever a adubação foliar com nitrogênio, identificação de sintomas de deficiência 

no feijoeiro, analisar a aplicação de adubação nitrogenada e resíduos vegetais no 

SPD, entender o teor de proteínas em grãos de feijão, demonstrar a produtividade e 

a qualidade de semente, compreender a fixação biológica no feijoeiro, apresentar 

modo de adubação nitrogenada em cobertura e suplementação de molibdênio. 

Através deste estudo, foi possível compreender que para o estabelecimento 

do desenvolvimento do feijoeiro em seus estádios iniciais, os nutrientes 

armazenados na semente irão suprir as necessidades. Entretanto, o 

desenvolvimento das plantas também depende da fertilidade do solo. Mesmo que a 

semente apresente baixo conteúdo de um nutriente, o meio pode compensar a 

necessidade deste, por ser originária de uma planta mãe não muito bem suprida. 

Portanto, uma semente com alto teor deste elemento, dará origem a uma planta 

vigorosa, mesmo em um ambiente que apresenta deficiência desses elementos. 
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Fica como recomendação para pesquisas futuras, as implicações benéficas 

do nitrogênio e outros elementos como molibdênio e adubação verde no cultivo de 

outras culturas como a soja, o algodão etc. Finalmente, este assunto é vasto não 

finaliza aqui as inúmeras possibilidades de buscas. 
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