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PRODUTIVIDADE DE GRÃOS E VARIAÇÃO TEMPORAL DE FITOMASSA 

SECA DA CULTURA DE FEIJÃO EM FUNÇÃO DE DOSES DE NITROGÊNIO 

Autor: DANIELA ARNOLD TISOT 

Orientador: Prof. Dr. DURVAL DOURADO NETO 

RESUMO 

 Com o objetivo de caracterizar a variação temporal de fitomassa seca de raízes, 

hastes, folhas e órgãos reprodutivos, e de verificar o efeito da adubação nitrogenada no 

rendimento de grãos e na produção de fitomassa seca dos diferentes órgãos da cultura de 

feijão (Phaseolus vulgaris L.) no florescimento, conduziu-se um experimento na área do 

Departamento de Produção Vegetal, Esalq, Universidade de São Paulo, Piracicaba-SP. O 

solo foi classificado como NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico; a variedade 

cultivada foi IAC-Carioca Tybatã (hábito de crescimento indeterminado), e o 

delineamento estatístico foi o inteiramente casualizado. Os tratamentos foram 

constituídos de combinações dos fatores doses de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1) e 

épocas de avaliação (nove estádios feno lógicos). Os seguintes parâmetros foram 

avaliados: fenologia da cultura, a fitomassa seca de raízes, hastes, folhas e órgãos 

reprodutivos, em cada estádio fenológico, e o rendimento de grãos e seus componentes. 

Para descrever o padrão de variação da fitomassa seca de raízes, hastes, folhas, órgãos 

reprodutivos e fitomassa seca total, foram ajustados modelos não lineares utilizando o 

procedimento NLIN (Non LINear regression) do SAS System (SAS Institute, 1998). 

De acordo com o que foi discutido, os resultados permitem concluir que: (i) os modelos 

propostos são adequados para caracterizar a variação de fitomassa seca de raízes, hastes, 

folhas e órgãos reprodutivos durante o ciclo da cultura de feijão (Phaseolus vulgaris L.), 

(ii) no florescimento e na colheita, a fitomassa seca dos diferentes órgãos da cultura de 

feijão e o rendimento de grãos, respectivamente, variam com a adubação nitrogenada 
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segundo uma função quadrática, (iii) o máximo rendimento de grãos é obtido com a dose 

de 60 kg.ha-1 de nitrogênio, e (iv) a variação da fitomassa seca relativa em função do 

desenvolvimento relativo da cultura de feijão apresenta o mesmo padrão de 

comportamento independentemente da dose de nitrogênio, o que possibilita extrapolar e 

comparar resultados de experimentos conduzidos em diferentes locais e épocas. 



 

GRAIN YIELD AND TEMPORAL VARIATION OF DRY MASS OF THE 

COMMON BEAN CROP AS FUNCTION OF NITROGEN DOSES 

Author: DANIELA ARNOLD TISOT 

Adviser: Prof. Dr. DURVAL DOURADO NETO 

SUMMARY 

 With the purpose of characterizing the temporal variation of the roots, stems, 

leaves and reproductive organs dry mass of the common bean (Phaseolus vulgaris L.), 

and of verifying the effect of nitrogen fertilization on its grain yield and dry mass 

accumulated into the different plant organs at flowering, an field experiment was carried 

out at Crop Science Department, Esalq, University of São Paulo, Piracicaba, Brazil. The 

soil was classified as Rhodic kandiustalfs; the cultivar was IAC-Carioca Tybatã 

(indeterminate genotype) and the statistical experimental design was completely 

randomized. The treatments were nitrogen doses (0, 60 and 120 kg.ha-1) associated with 

nine crop phenological stages. The following parameters were evaluated: crop 

phenology; roots, stems, leaves and reproductive organs dry mass for each phenological 

stage; and the grain yield and its components. Non linear models were used to describe 

the standard variation of roots, stems, leaves, reproductive organs and total dry mass 

using the NLIN procedure (Non LINear regression) of the SAS System (SAS Institute, 

1998). According to the discussion, the results allowed to conclude that: (i) the proposed 

models are appropriate to characterize the roots, stems, leaves and reproductive organs 

dry mass variation during the common bean (Phaseolus vulgaris L.) crop cycle, (ii) the 

dry mass of all organs and grain yield of common bean, in response to nitrogen 

fertilization at flowering and harvest, respectively, follow a quadratic function, (iii) the 

maximum grain yield is obtained with 60 kg.ha-1 of nitrogen, and (iv) the relative dry 

mass as function of the common bean development stage presents the same performance 
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independently of the nitrogen dose, therefore, the results can be extrapolated and 

compared with data obtained in different situations. 



 

1 INTRODUÇÃO 

 Embora o rendimento de grãos de feijão tenha crescido acentuadamente nas 

últimas décadas, problemas como excesso ou falta de fertilização (especialmente 

adubação nitrogenada) ainda são freqüentes (Portes, 1996). 

 Os parâmetros químicos comumente obtidos pela análise de solo não têm sido 

eficazes como critério de recomendação de adubação nitrogenada. O histórico de uso da 

área, bem como o conhecimento do manejo de outros fatores de produção, é comumente 

adotado como guia na determinação da dose de nitrogênio a ser aplicada (Empresa 

Brasileira de Agropecuária - EMBRAPA, 1993). 

 A importância da técnica de modelagem é dependente da natureza do problema, 

do objetivo do investigador, e do tipo de modelo matemático escolhido (Thornley, 

1976). 

 Por outro lado, os seguintes aspectos relevantes podem ser enumerados: (i) a 

modelagem em agricultura pode ser útil para melhor entender as interações que ocorrem 

no sistema (Dourado Neto et al., 1998), onde uma hipótese com base matemática 

possibilita o melhor entendimento da interação da planta com o ambiente em termos 

quantitativos (Thornley, 1976), (ii) a concepção de um modelo matemático ajuda a 

definir as prioridades de pesquisa (Dourado Neto et al., 1998), principalmente onde há 

limitação de conhecimento, (iii) a modelagem pode estimular a elaboração de novas 

idéias, bem como auxiliar no planejamento de experimentos, (iv) o modelo pode 

minimizar a redução da quantidade de experimentos, possibilitando planejá- los de forma 

a permitir obter respostas para problemas específicos de forma extrapolável, (v) 

comparado com procedimentos tradicionais, os modelos freqüentemente permitem 

utilizar melhor os dados com menor custo, (vi) informações referentes ao crescimento da 

planta permitem uma visão global do sistema agrícola evidenciando a necessidade de 
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criação de grupos de trabalho de caráter interdisciplinar, (vii) modelo possibilita uma 

maior organização da informação e dos dados, (viii) utilizando modelos, pode-se 

estabelecer métodos de interpolação, extrapolação, predição e previsão, e (ix) modelo 

pode ser utilizado para sugerir prioridades para aplicação de recursos financeiros 

utilizados em pesquisa (ciência e tecnologia), bem como auxiliar no manejo do sistema 

agrícola (Thornley, 1976). 

 O presente trabalho apresenta os seguintes objetivos: (i) caracterizar a variação 

temporal de fitomassa seca de raízes, hastes, folhas e órgãos reprodutivos, e (ii) verificar 

o efeito da adubação nitrogenada no rendimento de grãos e na produção de fitomassa 

seca dos diferentes órgãos da cultura de feijão (Phaseolus vulgaris L.). 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Importância da cultura 

 O feijão é um dos alimentos básicos do povo brasileiro e de grande parte da 

América Latina. Tal produto apresenta não somente importante fonte de proteína, como 

também elevado valor energético (345 calorias por 100g), quando comparado a outros 

alimentos. Seu teor de proteína varia de 15 a 33%, sendo que a maioria das variedades 

cultivadas nacionais apresenta teores desses compostos entre 20 e 25% (Vieira, 1983 e 

Fancelli, 1987a, 1990a, b, 1992, 1994). 

 Apesar do feijão ser um alimento de consumo mundial, comercializado in natura 

e de culinária regional, o mesmo possui características que dificultam o aumento do 

consumo em outros países (Menezes, 2001). Porém, o Brasil é um grande produtor e 

consumidor de vários tipos de feijão, o qual varia conforme a região (Menezes, 2001). 

 Na safra de 2000/2001, foram produzidas 2.575.100 t de feijão em 3.742.500 ha 

colhidos. Nesse mesmo período, foram importadas 90.000 t e consumidas 2.900.000 t 

(16,81 kg.habitante-1.ano-1) (FNP, 2002). 

2.2 Ecofisiologia 

 Devido ao grande número de fatores e a complexibilidade das interações 

envolvidas em qualquer estudo planta-clima, a maioria dos estudos fenológicos tem sido 

conduzido pela comparação do desenvolvimento do vegetal com um simples elemento 

ambiental, e na maioria das vezes usando-se a temperatura média do ar (Centro 

Integrado de Informações Agrometeorológicas - CIIAGRO, 2002). 

 A temperatura na qual, a maioria dos processos fisiológicos ocorre, varia de 

aproximadamente 0 a 40oC (Wang, 1960). Os efeitos da temperatura sobre a vida 

individual e sobre os processos de desenvolvimento de um vegetal, devem ser muito 
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bem estudados e analisados para que o efeito da temperatura sobre os vegetais possam 

ser interpretados. Os métodos que se baseiam somente na temperatura do ar para análise 

do desenvolvimento vegetal, pressupões uma linearidade entre temperatura e 

desenvolvimento; porém, isto não é totalmente correto, pois sabe-se que limites existem, 

além dos quais o desenvolvimento da planta é prejudicado devido a temperaturas muito 

elevadas ou muito baixas (CIIAGRO, 2002). 

