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Introdução

O feijoeiro (Phaseolus vulgares L.) é muito 
conhecido no meio agrícola nacional, tanto que o Brasil 
é segundo maior produtor do mundo, com uma área 
plantada de 3,5 milhões de hectares, sendo uma das 
mais cultivadas, chegando a ocupar a sexta posição em 
volume produzido no país[1]. Mas toda essa produção 
está muito abaixo (732 kg/ha) comparando ao potencial 
da cultura, que é de 4000 kg/ha [2].

No agreste meridional de Pernambuco, destaca-se o 
município de São João como maior produtor de feijão, 
que produziu no ano de 2006, cerca de 7.380 toneladas 
chegando a um rendimento médio de 702 Kg/ha. Essa 
produção é 35% da total da região [3]. A baixa 
produtividade, não só nessa região mais em todo o país, 
deve estar ligada a problemas técnicos e políticos que 
englobam geração, difusão e aplicação de 
conhecimento [4]. Então vale salientar a importância de 
uma adubação bem feita, fornecendo os nutrientes 
necessários para o crescimento da planta. 

O Nitrogênio é um componente da molécula de 
clorofila e de aminoácidos essenciais para a formação 
de proteínas. Quando o suprimento de N não é o 
adequado, o crescimento é retardado e o N é 
mobilizado da folhas mais velhas para as áreas em 
crescimento [5].

O fósforo é um elemento que tem funções de grande 
importância na célula vegetal. Ele é um elemento 
estrutural que faz parte do esqueleto molecular do RNA 
e DNA, ele atua também como regulador de diversas 
vias metabólicas e também é necessário para a 
formação de moléculas geradoras de energia (ATP, 
ADP). A falta desse elemento ocasiona redução no 
crescimento de todas as partes da planta (caule, raízes, 
folhas, etc.), a planta fica com uma coloração verde 
escura, por conta da baixa taxa de crescimento da 
folha, acumulando clorofila.

O potássio é o elemento mais encontrado no 
citoplasma e vacúolos. Também esta presente na seiva 
e tecidos condutores, tornando-se muito móvel na 
planta e de grande importância na regulação osmótica 
[5]. A sua deficiência pode ocasionar crescimento 
lento, pouco desenvolvimento radicular, caules fracos e 

flexíveis. È o segundo elemento mais exigido pelo 
feijoeiro [1].

Os micronutrientes são classificados desse modo, 
por conta, que são exigidos em pequenas quantidades 
pelas plantas, mesmo assim, eles não deixam de ser 
essenciais para o funcionamento perfeito da fisiologia 
da planta. Hoje os micronutrientes são levados em 
conta em uma adubação, por que na agricultura 
moderna qualquer erro pode trazer grandes prejuízos. 
A grande maioria dos micronutrientes atuam como 
catalisadores de reações enzimáticas .

Para maximização da produtividade de uma 
cultura, há necessidade de uma adequada 
disponibilização pelo solo dos nutrientes de plantas, 
caso contrário a produção será limitada pelo nutriente 
em menor disponibilidade, sendo esse o princípio da 
secular lei do mínimo estabelecida por Liebig em 1862. 
Conhecendo-se a exigência da cultura e a limitação do 
solo em disponibilizar determinado (os) elemento(os), 
torna-se necessário recorrer ao uso de adubos para 
maximizar a produção.

Material e métodos

O experimento foi instalado no Campus da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, na 
Unidade Acadêmica de Garanhuns-PE, no período de 
09/2008/ a 02/2009.

O experimento foi montado utilizando-se um 
LATOSSOLO de textura arenosa coletado no dia 26 de 
setembro de 2008 na profundidade de 0 – 20 cm. O 
solo foi seco ao ar, peneirado e acondicionado em 
vasos plástico com capacidade para 8 L.

Após coleta ele foi submetido à incubação por 45 
dias com calcário, exceto o tratamento menos calagem. 
A técnica empregada no estudo foi a do elemento 
faltante e o experimento foi montado num 
delineamento em blocos casualizados, com 12 
tratamentos: 
(testemunha=solo..natural;..completo=calagem..(se.nec
essário).+N+P+K+S+B+Cu+Fe+Mn+Zn; completo 
menos N; completo menos P; completo menos K; 
completo menos calagem; completo menos S; completo 
menos B; completo menos Cu; completo menos Fe; 



completo menos Mn e; completo menos Zn) e 4 
repetições. 

As doses de adubação foram parceladas em três 
aplicações quinzenais. A primeira adubação foi feita no 
dia 10 de dezembro de 2008. 

O solo coletado é da classe LATOSSOLO e foi 
amostrado no Sítio Flamengo, município de Garanhuns. 
As sementes necessárias para a implantação dos 
experimentos foram fornecidas pelo IPA e semeadas 
diretamente nos vasos. A parcela foi composta por três 
plantas por vaso. 

Durante o período do experimento foram coletadas 
medidas da altura das plantas. Entre os dias 16 e 
18/02/2009 o material vegetal foi colhido, separado em 
raiz, caule, folha e vagem. Após separação, o material 
foi seco em estufa de circulação forçada a 70ºC, até 
peso constante e a matéria seca correspondente a cada 
uma das partes foi pesada. 

