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Fertilização nitrogenada e irrigação na cultura do feijão(Phaseolus 

vulgaris L) em casa de vegetação 

Rosângela Meirelles Barbosa Oliveira1;Francisco de Assis Oliveira2 , Karina Guedes3. 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho foi conduzido em casa de vegetação do DSER/CCA/UFPB em Areia, PB, e 
teve como objetivo avaliar os efeitos de quatro níveis de nitrogênio (0, 30, 60 e 90 kg ha-1 de N) e 
três de água disponível no solo (20, 50 e 80%) na cultura do feijão. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 3, com três repetições, totalizando 
36 parcelas. Foram obtidos os dados referentes ao número de grãos, número de vagens, peso 
dos grãos, área foliar e fitomassa seca. Os resultados mostraram que o nitrogênio aplicado ao 
solo afetou de forma significativa o número de vagens, número de grãos e peso dos grãos. Para 
matéria seca e área foliar verificou-se que o nitrogênio e a água disponível no solo afetaram de 
forma significativa. Houve efeito dos tratamentos de umidade disponível no solo sobre os 
resultados das variáveis analisadas. Não houve interação do nitrogênio e água disponível no solo 
para nenhuma das variáveis avaliadas, exceto para área foliar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Phaseolus vulgaris L., fertilização , irrigação. 
 
ABSTRACT 
 
A greenhouse experiment was carried out in DSER/CCA/UFPB in Areia, PB, to evaluate the effect 
of four levels of nitrogen (0, 30, 60 and 90 kg ha-1 of N) and three of available water in the soil (20, 
50 and 80% of AD) in the quality of the green beans of the bean. The experiment was arranged in 
a completely randomized block design in a factorial arrangement of 4 x 3, in three replicates, 
totaling 36 portions. They were obtained the data regarding number of grains, number of green 
beans, weight of grains area to foliate and fitomassa dries. The results showed that the applied 
nitrogen to the soil affected in a significant way the number of green beans, number of grains and 
weight of grains. Verified that the nitrogen and the available water in the soil affected in a 
significant way the results of production of dry matter and area to foliate of the culture. There was 
effect of the treatments of available humidity in the soil on the analyzed variables. There was not 
interaction of the nitrogen and available water in the soil for none of the appraised variables, 
except for area to foliate. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
Devido a baixa fertilidade dos solos brasileiros em geral, onde se conduzem plantios de feijão, a 
adubação e a irrigação exercem papéis importantes, uma vez que contribuem para o aumento da 
produtividade e desenvolvimento da cultura.  
 
Dentre os elementos que influenciam o desenvolvimento das plantas, o nitrogênio é de vital 
importância e, embora seja o mais abundante na natureza, representando cerca de 78% da 
composição do ar atmosférico, é o elemento que mais limita a produção das culturas, pois na 
forma gasosa não é disponível para a maioria das plantas (NEVES, 1982). 



 
Um estresse de água nas plantas ocorre quando o potencial de água no solo permanece bastante 
baixo por um certo tempo ( ASPINALL & PALEG, 1981). 
 
A fase da planta mais sensível à deficiência de água é a reprodutiva, sendo altamente vulnerável 
desde o início da floração até o início da formação das vagens (FAGERIA et al., 1991). 
 
Com relação ao processo de fixação de N2 em leguminosa, sabe-se que ela é sensível à 
escassez de água durante sua etapa reprodutiva (ALBERECH et al., 1984). 
SILVA et al. (1977), estudando o efeito de níveis e épocas de aplicação de nitrogênio na produção 
do feijoeiro, observaram que o aumento da dose de N implicou em aumento de produtividade, 
independentemente da época de aplicação. 
 
BUZET et al. (1990), testando as doses de nitrogênio 0, 20, 40, 60 e 80 kg ha-1 na cultura do 
feijão, constataram que as doses de nitrogênio afetaram a produção da cultura de forma linear 
crescente.  
 
O presente trabalho teve como objetivo estudar os efeitos de doses crescentes de nitrogênio 
aplicadas ao solo e níveis de água disponível no solo sobre a cultura do feijão em casa de 
vegetação. 
 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 
 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Departamento de Solos e Engenharia 
Rural da UFPB utilizando amostra de um Latossolo Vermelho Amarelo (Embrapa, 1999), que 
depois de coletado foi submetido às análises físicas e químicas como apresentados na tabela 1. 
 

TABELA 1. Resultados das análises físicas e químicas do solo utilizado no experimento. 