 A definição de unidades térmicas ou de graus-dia (GD), assume a existência de 

uma temperatura (temperatura base, Tb) abaixo da qual a planta não se desenvolve, e se 

o fizer é em quantidade muito reduzida; além disso pressupõe uma relação 

completamente linear entre acréscimo de temperatura e desenvolvimento vegetal. Cada 

genótipo possui uma temperatura base, e esse va lor pode variar em função da idade da 

planta. Várias equações têm sido sugeridas para o cálculo das unidades térmicas ou 

graus-dia, necessárias para que um vegetal atinja um certo estádio do seu ciclo vital de 

desenvolvimento e crescimento (Arnold, 1959; Lana & Haber, 1951; Lindsey & 

Newman, 1956 e Thom, 1954). 

2.3 Fenologia 

 A necessidade da utilização de uma escala fenológica ‘fundamental em pesquisas 

agrícolas com fertilizantes, onde os estádios de desenvolvimento das culturas devem ser 

determinados no momento das aplicações e das avaliações (Bleiholder et al., 1991). Por 

outro lado, há produtores e técnicos que têm insistido em utilizar recomendações de 

manejo baseadas em simples escala de tempo, representada pelo número de dias 

transcorridos após a semeadura ou emergência (Dourado Neto & Fancelli, 2000a). Para 

esse fim, o recomendável é utilizar chaves fenológicas descritivas (Bleiholder et al., 

1991 e Dourado Neto & Fancelli, 2000a) baseadas nas mudanças morfológicas da planta 

e nos eventos fisiológicos que se sucedem durante o ciclo de vida da cultura, no intuito 

de aumentar a eficiência do uso de insumos, defensivos e água, e de favorecer o 

estabelecimento de estratégias de manejo e de tomada de decisão, objetivando a 

obtenção de rendimentos satisfatórios e lucrativos (Dourado Neto & Fancelli, 2000a). 
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 Com a intenção de padronizar os sistemas de pesquisa na agricultura, o código 

BBCH1, por meio de uma escala decimal dividida em macro e micro estádios baseados 

na escala para cereais de Zadoks et al. (1974), permite a codificação uniforme dos 

estádios de desenvolvimento abrangendo as mais variadas espécies cultivadas e 

silvestres. Porém, esse tipo de escala não permite a reprodução detalhada de todos os 

estádios específicos de cada tipo de planta (Bleiholder et al., 1991). 

 O desenvolvimento do feijoeiro compreende, basicamente, duas fases distintas e 

sucessivas, denominadas de fases vegetativa e reprodutiva, diferenciadas entre si pela 

manifestação de diferentes eventos bioquímicos, morfológicos e fisiológicos. A fase 

vegetativa tem seu início caracterizado pelo completo desdobramento das folhas 

primárias prosseguindo até o aparecimento dos primeiros botões florais (Dourado Neto 

& Fancelli, 2000a e Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). O período vegetativo é favorecido 

pela ocorrência de temperaturas moderadamente elevadas (superior a 21,0oC e inferior a 

29,5oC), adequada disponibilidade hídrica e abundante luminosidade. A fase reprodutiva 

se transcorre desde a emissão dos primeiros botões florais até o ponto de maturidade 

fisiológica. A mencionada fase evidencia sensibilidade a deficiência e excesso de água 

no solo. 

 O ciclo da cultura pode ser dividido em quatro fases: desenvolvimento e 

crescimento vegetativo (fase 1), podendo incluir também o tempo desde a semeadura até 

a emergência da cultura (fase 0) e finda com o aparecimento do terceiro trifólio 

desdobrado em 50% das plantas; fase reprodutiva (fase 2), cujo início coincide com o 

aparecimento dos primeiros botões florais até o surgimento das primeiras vagens cheias; 

o terceiro período (fase 3), que inicia com o aparecimento das primeiras vagens cheias 

em 50% das plantas e finaliza com a modificação da cor das vagens, e a última fase, que 

                                                 
1 A abreviação da escala BBCH deriva de instituições que juntas desenvolveram essa escala: BBA, 

Biologische Bundesanstalt für Land – und Forstwirtschaft (German Fereral Biological Research Centre for 

Agriculture and Forestry); BSA, Bundessortenamt (German Federal Variety Authority); Chemical 

Industry, Industrieverband Agrar, IVA (German Association of Manufactures of Agrochemical Products). 
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inicia com a modificação da cor das vagens em 50% das plantas (do verde ao amarelo ou 

pigmentado) e termina com a colheita da cultura (fase 4) (Saad & Libardi, 1997). 

 O desenvolvimento do feijoeiro é, inicialmente, muito lento, e só a partir do 

vigésimo dia é que a taxa de crescimento torna-se mais intensa, atingindo o máximo 

desenvolvimento aos 55-70 dias. Após, começam a prevalecer os fenômenos de 

translocação, em substituição ao de crescimento (Oliveira & Thung, 1988). 

 

Tabela 1. Descrição sucinta dos estádios fenológicos da cultura de feijão comum. 

Fase Estádio Descrição do início de cada estádio 

Vegetativa V0 Instante em que a germinação for iniciada em 50% das sementes 

 V1 Instante em que os cotilédones de 50% das plantas estiver ao 

nível do solo 

 V2 Instante em que as folhas primárias de 50% das plantas estiver 

completamente desenvolvida 

 V3 Instante em que o primeiro trifólio de 50% das plantas estiver 

completamente desenvolvido 

 V4 Instante em que o terceiro trifólio de 50% das plantas estiver 

completamente desenvolvido 

Reprodutiva R5 Instante em que os primeiros botões florais são observados em 

50% das plantas 

 R6 Instante em que abrir a primeira flor em 50% das plantas 

 R7 Instante em que são observadas as primeiras vagens em 50% das 

plantas 

 R8 Instante em que é observada a primeira vagem cheia em 50% das 

plantas 

 R9 Instante em que houver modificação da cor das vagens em 50% 

das plantas (do verde ao amarelo ou pigmentado) 

Fonte: adaptado de Fancelli (1987b e 1994). 
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 Na cultura de feijão, as fases de desenvolvimento não apresentam nítida 

separação, principalmente quando se tratar de plantas de hábito de crescimento 

indeterminado, constatando-se sobreposições representadas pelas possibilidades de 

emissões simultâneas de folhas, flores e vagens (Fancelli, 1994 e Saad & Libardi, 1997). 

Assim, para maior segurança na definição das ações de manejo na cultura de feijão, faz-

se uso da escala fenológica proposta por Gepts & Fernández (1982), a mais utilizada 

para essa cultura, cujo ciclo biológico do feijoeiro é constituído de 10 estádios de 

desenvolvimento (Dourado Neto & Fancelli, 2000a). Para a avaliação e a determinação 

do referido estádio, utiliza-se área mínima de 1 m2, devendo 50% das plantas presentes 

evidenciar a diferenciação estipulada (Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). 

 A duração do período entre os estádios de desenvolvimento da cultura de feijão 

pode ser afetada por alguns fatores, dentre os quais merece especial destaque o genótipo, 

o clima e as condições de fertilidade do solo (Dourado Neto & Fancelli, 2000a). 

2.3.1 Estádio V0 (início da germinação) 

 Após a absorção de água pela semente, inicia-se a germinação, caracterizada pelo 

aparecimento da radícula (geralmente pelo lado do hilo). O feijoeiro possui grande 

sensibilidade à falta de água após a semeadura. Valores de potencial total da água no 

solo (em módulo) superiores a 3,5 atm podem reduzir drasticamente a germinação 

(Magalhães & Carelli, 1972). Ainda, o feijoeiro não apresenta satisfatória tolerância à 

semeadura profunda. Tal procedimento poderá contribuir para o aumento dos efeitos 

negativos da presença de camadas (crostas) na superfície do solo, em decorrência da 

natureza epígea de sua emergência. Depois do aparecimento da radícula, o hipocótilo 

também se alonga e os cotilédones aparecem na superfície do solo (Fancelli, 1990a, b, 

1992, 1994). 

2.3.2 Estádio V1 (emergência) 

 A emergência é caracterizada pela presença dos cotilédones acima da superfície 

do solo em processo de desdobramento da “alça” do hipocótilo. A seguir, o epicótilo se 

alonga e as folhas primárias, que já se encontravam diferenciadas no embrião da 

semente, expandem-se (Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). 
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2.3.3 Estádio V2 (completo desenvolvimento das folhas primárias) 

 As primeiras folhas do feijoeiro são denominadas de folhas primárias e são 

simples (um folíolo), opostas e encontram-se inseridas no segundo nó da haste principal. 

 O desdobramento, conformação e tamanho das folhas primárias são 

extremamente importantes para o estabelecimento da cultura no campo por representar a 

estrutura inicial de conversão de energia (Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). 

2.3.4 Estádio V3 (completo desenvolvimento do primeiro trifólio) 

 O estádio V3 inicia quando o primeiro trifólio se encontra plenamente 

desenvolvido, o que pode ser caracterizado pela constatação dos folíolos em posição 

horizontal. A partir desse momento, evidencia-se o rápido desenvolvimento vegetativo 

da planta, o qual assume ritmo máximo no estádio V4. Nesse estádio, os cotilédones 

foram exauridos e, freqüentemente, já sofreram o processo de abscisão (queda). Dessa 

maneira, a planta passa a depender diretamente dos nutrientes presentes no solo. O 

período compreendido entre os estádios V1 e V3 confere à planta de feijão maior 

tolerância a estresses hídricos e baixas temperaturas, em níveis não muito acentuados 

(Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). 

2.3.5 Estádio V4 (completo desenvolvimento do terceiro trifólio) 

 Nesse período, o terceiro trifólio está completamente desenvolvido e tem início a 

ramificação da planta. O tipo de ramificação (número e tamanho dos ramos, 

principalmente) depende de inúmeros fatores, tais como genótipo (características da 

variedade cultivada), condições ambientais, sistemas de produção adotados e população 

de plantas, principalmente (Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). 