De posse de todos os dados, os mesmos foram 
analisados estatisticamente, tendo auxilio do programa 
estatístico SISVAR (Ferreira, 2000). 

Resultados e Discussão

O tratamento que não recebeu calagem foi o que 
apresentou menor desenvolvimento da Raiz (1,75g), o 
que pode ter ocorrido pelas condições de baixo pH da 
solução do solo aliado à disponibilidade de 
Al3+,mostrando que o excesso de H+ diminui o 
crescimento das raízes. No tratamento menos P não se 
detectou crescimento radicular, pois as plantas 
morreram durante a condução do experimento (Tabela 
01).

O tratamento completo não deferiu do tratamento 
sem boro para a variável peso da raiz, o que não era 
para ter acontecido, por que o efeito da deficiência de 
boro provoca a inibição do crescimento radicular, 
ocorre a ausência ou anormalidade na diferenciação 
vascular, principalmente do  floema, além de necrose 
do ápice radicular [6]. Provavelmente o que deve ter 
acontecido é a suficiência do solo em boro para o 
desenvolvimento da cultura do feijoeiro, não sendo 
esse o elemento mais limitante no solo.

Na Tabela 02 onde mostra o resultado das medias 
obtidas para a variável peso seco da Parte Aérea (P.A), 
a testemunha (5,75g) não diferenciou do tratamento 
sem calagem (4,75g) na variável peso da P.A.

O tratamento completo (9,25g) foi o que 
proporcionou a maior produção de matéria seca na 
parte aérea, mas esse tratamento não diferenciou 
estatisticamente do tratamento sem ferro (9,00g). Esse 
fato pode ter ocorrido por que a disponibilidade do 
ferro é maximizada na faixa de pH 4,0 a 6,0, faixa essa 
onde o solo se encontrava[1] (Tabela 02).

Para o P, apesar da plantas terem morrido e 
apresentar 0,00 g de raiz, para a parte aérea os dados 
revelara 2,00 g, devido exclusivamente à coleta de
folhas senescentes. Mais uma vem reforçando a 
carência desse solo em P. Entre os micronutrientes, a 
exemplo do ocorrido com as raízes, o Mn foi o que 
mais limitou o crescimento das plantas (Tabela 02). 

Os resultados apresentados na Tabela 03 mostram 
que o peso seco de vargens submetida a os tratamentos 
apresentaram o mesmo comportamento da variável 
número de vagens, apresentando diferença significativa 
entre os tratamentos (Tabela 03).

O Tratamento completo foi o que teve maior 
produção dessa variável, mostrando que o fornecimento 
dos macro e micronutrientes são de crucial importância 
para o crescimento da planta, mesmo que esse 
tratamento não tenha se destacado nas demais 
variáveis. Plantas bem nutridas destinam mais 
nutrientes e energia às partes reprodutivas, o que se 
comprova com os resultados desse trabalho.

As plantas crescidas no solo com os tratamentos 
menos K e menso P foram aquelas que obtiveram as 
menores produções (136,00 e 6,75, respectivamente)
(Tabela 03). 

Conclusão

O P é o nutriente mais limitante ao desenvolvimento 
e produção de plantas de feijão cultivadas em 
LATOSSOLOS da região de Garanhuns.

Dentre os micronutrientes, o Mn é o mais limitante e 
o B o menos limitante.

A calagem é indispensável ao solo estudado para que 
as plantas nele cultivadas expressem seu potencial de 
produção.
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Tabela 01: Resultado das médias dos tratamentos para a variável peso seco da raiz testadas no teste  Tukey (5%).

Tratamentos Médias (g) Resultados do teste*

Testemunha 4,25       Bcd

Completo 6,25             Ef

(-) N 3,25    Bcd

(-) P 0,00 A

(-) K 2,25   BC

(-) Calagem 1,75 Ab

(-) S 6,75                F

(-) B 6,25             Ef

(-) Cu 5,50             Ef

(-) Fe 4,25       Cde

(-) Mn 3,25    Bcd

(-) Zn 4,75   Def

* As letras minúsculas representa a diferencia cão dos tratamentos.

Tabela 02: Resultado das médias dos tratamentos para a variável peso seco da P.A. testadas no teste  Tukey (5%).

Tratamentos Médias (g) Resultados do teste*

Testemunha 5,75 Ab

Completo 9,25       C

(-) N 7,75    BC

(-) P 2,00 A

(-) K 8,00    BC

(-) Calagem 4,75 Ab

(-) S 8,50    BC

(-) B 8,00    BC

(-) Cu 7,75    BC

(-) Fe 9,00       C

(-) Mn 6,75    BC

(-) Zn 7,25    BC

* As letras minúsculas representa a diferenciação dos tratamentos.

Tabela 03: Resultado das médias dos tratamentos para a variável peso seco das vargens testadas no teste  Tukey (5%).

Tratamentos Médias (g) Resultados do teste*

Testemunha 15.50 abc

Completo 17.00 bc

(-) N 14.75 abc

(-) P 0.000 a

(-) K 5.500 ab

(-) Calagem 2.250 ab

(-) S 16.50 bc

(-) B 23.75 c

(-) Cu 6.500 ab

(-) Fe 15.75 abc

(-) Mn 8.750 abc

(-) Zn 14.75 abc

* As letras minúsculas representa a diferenciação dos tratamentos.