ATRIBUTOS 
FÍSICOS 

 ATRIBUTOS 
QUÍMICOS 

 

Areia (g dm-3) 542,00 PH em água ( 1: 2,5 ) 6,10 
Silte (g dm-3) 92,00 CE (dS/m) 0,47 
Argila (g dm-3) 366,00 Ca2+ (cmolc dm-3) 3,50 

Dens. Aparente (g cm-3) 1,04 Mg2+ (cmolc dm-3) 1,30 
Dens. Real (g cm-3) 2,59 Na+ (cmolc dm-3) 0,07 
Umidade em peso g g-1  H+ (cmolc dm-3) 4,21 
0,033 MPa (g g-1) 0,14 Al3+ (cmolc dm-3) 0,65 
1,5 MPa (g g-1) 0,11 K+ (mg dm-3) 20,0 
Cc* (g g-1) 0,27 P (mg dm-3) 1,34 
  M.O  (g dm-3) 29,44 

 Classificação textural  -  Franco  Argilo  Arenoso 
*Cc: capacidade de campo determinado pelo método gravimétrico 

 
A unidade experimental foi constituída por um vaso plástico com capacidade para 10 litros, onde foi 
colocado 8,0 kg de solo seco. Os tratamentos foram definidos por quatro doses de nitrogênio (0, 
30, 60 e 90 kg ha-1 de N) e três teores de umidade (20%, 50% e 80% da água disponível (AD) do 
solo), constituindo 12 tratamentos. Após submeter todas as parcelas à capacidade de campo, foi 
aplicada uréia de acordo com cada tratamento. O controle da umidade do solo, após o início da 
aplicação dos tratamentos, foi realizado pelo método das pesagens diárias do conjunto (vaso+solo 
úmido+tutor+planta) e as irrigações eram efetivadas quando o peso do vaso em cada tratamento 
atingia seu referencial, ou seja, 9,30; 9,71 e 10,12 kg, respectivamente, 20%, 50% e 80% da AD  
 



Foi utilizada a cultivar de feijão Caiapó. A semeadura foi efetivada em 10/10/2001, tendo a 
emergência ocorrido três dias após o plantio. Foi realizado o desbaste onze dias após a 
emergência, deixando-se apenas duas plantas em cada vaso. 
 
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com os tratamentos 
distribuídos em esquema fatorial 4 x 3 (quatro doses de nitrogênio x três teores de umidade 
disponível no solo), com três repetições, totalizando 36 parcelas.  
 
As variáveis estudadas foram: número de vagens (NV), número de grãos (NG), peso dos grãos 
(PG), área foliar (AF) e matéria seca (MST). Para interpretação dos resultados utilizou-se a análise 
da variância, usando-se o teste “F” para interpretação do nível de significância e as médias foram 
comparadas entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Para os tratamentos 
quantitativos, doses de nitrogênio, foI utilizada a análise de regressão polinomial, sendo escolhido 
o modelo significativo de maior grau.  

 
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise de variância mostrou que houve efeito significativo para nitrogênio e água disponível 
sobre as variáveis analisadas, e que não houve interação do nitrogênio e água disponível no solo 
para nenhuma das variáveis, exceto para área foliar. As doses de nitrogênio para 20% de água 
disponível (AD) no solo não apresentaram diferenças significativas, entretanto, as doses de N 
diferiram estatisticamente nos níveis de 50% e 80% da AD, não havendo diferença entre os níveis 
de 50% e 80% da AD no solo. 
 
Na Figura 1, observa-se que houve efeito quadrático significativo (P < 0,05), e segundo o modelo 
obtido, o nível máximo de nitrogênio para 50% de AD seria atingido, teoricamente, com a aplicação 
de 42,24 kg ha-1 de N para um máximo número de grãos por vagem de 53,8. Os resultados da 
referida Figura permitem afirmar que apesar do feijão ser considerado uma planta fixadora do 
nitrogênio atmosférico, através do processo de simbiose com o Rhizobium, há a necessidade da 
aplicação de adubação nitrogenada para a cultura atingir seu rendimento máximo. 
 

y = 37,2 + 0,7844x - 0,0093*x2 

R2 = 0,9505

0

20

40

60

0 30 60 90

Dosagem de N (kg ha-1)

N
úm

er
o 

de
 g

rã
os

 
Figura 1: Número de grãos de feijão por vaso em função das doses de nitrogênio                                         

aplicadas ao solo para 50% de AD. 
 

Na Figura 2, observa-se que também houve efeito quadrático significativo (P < 0,01) do nitrogênio 
para 50% de AD, e de acordo com a equação obtida o nível máximo de nitrogênio seria atingido 
com a aplicação de 44,6 kg ha-1 de N para peso dos grãos máximo de 14,08 g. SILVA et al. (1977) 
verificaram que a aplicação de adubo nitrogenado, em geral, na cultura do feijoeiro, apresenta 
efeito positivo sobre a produção de grãos. 
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Figura 2: Peso dos grãos de feijão por vaso em função das doses de                                                    
nitrogênio aplicadas ao solo para 50% de AD. 