 Deficiências hídricas nesse período poderão restringir significativamente o porte 

e o índice de área foliar do feijoeiro. Ressalta-se que os efeitos relacionados a 

disponibilidade de água e nutrientes estão diretamente ligados à população de plantas 

utilizada. A altura das plantas de feijão atinge valor máximo aos 40 dias após a 

emergência nas maiores densidades, e aos 50 dias nas menores densidades populacionais 

empregadas (Brandes et al., 1973). Da mesma forma, espaçamentos menores ocasionam 
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a diminuição do número de ramos laterais, contribuindo para a redução da área foliar de 

cada planta, sobretudo nas variedades cultivadas de hábito de crescimento indeterminado 

(Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). 

 Nesse estádio, temperatura baixa (inferior a 15oC) e/ou baixa luminosidade 

ocasionam a diminuição da formação de ramos laterais ou axilares no feijoeiro, 

contribuindo para a redução da área foliar (Crookston et al., 1975). 

 A produção excessiva de folhas, estimulada pelo clima, condições edáficas, 

irrigação ou insumos, poderá comprometer o desempenho da planta em função do 

aumento da taxa respiratória e transpiratória, bem como da redução da eficiência 

fotossintética. O índice de área foliar deverá ser condizente com o sistema de produção 

adotado (Dourado Neto & Fancelli, 2000a). 

2.3.6 Estádio R5 (início da fase reprodutiva) 

 Nesse estádio ocorre o aparecimento dos primeiros botões florais. Nas variedades 

cultivadas de hábito de crescimento indeterminado (tipos II, III e IV), o 

desenvolvimento vegetativo prossegue mediante a emissão de novos nós, ramos e folhas 

(Fancelli, 1994). 

 Genótipo, temperatura, restrições hídricas e fotoperíodo constituem os principais 

elementos determinantes do momento do aparecimento dos botões florais (Fancelli, 

1992, 1994). 

 Essa etapa de desenvolvimento pode ser considerada como uma das mais críticas 

quando há falta de água (Dubetz & Mahalle, 1969; Hostalácio & Válio, 1984 e 

Magalhães et al., 1979). 

 Ao término da pré-floração, os pedúnculos se alongam, a corola se sobressai por 

entre as bractéolas e as pétalas adquirem a pigmentação característica da variedade 

cultivada (Fancelli, 1994). 

2.3.7 Estádio R6 (primeiras flores abertas) 

 A abertura das primeiras flores definem o estádio R6. Nas plantas de hábito de 

crescimento determinado (tipo I), a abertura das flores tem início no último nó da haste 

principal e prossegue em sentido descendente. Nas plantas de hábito de crescimento 



 

 

10 

indeterminado (tipos II, III e IV), a abertura das flores apresenta sentido ascendente 

(Dourado Neto & Fancelli, 2000a). 

 As flores do feijoeiro são extremamente sensíveis a danos mecânicos e ao efeito 

abortivo de produtos químicos de natureza diversa (alguns fertilizantes e defensivos), 

principalmente aqueles a base de K, S, N, Cu e Sn (Fancelli, 1992 e Dourado Neto & 

Fancelli, 2000a). 

 A primeira flor apresenta normalmente maior probabilidade e capacidade de 

originar vagem. Flor jovem apresenta maior probabilidade de ser abortada (Fancelli, 

1994). 

2.3.8 Estádio R7 (início da formação das vagens) 

 Nesse estádio, começa a aparecer as primeiras vagens, após a murcha da corola, 

apesar da planta continuar emitindo novas flores, por tempo relacionado aos tipos de 

habito de crescimento. A presente etapa é também extremamente influenciada pelas 

condições climáticas reinantes, além de ser considerada como uma das etapas críticas 

quanto à falta de água. Deficiência hídrica nesse estádio proporciona a redução da 

produtividade pela queda de vagens (abortamento) e pela diminuição do tamanho das 

vagens (Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). 

2.3.9 Estádio R8 (enchimento das vagens) 

 O estádio R8 inicia com o enchimento da primeira vagem. Nesse estádio o 

tamanho da vagem já se encontra definido e a ocorrência de condições climáticas 

desfavoráveis, principalmente falta de água e de nutrientes, poderão concorrer para a 

diminuição da produtividade, devido a redução do número e massa média de grão. Após 

esse estádio, evidencia-se o começo do processo de pigmentação das sementes e em 

seguida das vagens. O desenvolvimento e crescimento vegetativo das variedades 

cultivadas com hábito de crescimento indeterminado termina no estádio R8 (tipos III e 

IV, principalmente), além de se evidenciar o início do amarelecimento e queda das 

folhas inferiores da planta (Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). 

 A aplicação tardia de nitrogênio (entre R5 e R7), via foliar, poderá contribuir para 

a redução da taxa de produção de vagens chochas, para o aumento da retenção e da 
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duração da área foliar, com conseqüente favorecimento do enchimento de vagens, bem 

como para o prolongamento do ciclo da cultura. Contudo, a utilização indiscriminada 

dessa estratégia poderá resultar na elevação da taxa respiratória, devido ao estímulo 

desnecessário de produção de folhas novas, além de tornar a planta mais susceptível a 

doenças e pragas (Dourado Neto & Fancelli, 2000a). 

2.3.10 Estádio R9 (ponto de maturidade fisiológica) 

 O referido estádio é caracterizado pela mudança de cor das vagens (amarela ou 

pigmentada de acordo com a variedade cultivada), onde as sementes adquirem sua cor e 

brilho final. O processo de senescência da planta (amarelecimento e queda das folhas) é 

acelerado. A evolução normal dessa etapa exige a ausência ou baixa disponibilidade de 

água na área (Fancelli, 1990a, b, 1992, 1994). 

2.4 Colheita 

 O momento da colheita é determinado pela taxa de desfolha apresentada pela 

cultura, para variedades de hábito de crescimento determinado, corresponde a 85-90%, 

enquanto que para genótipos de hábito de crescimento indeterminado varia entre 70 e 

80%. Entretanto, as plantas de feijão necessitam ser arrancadas antes de atingirem as 

taxas de desfolha comumente recomendadas em função da variedade cultivada, das 

condições climáticas no momento da colheita e à necessidade da obtenção de um 

produto com tegumento claro, evitando iniciar a foto-oxidação (Dourado Neto & 

Fancelli, 2000a). 

2.5 Rendimento de grãos 

 O rendimento de grãos da cultura de feijão depende do índice de área foliar (área 

foliar da cultura de feijão por unidade de área de solo explorado) no florescimento (R6) 

(Jones, 1971), sendo marcadamente afetado pela falta de água, principalmente, a partir 

desse estádio (Dourado Neto & Fancelli, 2000a e Jones, 1971). Em virtude do 

crescimento da haste principal e dos ramos laterais, quanto maior o crescimento dos 

ramos maior a área foliar, maior interceptação de luz e, conseqüentemente, maior 

produtividade de fitomassa seca e de grãos (Jones, 1971); porém, dependendo das 
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condições climáticas na fase de formação das vagens, a correlação entre área foliar e 

rendimento pode ser negativa ou positiva (Davis, 1945). O índice de área foliar, dentro 

de certos limites, pode aumentar com a população, esperando-se, portanto, maior 

produtividade em densidades maiores (Brandes et al., 1971; Portes & Carvalho, 1983 e 

Tanaka & Fujita, 1979). 

 A produção de folhas pelas plantas e a duração da área foliar, em geral, tende a 

aumentar com o aumento da densidade de semeadura sendo mais pronunciado nas 

variedades cultivadas do tipo IV do que nas do tipo I, sendo que os genótipos de hábito 

de crescimento do tipo IV chega a alcançar até 100% a mais de duração de área foliar 

em comparação com as variedades arbustivas (tipo I) (Portes & Carvalho, 1983). Apesar 

da duração de área foliar aumentar do tipo I para o tipo IV (Laing et al., 1983), as 

produtividades de grãos, quando aumentam, não o fazem na mesma proporção (Laing et 

al., 1984). Essa relação é dada pela eficiência da área foliar, que relaciona a 

produtividade de grãos com a duração da área foliar. O que condiciona essa diminuição 

de eficiência, do tipo I para o tipo IV, é a aparente produção excessiva de folhas (Portes 

& Carvalho, 1983). 

 Ainda, o controle de pragas, plantas daninhas e doenças se faz necessário para 

que não haja redução do rendimento almejado (Dourado Neto & Fancelli, 2000a ). 

2.6 Nutrição e adubação nitrogenada 

 O feijoeiro é considerado uma planta exigente em nutrientes, em função do 

sistema radicular pequeno e superficial e do ciclo curto, sendo portanto, fundamental 

que o nutriente seja colocado à disposição da planta em tempo e local adequados 

(Moraes, 1988 e Rosolem & Marubayashi, 1994). 

 Embora haja variação no ciclo da cultura em relação ao hábito de crescimento, as 

variedades cultivadas de feijão mais comuns apresentam um ciclo com duração ao redor 

de 90 dias (Almeida & Bulisani, 1980), iniciando o período de florescimento, 

normalmente, a partir dos 40-45 DAE, para depois entrarem nas fases de granação e de 

maturação. 
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 O feijoeiro requer quantidades relativamente altas de nitrogênio e potássio, e 

quantidades relativamente baixas de fósforo, cálcio, magnésio e enxofre. Esses 

nutrientes são obtidos do solo e dos fertilizantes aplicados, com exceção do nitrogênio 

que, além dessas duas fontes, pode ser obtido pela fixação biológica, processo 

simbiótico das bactérias do gênero Rhizobium (Oliveira & Thung, 1988). Porém, a 

fixação biológica do nitrogênio pode mascarar a resposta do feijoeiro ao nutriente 

(Rosolem, 1996). 