 
Para número de vagens (Figura 3), observa-se que houve efeito quadrático significativo (P < 0,01) 
do nitrogênio para 50% de AD, cujo modelo obtido permite afirmar que a dose de 48,07 kg ha-1 de 
N proporcionaria, teoricamente, o número máximo de vagem de 15,0. Segundo os resultados da 
análise, verifica-se que se torna necessário a aplicação de dose de nitrogênio superior a 48 kg ha-1. 
CALVACH & REICHARDT, (1996), estudando o efeito de época de deficiência hídrica na eficiência 
do uso do N na cultura do feijão verificaram que o período de maior absorção de N ocorreu na 
etapa da floração e formação de vagens. 
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Figura 3: Número de vagens de feijão por vaso em função das doses de                                                 

nitrogênio aplicadas ao solo para 50% de AD. 
 
Na Figura 4, estão apresentados os resultados de área foliar em função dos níveis de nitrogênio 
para as condições de água disponível, 20, 50 e 80% no solo. Verifica-se que para 20% de água 
disponível a área foliar apresentou efeito linear para as doses de nitrogênio numa relação de 
0,995 cm2 para cada kg ha-1 de N aplicado ao solo. Este valor foi menor em relação aos níveis de 
50 e 80%, devido a menor absorção de N pela redução de água disponível no solo que, como se 
sabe, influi nos processos de fluxo de massa e difusão e na disponibilidade de nitratos no fluxo do 
xilema (CASTRILLO et al., 1990). Isto mostra que para este nível de 20% de AD haveria 
necessidade de se aplicar ao solo doses de nitrogênio superiores a 90 kg ha-1 de N para cultura 
atingir seu patamar máximo de área foliar.  
 
Com relação ao nível de 50% de AD, a área foliar em função das doses de N, se afastou de 
forma significativa a um modelo quadrático. Segundo a equação estimada a dose máxima de N 
foi de 90,2 kg/ha para uma área foliar máxima de 648,2 cm2. Idêntico comportamento ocorreu 
com o nível de 80% de AD onde a análise de regressão também apresentou efeito quadrático, e 
de acordo com a equação obtida a máxima área foliar 746,8 cm2 seria atingida com 63,5 kg ha-1 
de N aplicada ao solo. 
 



Verificamos com os dados obtidos para área foliar e segundo as análises das equações de 
regressão, que o aumento dos níveis de água disponível no solo favoreceu sobremaneira a 
eficiência da adubação nitrogenada aplicada ao solo. 
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Figura 4: Área foliar por vaso de feijão em função das doses de                                                          

nitrogênio aplicadas ao solo, para três condições de água disponível. 
 
A Figura 5, apresenta os resultados do acúmulo de matéria seca em função dos níveis de 
nitrogênio para as condições de água disponível, 20, 50 e 80% no solo. Nota-se que para 20% de 
água disponível a acumulação de matéria seca cresceu com as doses de nitrogênio, numa 
relação de 0,03 cm2 para cada N aplicado ao solo. Comportamento similar ocorreu com relação 
aos níveis de 50% e 80% de AD, onde de acordo com as equações obtidas houve acréscimo na 
produção de matéria seca da ordem de 0,05 e 0,06 cm2 para cada kg ha-1 de N aplicado ao solo 
respectivamente. 
 
Os coeficientes angulares dos modelos obtidos na figura 5, permitem afirmar que o aumento nos 
níveis de água disponível no solo contribuiu para uma maior eficiência da adubação nitrogenada 
aplicada ao solo, em termos de matéria seca. Verifica-se, portanto, a importância da 
disponibilidade de água no solo para a absorção de N e o fluxo de nitratos no xilema 
(CASTRILLO et al., 1990). 
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Figura 5: Matéria seca por vaso de feijão em função das doses de                                                       

nitrogênio aplicadas ao solo, para três condições de água disponível. 
 
4 – CONCLUSÕES 
 
O nitrogênio aplicado ao solo afetou de forma significativa o número de vagens, o número de 
grãos, peso dos grãos, área foliar e matéria seca; 
 
Houve efeito dos tratamentos de umidade disponível no solo sobre as variáveis analisadas; 



 
As respostas das variáveis estudadas às doses de nitrogênio se ajustaram de forma significativa ao 
modelo de segundo grau; 

 
Os máximos valores de número de grãos, número de vagens, e peso dos grãos, foram 42, 24; 
48,07 e 44,6 kg ha-1 de N, respectivamente. 

 
Não houve interação significativa entre os níveis de nitrogênio e água disponível no solo sobre as 
variáveis analisadas, exceto para área foliar. 
 
O aumento nos níveis de água disponível no solo concorreu para uma melhor eficiência na 
utilização do nitrogênio pela cultura. 
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