 Os teores de macro e micronutrientes podem variar consideravelmente 

dependendo da espécie de planta, da idade, e da concentração do outros elementos 

minerais (Tabela 2) (Marschner, 1986).  

 

Tabela 2. Ordem de grandeza dos teores de nutrientes minerais presentes na matéria 

seca, suficientes para o crescimento adequado das plantas. 

Elemento Símbolo µmol.g-1 mg.kg-1 (ppm) % Número relativo 

de átomos 

Molibdênio Mo 0,001 0,1 - 1 

Cobre Cu 0,10 6 - 100 

Zinco Zn 0,30 20 - 300 

Manganês Mn 1,0 50 - 1.000 

Ferro Fe 2,0 100 - 2.000 

Boro B 2,0 20 - 2.000 

Cloro Cl 3,0 100 - 3.000 

Enxofre S 30 - 0,1 30.000 

Fósforo P 60 - 0,2 60.000 

Magnésio Mg 80 - 0,2 80.000 

Cálcio Ca 125 - 0,5 125.000 

Potássio K 250 - 1,0 250.000 

Nitrogênio N 1.000 - 1,5 1.000.000 

Fonte: Marschner (1986). 
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 A absorção dos macronutrientes fósforo, potássio, cálcio, magnésio e, sobretudo, 

nitrogênio, seguem aproximadamente, a mesma tendência da produção de fitomassa seca 

(Caballero et al., 1985; Cobra Netto, 1967; Haag et al., 1967 e Mafra et al., 1974), 

atingindo o máximo aos 60-70 DAE (Cobra Netto, 1967; Haag et al., 1967 e Mafra et al., 

1974), apresentando algumas variações para a variedade cultivada Roxinho (Cobra 

Netto, 1967). A absorção diária de nutrientes é pequena no início do desenvolvimento, 

aumentando a partir do vigésimo dia, independente do ciclo do material usado (Mafra et 

al., 1974 e Moraes, 1988), e mais intensa no intervalo de 20 a 30 dias, isto é, 

imediatamente antes do florescimento (Mafra et al., 1974), podendo sugerir que a 

disponibilidade dos nutrientes no solo nos primeiros 15 dias de crescimento da cultura 

tem pouca significância (Moraes, 1988).  

 Para a variedade cultivada Rico 23, na semeadura das águas, as raízes 

apresentam massa máxima no intervalo de 40 a 50 DAE, as hastes dos 40 aos 60 dias e 

as vagens entre 50 e 70 dias. As folhas atingem esse máximo dos 30 aos 50 dias, e aos 

70 dias senescem completamente. Considerando a planta toda, a massa máxima é 

atingida aos 60 dias, quando as vagens apresentam a massa máxima e as folhas apenas 

começam a ser abortadas. Na seca, as raízes também atingem a massa máxima entre 40 e 

50 DAE, mas as hastes alcançam esse ponto aos 50 DAE e as vagens aos 70 DAE. O 

ponto de máxima massa de folhas ocorre aos 40 DAE e o máximo de fitomassa seca de 

toda a planta ocorre dos 50 aos 70 dias, desconsiderando-se as folhas caídas (Mafra et 

al., 1974). 

 Para se obter a curva referente ao acúmulo de nitrogênio ao longo do ciclo da 

cultura, basta multiplicar a curva referente ao acúmulo de fitomassa seca no tempo pelo 

teor médio de nitrogênio na planta. O mesmo procedimento pode ser efetuado para os 

demais nutrientes (Dourado Neto & Fancelli, 2000b). 

 O nitrogênio é o nutriente absorvido em maior quantidade pelo feijoeiro, que 

extrai cerca de 200 kg.ha-1 (Haag et al., 1967). Uma população de 250.000 plantas retém 

aproximadamente 101 kg.ha-1 de nitrogênio para a produção de 1.100 kg de grãos 

(Cobra Netto, 1967). Para a produção de 4.000 kg.ha-1 de fitomassa seca total, a cultura 

de feijão absorve 138 kg.ha-1 de nitrogênio (Caballero et al., 1985). 
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 A partir da emergência, o processo de absorção de nitrogênio é crescente até 50 

dias para as variedades cultivadas Carioca (Almeida & Bulisani, 1980) e Rico 23 (Mafra 

et al., 1974), atingindo o máximo entre 50 e 60 DAE, iniciando uma fase decrescente a 

partir desse estádio. 

 Para que a curva de produção de fitomassa seca do feijoeiro apresente o mesmo 

padrão da curva referente à absorção de nitrogênio (Caballero et al., 1985), o suprimento 

desse nutriente deve ser adequado. Se o solo é pobre em nitrogênio, ou se a taxa de 

liberação (decomposição da matéria orgânica) não é suficiente para atender a 

necessidade das plantas, o nitrogênio deverá ser complementado na forma de fertilizante. 

Em se tratando de uma leguminosa, o nitrogênio  também será adquirido através da 

fixação simbiótica (Moraes, 1988). 

 A fixação simbiótica de nitrogênio, resultante da inoculação das sementes, como 

única fonte de nitrogênio deve ser recomendada para níveis de produtividade de até 

1.500 kg.ha-1 (Franco, 1995), por ser insuficiente para suprir toda a necessidade da 

planta durante o seu ciclo (EMBRAPA, 1993), podendo contribuir com 20 a 40 kg.ha-1 

de nitrogênio (Dourado Neto & Fancelli, 2000b). Para produtividades superiores, deve-

se recomendar adubação com nitrogênio mineral em cobertura no início do 

florescimento, dando tempo suficiente ao estabelecimento da simbiose, visto que a 

inoculação pode proporcionar bons resultados quando comparada a não aplicação de 

nitrogênio e não inoculação da semente. Porém, quando é feita a adubação nitrogenada, 

a produtividade é maior (Peres et al., 1994). 

 Em todas as recomendações de nitrogênio para a cultura de feijão, parte do 

nitrogênio deve ser aplicada no sulco de semeadura, e parte em cobertura no início do 

florescimento, para assegurar o suprimento de nitrogênio no período de máximo 

crescimento (Moraes, 1988). A adubação nitrogenada por ocasião da semeadura é 

estipulada de acordo com a época (das águas e da seca); já a adubação em cobertura, é 

recomendada com base no rendimento almejado, definido basicamente pelo mercado 

(preço de venda), condições climáticas e material genético, devendo ser parcelada 

quando a cultura for instalada em solo com teor de argila inferior a 30% e a quantidade 

de nitrogênio a ser utilizada for superior a 60 kg.ha-1 (Dourado Neto & Fancelli, 2000b). 
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 A aplicação de até 40 kg.ha-1 de nitrogênio na semeadura, pode resultar no 

crescimento vigoroso da planta no início do ciclo (Diniz et al., 1995), no entanto 

recomenda-se que 2/3 do adubo nitrogenado seja aplicado 30 a 45 DAE (Meirelles et al., 

1980). Recomenda-se que a adubação de cobertura não exceda 40% da primeira, 

devendo ser efetuada, para melhor aproveitamento do fertilizante, aos 15-22 DAE 

(Fancelli, 1994 e Miyasaka et al., 1963), podendo se exceder até 36 DAE (Rosolem, 

1987). A adubação de cobertura pode ser parcelada em até duas vezes, sendo a primeira 

entre os 15 e 20 DAE e a segunda até os 35 DAE das plantas (Rosolem & Marubayashi, 

1994). 

 Parcelando-se a adubação nitrogenada em pulverizações foliares, nas variedades 

cultivadas Carioca e Aporé, de hábito de crescimento indeterminado, dos 25 DAE até o 

final da floração, pode-se constatar aumento no índice de área foliar máximo, na 

fitomassa seca, na taxa de crescimento, na duração da área foliar e no rendimento de 

grãos (Portes, 1996). 

 Considerando que cerca de 60% do nitrogênio mineral total do feijoeiro é 

absorvido nos 15 dias entre o florescimento (35 DAE) e o período médio de enchimento 

dos grãos (50 DAE) (Meirelles et al., 1980 e Hungria et al., 1985), a adubação em 

cobertura deve ser feita antes do período de maior requerimento (Moraes, 1988), sendo 

que, nesse período, a planta absorve de 2,0 a 2,5 kg.ha-1.dia-1. A partir desse momento, a 

participação do fertilizante diminui e aumenta a proporção de nitrogênio do solo no 

conteúdo total desse nutriente na planta (Meirelles et al., 1980). 

 O nitrogênio é muito importante especialmente na fase de floração e de 

enchimento de grãos. Como há muitas vagens e muitos grãos crescendo quase ao mesmo 

tempo, a demanda por esse nutriente é considerável. Como o nitrogênio nas folhas é 

translocado para os grãos, as folhas inferiores caem e a taxa fotossintética das folhas 

remanescentes decresce quase simultaneamente devido à escassez de nitrogênio (Oliker 

et al., 1978 e Tanaka & Fujita, 1979). 

 Quando algum outro fator que não a falta de nitrogênio limita o crescimento das 

plantas, o feijoeiro pode acumular mais  de 5% de nitrogênio na parte aérea (Muzilli & 

Godoy, 1977). 
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 A freqüência e a amplitude de resposta ao nitrogênio variam em função do clima 

e das condições fitossanitárias da cultura (Rosolem, 1987). Uma das condicionantes da 

resposta do feijoeiro ao nitrogênio aplicado é a disponibilidade de água, pois o nitrato 

entra em contato com as raízes, principalmente por fluxo de massa. Na época seca, ou 

seja, com menor disponibilidade de água, a probabilidade de resposta ao nitrogênio tem 

sido menor (Rosolem, 1996). 

 O componente de produção do feijoeiro mais afetado pela adubação nitrogenada 

é o número de vagens por planta (Vale, 1994; Calvache, 1995 e Diniz et al, 1995). Dessa 

forma, a adubação deve ser realizada de modo a propiciar uma boa nutrição da planta na 

época em que ainda é possível aumentar o número de vagens por planta, isto é, até o 

início do florescimento (Rosolem, 1996). 

 A cultura, no final do ciclo, possui sementes e palhas. Na palhada incluem-se 

vagens, hastes, restos de raízes e folhas. As sementes constituem 60% desse material 

(Almeida & Bulisani, 1980). 

 Inicialmente, o crescimento do feijoeiro é lento, produzindo nos primeiros 20 

DAE apenas 5% da matéria seca total. Dos 30 aos 50 DAE, as plantas crescem 

rapidamente, mas a partir desse momento o crescimento diminui (Figura 1). A 

diminuição brusca na fitomassa verde após 50 DAE é devido ao secamento das plantas 

(Haag et al., 1967). A taxa assimilatória líquida segue a mesma curva, e o enchimento 

dos grãos deve ocorrer principalmente às expensas dos fotossintatos transferidos das 

folhas para as vagens e os grãos (Lopes et al., 1982).  
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Figura 1 – Produção de fitomassa verde (FV, g.planta-1) e seca (FS, g.planta-1) em 

função do número de dias após a emergência (DAE) (adaptado de Haag et 

al., 1967). 

 

2.7 Modelagem em agricultura 

 De modo geral, um modelo é uma representação de um sistema em determinada 

forma de linguagem, não necessariamente a linguagem matemática (Pessoa et al., 1997). 

 Os modelos matemáticos são descrições construídas em linguagem matemática, 

mediante simplificações do sistema (De Wit, 1978 e Engel, 1984), enquanto que a 

modelagem é o processo de desenvolvimento dessa representação. A simulação inclui os 

processos necessários para a operacionalização ou solução do modelo, visando simular o 

que acontece no sistema (De Wit, 1978), muitas vezes ainda não testado em cenário real 

(Pessoa et al., 1997). 

 Entende-se por sistema um conjunto de elementos que descrevem as principais 

características de uma situação real a estudar, sendo que a seleção desses elementos 
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depende dos objetivos do estudo (De Wit, 1978; Jones et al., 1987 e Pessoa et al., 1997). 

Quanto melhor a interpretação dada aos fenômenos envolvidos no sistema, maior 

exatidão será alcançada na sua descrição (Pessoa et al., 1997). 

 Partindo-se do princípio que determinada área agrícola pode ser vista como um 

sistema, integrando processos ecológicos, econômicos e sociais, o uso de modelos 

matemáticos e simuladores, que representem a integração entre as variáveis envolvidas 

nos processos de sustentabilidade, aparecem como importante ferramenta na pesquisa 

agrícola. Tais modelos permitem evoluir para um estágio de desenvolvimento 

metodológico mais avançado, integrando, de forma organizada, o conhecimento gerado 

e prevendo o desempenho de um ou de vários fenômenos, pelo acompanhamento da 

dinâmica espaço-temporal do problema (Pessoa et al., 1997). 

 Os modelos matemáticos são representados por: elementos, parâmetros, variáveis 

e relações funcionais (Naylor et al., 1977). 

 Os elementos são componentes que definem os sistemas; já os parâmetros são 

atributos específicos ao elemento (Pessoa et al., 1997), de valores previamente 

estabelecidos para o funcionamento do sistema (Pessoa, 1994) e geralmente constantes 

(Jones et al., 1987 e Pessoa, 1994) ou dependentes do estado do sistema, mas não 

necessariamente do tempo. Os parâmetros podem definir, por exemplo, a resposta 

funcional da fotossíntese à luz, a resistência do solo à densidade de fluxo de água, a 

resposta funcional da variação temporal do índice de área foliar e a perda de água pela 

planta através do processo evapotranspiratório (Jones et al., 1987). 

 As variáveis de estado são atributos que descrevem as interações entre os 

componentes no sistema (De Wit, 1978; Jones et al., 1987 e Pessoa et al., 1997). A 

interação entre componentes e sistema, e algumas vezes entre variáveis de estado no 

sistema, ocorrem como resultado de vários processos. O conteúdo de água no solo e a 

biomassa da cultura, por exemplo, são duas variáveis de estado que mudam com o 

tempo na maioria dos modelos de cultivo, em função da chuva, evapotranspiração, e 

processos de fotossíntese e respiração, respectivamente. Dessa forma, pode-se dizer que 

um modelo de cultivo é um conjunto de relações matemáticas que descrevem as 
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mudanças nas variáveis de estado como resultado dos diferentes processos que ocorrem 

nesse sistema (De Wit, 1978 e Jones et al., 1987). 

 As relações funciona is descrevem a forma como ocorrem as interações entre os 

elementos do sistema. Tais relações se apresentam como identidades ou como 

características operacionais. As identidades são definições e, as características 

operacionais, são hipóteses, geralmente apresentadas em forma de equação matemática 

(Pessoa et al., 1997). 

 Usando um modelo para estimar a importância e o efeito de certos parâmetros, 

um pesquisador pode observar quais fatores podem ser melhor estudados numa pesquisa 

futura, aumentado assim o entendimento das interações no sistema solo-planta-atmosfera 

(Dourado Neto et al., 1998). 

 Em agricultura a simulação é importante para prever os resultados de um 

determinado sistema de manejo ou de determinadas condições ambientais (Wu et al., 

1996). 

 Os modelos matemáticos e simuladores buscam avaliar o desempenho de 

processos que possam induzir o aparecimento de impactos negativos, além de ser grande 

ferramenta na compreensão das particularidades envolvidas nos próprios processos. 

Muitas vezes, também permite visualizar, probabilisticamente, o desempenho futuro do 

sistema, ante a criação de diferentes cenários de aplicação ainda não explorados em 

experimentos reais, alertando o pesquisador para novas alternativas de pesquisas futuras 

ou a testes mais direcionados, reduzindo gastos e esforços (Pessoa et al., 1997). 

 Existem dois tipos de modelo: (i) modelo mecanístico, e (ii) modelo empírico. O 

modelo mecanístico permite entender a resposta de um sistema biológico a uma ação de 

um agente externo (interação sis tema-meio). O sistema é subdividido em 

compartimentos que interagem entre si. O entendimento da interação entre esses 

compartimentos possibilita compreender o mecanismo de funcionamento do sistema 

(Thornley, 1976). 

 No meio agronômico, os modelos matemáticos mais difundidos são os empíricos; 

são essencialmente descritivos e identificados por equações matemáticas capazes de 

representar os dados experimentais de forma aceitável (Prosser, 1993) apenas 
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descrevendo o fato observado, sem possibilitar a compreensão do mecanismo de 

funcionamento do sistema (Thornley, 1976). Por ser resultante única e exclusivamente 

de dados experimentais, geralmente esse tipo de modelo é apresentado em gráficos onde 

são plotados os valores reais, os valores por ele estimados e os desvios. Qualquer tipo de 

extrapolação para condições diferentes daquelas em que os dados originais foram 

obtidos é extremamente limitada. Em conseqüência, a experimentação é feita de forma 

repetitiva no espaço e no tempo, até que se consiga acumular um volume considerável 

de informações que permitam parametrizar os resultados e fazer inferências e previsões 

calibradas. Exemplos de suas aplicações: as curvas de análise de crescimento, as curvas 

de resposta de taxas de fotossíntese à radiação solar, à água e à temperatura; as respostas 

na produção das culturas à adição de fertilizantes (Pessoa et al., 1997). 

 Cabe salientar que os dois tipos de modelos são úteis e amplamente utilizados 

pelos pesquisadores. Porém, o modelo mecanístico, sempre que possível, é preferível 

(Thornley, 1976). 

 A aplicação de modelos matemáticos empíricos é freqüentemente encontrada na 

área da ciência conhecida como Logística, que estuda a alocação de recursos naturais 

escassos (Engel, 1984). Por esse motivo, alguns modelos que descrevem a 

disponibilidade de recursos no crescimento de uma população apresentam como solução 

analítica uma família monoparamétrica de sigmóides freqüentemente referenciadas 

como curvas logísticas. O termo curva e função de crescimento também são muito 

utilizados para denominar modelos empíricos de crescimento plantas (Pessoa et al., 

1997). A função de Richards é um exemplo bem difundido dessa aplicação (France & 

Thornley, 1984). 

 Várias aplicações de curvas de crescimento são freqüentemente utilizadas em 

estudos de desenvolvimento fenológico de plantas, havendo uma série de exemplos de 

modelos matemáticos baseados em tais curvas (Pessoa et al., 1997). 

 



 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local do experimento 

 O experimento foi conduzido em Piracicaba-SP (22° 43’ latitude Sul, 47° 38’ 

longitude Oeste, 580 m de altitude) na área experimental do Departamento de Produção 

Vegetal da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São 

Paulo, em solo classificado como NITOSSOLO VERMELHO Eutroférrico. 

 

 

 

Figura 2 – Disposição do conjunto experimental sob pivô central da área do 

Departamento de Produção Vegetal da ESALQ, Universidade de São 

Paulo. Piracicaba, SP. 
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3.2 Clima 

 Os valores diários de temperatura máxima, mínima e média e de chuva, desde a 

semeadura até a colheita, são apresentadas nas Tabelas 3 a 6. 

 

Tabela 3. Valores diários de temperatura máxima (Tmax, °C), mínima (Tmin, °C) e 

média (Tm, °C) e chuva (C, mm) de 1 a 30 de abril de 2002. 

Data Tmax Tmin Tm C 
01/04/02 33,7 18,7 26,2 0,0 
02/04/02 33,2 18,9 26,1 0,0 
03/04/02 34,4 20,2 27,3 17,8 
04/04/02 31,3 18,4 24,9 0,0 
05/04/02 29,7 17,3 23,5 0,0 
06/04/02 30,0 17,7 23,9 5,3 
07/04/02 30,0 17,0 23,5 0,0 
08/04/02 30,2 16,4 23,3 0,0 
09/04/02 30,2 16,4 23,3 0,0 
10/04/02 31,0 16,4 23,7 0,0 
11/04/02 32,2 16,7 24,5 0,0 
12/04/02 32,8 17,2 25,0 0,0 
13/04/02 30,4 18,5 24,5 0,0 
14/04/02 30,6 18,3 24,5 0,0 
15/04/02 32,3 18,8 25,6 0,0 
16/04/02 33,0 18,0 25,5 0,0 
17/04/02 33,8 18,3 26,1 0,0 
18/04/02 34,0 18,4 26,2 0,0 
19/04/02 31,2 19,4 25,3 0,0 
20/04/02 31,9 16,9 24,4 0,0 
21/04/02 30,9 17,5 24,2 0,0 
22/04/02 31,7 19,3 25,5 0,0 
23/04/02 31,5 16,2 23,9 0,0 
24/04/02 32,4 16,4 24,4 0,0 
25/04/02 33,0 16,5 24,8 0,0 
26/04/02 32,1 15,5 23,8 0,0 
27/04/02 31,5 15,8 23,7 0,0 
28/04/02 30,8 17,0 23,9 0,0 
29/04/02 32,5 16,4 24,5 0,0 
30/04/02 30,9 19,0 25,0 4,1 
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Tabela 4. Valores diários de temperatura máxima (Tmax, °C), mínima (Tmin, °C) e 

média (Tm, °C) e chuva (C, mm) de 1 a 31 de maio de 2002. 

Data Tmax Tmin Tm C 
01/05/02 28,2 18,6 23,4 0,0 
02/05/02 31,1 14,6 22,9 3,6 
03/05/02 28,5 18,5 23,5 11,5 
04/05/02 26,4 17,9 22,2 1,1 
05/05/02 28,6 17,1 22,9 11,8 
06/05/02 29,1 18,0 23,6 0,3 
07/05/02 29,4 17,0 23,2 0,0 
08/05/02 28,8 16,8 22,8 0,0 
09/05/02 26,0 16,8 21,4 0,0 
10/05/02 27,8 14,9 21,4 0,0 
11/05/02 28,7 15,8 22,3 0,0 
12/05/02 29,5 16,5 23,0 0,0 
13/05/02 30,8 14,6 22,7 0,0 
14/05/02 30,7 14,2 22,5 0,0 
15/05/02 31,4 14,8 23,1 0,0 
16/05/02 26,0 14,4 20,2 1,4 
17/05/02 27,9 15,8 21,9 1,1 
18/05/02 29,9 15,9 22,9 0,5 
19/05/02 19,9 15,7 17,8 19,7 
20/05/02 28,8 15,7 22,3 20,7 
21/05/02 23,0 16,0 19,5 40,7 
22/05/02 21,4 15,9 18,7 0,0 
23/05/02 23,0 12,0 17,5 0,0 
24/05/02 22,0 12,5 17,3 0,0 
25/05/02 23,4 8,3 15,9 0,0 
26/05/02 24,5 8,3 16,4 0,0 
27/05/02 25,1 9,0 17,1 0,0 
28/05/02 25,9 8,3 17,1 0,0 
29/05/02 25,4 11,8 18,6 0,0 
30/05/02 26,5 11,2 18,9 0,0 
31/05/02 24,3 12,7 18,5 0,0 
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Tabela 5. Valores diários de temperatura máxima (Tmax, °C), mínima (Tmin, °C) e 

média (Tm, °C) e chuva (C, mm) de 1 a 30 de junho de 2002. 

Data Tmax Tmin Tm C 
01/06/02 27,1 14,1 20,6 0,0 
02/06/02 27,2 13,1 20,2 0,0 
03/06/02 28,2 12,2 20,2 0,0 
04/06/02 28,6 11,8 20,2 0,0 
05/06/02 30,0 11,6 20,8 0,0 
06/06/02 29,2 13,2 21,2 0,0 
07/06/02 28,7 12,2 20,5 0,0 
08/06/02 30,1 12,5 21,3 0,0 
09/06/02 29,0 12,9 21,0 0,0 
10/06/02 30,2 16,3 23,3 0,0 
11/06/02 29,2 15,0 22,1 0,0 
12/06/02 30,0 14,8 22,4 0,0 
13/06/02 29,5 14,8 22,2 0,0 
14/06/02 30,3 13,6 22,0 0,0 
15/06/02 25,6 14,5 20,1 0,0 
16/06/02 26,6 12,2 19,4 0,0 
17/06/02 30,2 12,9 21,6 0,0 
18/06/02 28,6 12,0 20,3 0,0 
19/06/02 29,8 12,2 21,0 0,0 
20/06/02 28,3 12,7 20,5 0,0 
21/06/02 27,2 11,2 19,2 0,0 
22/06/02 24,7 12,3 18,5 0,0 
23/06/02 23,8 12,4 18,1 0,0 
24/06/02 26,5 10,7 18,6 0,0 
25/06/02 25,4 10,8 18,1 0,0 
26/06/02 25,6 9,4 17,5 0,0 
27/06/02 28,0 10,8 19,4 0,0 
28/06/02 24,7 12,8 18,8 0,0 
29/06/02 26,8 11,2 19,0 0,0 
30/06/02 28,5 12,7 20,6 0,0 
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Tabela 6. Valores diários de temperatura máxima (Tmax, °C), mínima (Tmin, °C) e 

média (Tm, °C) e chuva (C, mm) de 1 a 19 de julho de 2002. 

Data Tmax Tmin Tm C 
01/07/02 29,0 12,1 20,6 0,0 
02/07/02 26,4 12,0 19,2 0,0 
03/07/02 27,6 11,3 19,5 0,0 
04/07/02 28,5 12,1 20,3 0,0 
05/07/02 26,9 13,0 20,0 0,0 
06/07/02 26,2 12,8 19,5 0,0 
07/07/02 22,0 11,0 16,5 0,0 
08/07/02 19,1 6,2 12,7 0,0 
09/07/02 21,5 4,7 13,1 0,0 
10/07/02 23,4 6,0 14,7 0,0 
11/07/02 17,0 7,5 12,3 3,2 
12/07/02 18,9 11,8 15,4 0,4 
13/07/02 19,7 10,4 15,1 2,4 
14/07/02 21,7 7,6 14,7 0,0 
15/07/02 25,2 6,2 15,7 0,0 
16/07/02 25,4 5,9 15,7 0,0 
17/07/02 24,1 5,8 15,0 0,0 
18/07/02 23,5 8,3 15,9 0,0 
19/07/02 25,4 8,9 17,2 0,0 

 

3.3 Genótipo 

 Foi utilizada a variedade cultivada IAC-Carioca Tybatã-L933LM30630 14-6 

(Gen 14-6), originária de plantas selecionadas no cruzamento de L933 × LM30630, para 

resistência ao vírus do mosaico-dourado e a outros patógenos como antracnose, 

ferrugem e mosaico-comum. Essa variedade apresenta plantas de crescimento 

indeterminado, hastes verdes, de guia curta a longa em função do ambiente, porte semi-

ereto e flores de cor branca. As vagens do IAC-Carioca Tybatã apresentam cor amarelo-

esverdeada em tonalidade clara no ponto de maturidade fisiológica, podendo ou não 

exibir, nesse estádio, estrias avermelhadas. Na colheita, as vagens são de cor palha ou 

creme-clara com ou sem estrias avermelhadas bem claras, quase imperceptíveis. As 

sementes são elípticas, semicheias, de coloração creme marmorizado com listras 

marrons e halo creme-claro. A massa média de cem sementes é de 23,22 g, com teor 

protéico médio de 24,11%. As plantas apresentam ciclo médio, em torno de 86, 90 e 99 
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dias da emergência à colheita para os semeaduras das águas, da seca e de inverno, 

respectivamente. 

3.4 Condução da cultura 

 Realizou-se o preparo do solo com aração e gradagem (sistema convencional). O 

feijão foi semeado manualmente em 1 de abril de 2002, onde foram utilizadas 20 

sementes.m-1, o dobro da população desejada (10 plantas.m-1). 

 Após a emergência foi efetuado o desbaste, no qual permaneceram 10  

plantas.m-1, perfazendo uma população de 200.000 plantas.ha-1. 

 A adubação de semeadura foi realizada com 80 kg.ha-1 de P2O5 (Fonte: 

Superfosfato Simples) e 50 kg.ha-1 de K2O (Fonte: Cloreto de Potássio) para todos os 

tratamentos. Quanto à adubação nitogenada, foram aplicados 20, 20 e 20 kg.ha-1 de N 

(Fontes: Sulfato de Amônio na semeadura e Uréia em cobertura) para as parcelas com 

dose de 60 kg.ha-1 de N, por ocasião da semeadura, e em cobertura nos estádios V3 (1 

trifólio) (19 de abril de 2002) e V4 (3 trifólios) (10 de maio de 2002), respectivamente; e 

20, 50 e 50 kg.ha-1 para as parcelas com 120 kg.ha-1 de N utilizando as mesmas fontes e 

épocas utilizadas para a dose de 60 kg.ha-1 de N. Logo após a adubação, foi realizada a 

irrigação por aspersão via pivô central, com lâmina de 5 mm, no intuito de incorporar o 

fertilizante. 

 Visando o controle de plantas daninhas, insetos e fungos na área, realizou-se o 

acompanhamento diário da cultura, sendo necessária a aplicação de herbicida para folhas 

largas (Flex: 1,0 L.ha-1) quando as plantas de feijão apresentaram o primeiro trifólio 

completamente desenvolvido (estádio V3), inseticidas (Nuvacron: 750 mL.ha-1, Folidol: 

500 mLha-1 e Decis: 150 mL.ha-1) e fungicida (Cerconil: 2,0 kg.ha-1). Tais operações 

foram realizadas com o auxílio de um pulverizador costal. Os inseticidas Nuvacron e 

Folidol foram aplicados no estádio R7. O inseticida Decis foi aplicado duas vezes, no 

estádio R7 (primeiras vagens) e no estádio R8 (surgimento das primeiras vagens cheias). 

Já o fungicida foi aplicado apenas no R8. 
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 Efetuou-se a capina dos corredores da área experimental (entre as parcelas) 

objetivando a manutenção de todas as parcelas sempre livre da presença de plantas 

daninhas. 

3.5 Delineamento experimental 

Foi adotado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 27 

tratamentos 4 repetições. Os tratamentos se constituíam de combinações dos fatores 

doses de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1) e épocas de avaliação (nove estádios 

fenológicos). A área total de cada parcela experimental foi 9 m2 (3 m de comprimento e 

6 fileiras de plantas espaçadas de 0,5 m), com área útil de 4,0 m2. 

3.6 Atributos avaliados 

3.6.1 Fenologia 

Todos os estádios fenológicos (V0,  V1,  V2,  V3,  V4, R5, R6, R7, R8 e R9) foram 

caracterizados conforme metodologia proposta por Gepts & Fernández (1982), os quais 

foram correlacionados com o número de dias após a emergência (DAE), graus-dia (GD) 

e desenvolvimento relativo (Dr). 

3.6.2 Fitomassa seca 

 As determinações referentes à fitomassa seca de hastes, folhas e órgãos 

reprodutivos foram realizadas em cada estádio, em 8 plantas retiradas por parcela 

(amostragem destrutiva), cada qual representando uma das linhas centrais, totalizando 32 

plantas retiradas por tratamento. Já para as determinações referentes à fitomassa seca de 

raízes foram realizadas em cada estádio, coletando de 2 a 8 plantas por parcela 

(amostragem destrutiva). 

 Para a determinação da fitomassa seca de cada órgão, as plantas coletadas de 

cada uma das parcelas de cada estádio fenológico, foram ensacadas para secagem em 

estufa a 60°C durante 72 horas (tempo suficiente para obtenção de massa constante) e 

posterior pesagem. 
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3.6.3 Rendimento de grãos e seus componentes 

 Para determinação do rendimento da cultura de feijão (R, kg.ha-1) foram 

determinados o número médio de vagens por planta (NVp), o número médios de grãos 

por vagem (NGv) e a massa de 1.000 grãos corrigida para 13 % de umidade (Mg13%, g). 

O rendimento foi calculado pela equação abaixo, considerando-se uma população de 

plantas na colheita de 200.000 pl.ha-1 (P): 

000.1
Mg.NGv.NVp.P

R %13=  (1) 

O número de vagens por planta foi determinado utilizando dez plantas da área 

útil de cada parcela. Das vagens colhidas (de 10 plantas), foram retiradas dez vagens de 

cada planta para determinar o número de grãos por vagem e oito amostras de 100 grãos, 

por tratamento, para determinar a massa de 1.000 grãos. Posteriormente, determinou-se a 

umidade pelo método padrão de estufa para correção da massa de 1.000 grãos para 13% 

de umidade. 

3.7 Análise estatística 

 Para descrever o padrão de variação da fitomassa seca de raízes, hastes, folhas, 

órgãos reprodutivos e fitomassa seca total, foram ajustados modelos não lineares, pelo 

método de quadrados mínimos, utilizando o procedimento NLIN (Non LINear 

regression) do SAS System (SAS 1998). 

3.7.1 Modelos propostos para descrever a variação de fitomassa seca em função 

do desenvolvimento relativo da cultura de feijão 

3.7.1.1 Fistomassa seca de raízes, hastes e folhas 

 Para descrição da variação temporal da fitomassa seca de raízes, folhas e hastes, 

foi utilizado o seguinte modelo (modelo 1): 

ejdp

5,0

e
jd

e
jdjdejdp 100

Dr
c

100
Dr

baexp.kFS ε+


















++=         (se 1000 ≤≤ eDr ) (2) 

em que FSejdp se refere à fitomassa seca (kg.ha-1) do j-ésimo órgão (j = raízes, hastes, 

folhas) na e-ésima época (e = V0, V1, V2, V3, V4, R5, R6, R7, R8, R9) correspondente à d-
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ésima dose de nitrogênio (d = 0, 60, 120 kg.ha-1) na p-ésima parcela (p = 1, 2, 3, 4), k ao 

parâmetro empírico unitário (kg.ha-1) para conferir consistência dimensional ao modelo, 

Dre ao desenvolvimento relativo (%) da cultura referente à e-ésima época de avaliação, 

ajd, bjd e cjd aos parâmetros empíricos do modelo correspondente à d-ésima dose de 

nitrogênio na p-ésima parcela experimental. 

 A caracterização do modelo 1 é apresentada na Tabela 7, na qual 
e

ejdp

dDr

dFS  e 

2
e

ejdp
2

dDr

FSd  são a primeira e a segunda derivadas, respectivamente, da função proposta para 

descrever a variação da fitomassa seca de raízes, hastes e folhas (FSejdp) em função do 

desenvolvimento relativo (Dre), sendo Z (%) o ponto de inflexão. 
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em que n se refere ao número de ordem da interação correspondente ao procedimento 

proposto por Newton – Raphson. 
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Tabela 7. Caracterização geral do modelo referente à fitomassa seca de raízes, folhas e 

hastes (modelo 1). 

Condição Descrição Conseqüência 

1 Dre = 0 ( )jdejdp aexp.KFS =  

2 Dre = Drm* 0
dDr

dFS

e

ejdp =  

3 Dre = Drm = 
2

jd

jd

b

c
25 










 FSejdp = FSmax 

4 Dre = Z 0
dDr

FSd
2

e

ejdp
2

=  

5 0 < Dre < Z 0
dDr

FSd
2

e

ejdp
2

>  

6 Z < Dre < 100 0
dDr

FSd
2

e

ejdp
2

<  

7 Dre = 100 FSejdp ≤ FSmax 

8 0 < Dre Drm 0
dDr

dFS

e

ejdp >  

9 Drm < Dre < 100 0
dDr

dFS

e

ejdp <  

* Drm: Desenvolvimento relativo da cultura de feijão referente a máxima fitomassa seca 

(FSmax) de raízas, hastes ou folhas. 

3.7.1.2 Fitomassa seca de órgãos reprodutivos 

Para descrição da variação temporal dos órgãos reprodutivos, foi utilizado o 

seguinte modelo (modelo 2): 
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 (6) 

em que FSoredp se refere à fitomassa seca (kg.ha-1) dos órgãos reprodutivos na e-ésima 

época correspondente à d-ésima dose de nitrogênio na p-ésima parcela, Dre 

desenvolvimento relativo (%) da cultura de feijão correspondente à e-ésima época de 

avaliação, Dr0 desenvolvimento relativo da cultura de feijão correspondente ao início do 

acúmulo de fitomassa seca dos órgãos reprodutivos e αd , βd e γd aos parâmetros 

empíricos do modelo, sendo γd a estimativa da fitomassa seca (kg.ha-1) máxima dos 

órgãos reprodutivos referente à d-ésima dose. 

 A caracterização do modelo 2 é apresentada na Tabela 8, na qual 
e

edp

dDr

dFSor  e 

2
e

edp
2

dDr

FSord  são a primeira e segunda derivadas, respectivamente, da função proposta para 

descrever a variação da fitomassa seca de órgãos reprodutivos (FSoredp) em função do 

desenvolvimento relativo (Dre), sendo Z (%) o ponto de inflexão (se Dr0 ≤ Dre ≤ 100). 
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Tabela 8. Caracterização geral do modelo referente à fitomassa seca dos órgãos 

reprodutivos (modelo 2). 

Condição Descrição Conseqüência 

1 0≤ Dre ≤ Dr0 FSoredp = 0 

2 0 ≤ Dre < Dr0 0
dDr

dFSor

e

edp =  

3 Dre = 100 FSoredp = γd 

4 Dr0 < Dre ≤ 100 0
dDr

dFSor

e

edp >  

5 Dre = Z (Dr0 < Z < 100) 0
dDr

FSord
2

e

edp
2

=  

6 Dr0 < Dre < Z 0
dDr

FSord
2

e

edp
2

>  

7 Z < Dre ≤ 100 0
dDr

FSord
2

e

edp
2

<  

 

3.7.1.3 Fitomassa seca total 

Para descrição da variação temporal da fitomassa seca total (modelo 3), foi 

utilizado um modelo semelhante ao modelo 2, porém com Dr0 = 0, pois o acúmulo de 

fitomassa seca total inicia logo após a emergência: 

100     Dr    0        se   
1

exp1
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.FST eedp
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dedp
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d

≤≤ε+
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β
−−

γ=
α

α

 (10) 

em que FSTedp se refere à fitomassa seca total (kg.ha-1) na e-ésima época correspondente 

à d-ésima dose de nitrogênio na p-ésima parcela, Dre desenvolvimento relativo (%) da 

cultura de feijão correspondente à e-ésima época de avaliação, αd , βd e γd aos 
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parâmetros empíricos do modelo, sendo γd a estimativa da fitomassa seca (kg.ha-1) 

máxima total. 

A caracterização da função proposta para descrever a variação da fitomassa seca 

total (FST) em função do desenvolvimento relativo (Dr) é detalhada na Tabela 9, em que 

e

edp

dDr

dFST e 
2

e

edp
2

dDr

FSTd  são a primeira e segunda derivadas da função FST=f(Dre), 

respectivamente, e Z, o ponto de inflexão. 
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Tabela 9. Caracterização geral do modelo referente à fitomassa seca total (modelo 3). 

Condição Descrição Conseqüência 

1 Dre = 0 FSTedp = 0 

2 Dre = 0 0
dDr

dFST

e

edp =  

3 Dre = 100 FSTedp = γd 

4 0 < Dre < 100 0
dDr

dFST

e

edp >  

5 Dre = Z (0 < Z < 100) 0
dDr

FSTd
2

e

edp
2

=  

6 0 < Dre < Z 0
dDr

FSTd
2

e

edp
2

>  

7 Z < Dre < 100 0
dDr
FSTd

2
e

edp
2

<  

 

3.7.2 Modelo quadrático para descrever o efeito de nitrogênio sobre fitomassa 

seca, rendimento de grãos e seus componentes 

Foi avaliado o efeito da dose de nitrogênio sobre a fitomassa seca de raízes (FSr), 

haste (FSh) e folhas (FSf) no estádio R6, e o efeito sobre o rendimento de grãos (R, 

kg.ha-1) na colheita, utilizando o seguinte modelo quadrático (modelo 4): 

ejdp
2
dejddejdejdejdp N.QN.LY ε+++µ=  (14) 

em que Yejdp ao valor observado (kg.ha-1) da j-ésima variável resposta (j = FSr, FSh, FSf, 

R) na e-ésima época (e = R6, colheita) correspondente à d-ésima dose de nitrogênio na p-

ésima parcela, Nd à d-ésima dose de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1), µejd ao valor médio 

da fitomassa seca (kg.ha-1) da j-ésima variável resposta correspondente à dose zero (Nd 

=0 kg.ha-1 de N) na e-ésima época na p-ésima parcela; Lejd ao efeito linear 

(adimensional) da d-ésima dose correspondente à j-ésima variável resposta na e-ésima 
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época, Qejd ao efeito quadrático (kg.ha-1) da dose na j-ésima variável resposta da e-ésima 

época e εejdp ao erro aleatório (kg.ha-1) atribuído à observação Yejdp. 

O esquema da análise da variância referente ao modelo 4 está descrito na Tabela 

10. Os parâmetros foram estimados pelo método dos quadrados mínimos utilizando o 

procedimento GLM (General Linear Models) do SAS System (SAS 1998). Para avaliar 

a significância dos parâmetros dos modelos quadráticos foram utilizados testes t 

unilaterais para contrastes (Montgomery, 2000). 

 

Tabela 10. Esquema da análise de variância referente ao modelo quadrático (estádio R6 e 

colheita). 

Causa da variação Graus de liberdade1 Quadrado Médio F 

Regressão npar-1=3-1=2 V1 V1/V2 

Erro nparc-npar=12-3=9 V2  

Total nparc-1=12–1=11   
1 nparc: número de parcelas: 12; npar: número de parâmetros: 3. 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Fenologia 

 Foi utilizada a soma calórica a partir da semeadura devido a diferença em termos 

de desenvolvimento relativo ser desprezível (Tabela 11). Esse procedimento permite na 

prática estimar a época de florescimento e a duração do ciclo a partir da semeadura. A 

germinação, período entre a semeadura e a emergência, foi de cinco dias. Cabe ressaltar 

que a duração desse processo também está altamente correlacionada com temperatura. 

 Já o desenvolvimento relativo unitário se dá quando a cultura atinge o ponto de 

maturidade fisiológica. No caso específico do experimento, a colheita foi efetuada 15 

dias após ter sido atingido o último estádio fenológico (R9 - ponto de maturidade 

fisiológica) (Tabela 13). 

 Para efeito de estimativa da soma calórica, foi utilizada a temperatura base 

(inferior) de 10°C (Tabela 11, Tabela 12 e Tabela 13). 

 As observações de fenologia foram apresentadas conjuntamente com número de 

dias após a semeadura e graus-dia. O número de dias após a semeadura é útil por se 

tratar de uma referência prática, onde normalmente é utilizada para estimar a taxa de 

crescimento (em termos de acúmulo de fitomassa seca) e absorção de nutrientes. A soma 

calórica (ou graus-dia) é utilizada como referência de planejamento. A fenologia é 

utilizada como referência de manejo (Tabela 11). 

 O desenvolvimento relativo foi utilizado como variável independente no intuito 

de possibilitar a extrapolação e comparação do resultado, nortear a intervenção no 

sistema agrícola (ações de manejo) e verificar se o padrão de desempenho é similar nas 

diferentes condições de ambiente. 
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Tabela 11. Número de dias após a semeadura (DAS), data, fenologia, diferença diária 

entre a temperatura média (Tm, °C) e a temperatura base inferior (Tb = 

10°C), graus-dia acumulados (GDac, °C.dia) e desenvolvimento relativo 

(Dr) da cultura no período de 1 a 30 de abril de 2002. 

DAS Data Fenologia Tm-Tb GDac Dr 
1 01/04/02 Semeadura 26,2 16,2 0,01 
2 02/04/02  16,1 32,3 0,03 
3 03/04/02  17,3 49,6 0,04 
4 04/04/02  14,9 64,4 0,06 
5 05/04/02 Emergência 13,5 77,9 0,07 
6 06/04/02  13,9 91,8 0,08 
7 07/04/02 V1 13,5 105,3 0,09 
8 08/04/02  13,3 118,6 0,11 
9 09/04/02  13,3 131,9 0,12 
10 10/04/02  13,7 145,6 0,13 
11 11/04/02 V2 14,5 160,0 0,14 
12 12/04/02  15,0 175,0 0,16 
13 13/04/02  14,5 189,5 0,17 
14 14/04/02  14,5 203,9 0,18 
15 15/04/02  15,6 219,5 0,19 
16 16/04/02  15,5 235,0 0,21 
17 17/04/02 V3 16,1 251,0 0,22 
18 18/04/02  16,2 267,2 0,24 
19 19/04/02  15,3 282,5 0,25 
20 20/04/02  14,4 296,9 0,26 
21 21/04/02  14,2 311,1 0,28 
22 22/04/02  15,5 326,6 0,29 
23 23/04/02  13,9 340,5 0,30 
24 24/04/02  14,4 354,9 0,31 
25 25/04/02  14,8 369,6 0,33 
26 26/04/02 V4 13,8 383,4 0,34 
27 27/04/02  13,7 397,1 0,35 
28 28/04/02  13,9 411,0 0,36 
29 29/04/02  14,5 425,4 0,38 
30 30/04/02  15,0 440,4 0,39 
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Tabela 12. Número de dias após a semeadura (DAS), data, fenologia, diferença diária 

entre a temperatura média (Tm, °C) e a temperatura base inferior (Tb = 

10°C), graus-dia acumulados (GDac, °C.dia) e desenvolvimento relativo 

(Dr) da cultura no período de 1 a 31 de maio de 2002. 

DAS Data Fenologia Tm-Tb GDac Dr 
31 01/05/02  13,4 453,8 0,40 
32 02/05/02  12,9 466,6 0,41 
33 03/05/02  13,5 480,1 0,43 
34 04/05/02  12,2 492,3 0,44 
35 05/05/02  12,9 505,1 0,45 
36 06/05/02  13,6 518,7 0,46 
37 07/05/02  13,2 531,9 0,47 
38 08/05/02  12,8 544,7 0,48 
39 09/05/02  11,4 556,1 0,49 
40 10/05/02  11,4 567,4 0,50 
41 11/05/02  12,3 579,7 0,51 
42 12/05/02  13,0 592,7 0,53 
43 13/05/02  12,7 605,4 0,54 
44 14/05/02  12,5 617,8 0,55 
45 15/05/02 R5 13,1 630,9 0,56 
46 16/05/02  10,2 641,1 0,57 
47 17/05/02  11,9 653,0 0,58 
48 18/05/02 R6 12,9 665,9 0,59 
49 19/05/02  7,8 673,7 0,60 
50 20/05/02  12,3 685,9 0,61 
51 21/05/02  9,5 695,4 0,62 
52 22/05/02  8,7 704,1 0,62 
53 23/05/02 R7 7,5 711,6 0,63 
54 24/05/02  7,3 718,8 0,64 
55 25/05/02  5,9 724,7 0,64 
56 26/05/02  6,4 731,1 0,65 
57 27/05/02  7,1 738,1 0,65 
58 28/05/02  7,1 745,2 0,66 
59 29/05/02  8,6 753,8 0,67 
60 30/05/02  8,9 762,7 0,68 
61 31/05/02  8,5 771,2 0,68 
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Tabela 13. Número de dias após a semeadura (DAS), data, fenologia, diferença diária 

entre a temperatura média (Tm, °C) e a temperatura base inferior (Tb = 

10°C), graus-dia acumulados (GDac, °C.dia) e desenvolvimento relativo da 

cultura (Dr) no período de 1 de junho a 19 de julho de 2002. 

DAS Data Fenologia Tm-Tb GDac Dr 
62 01/06/02  10,6 781,8 0,69 
63 02/06/02  10,2 791,9 0,70 
64 03/06/02  10,2 802,1 0,71 
65 04/06/02  10,2 812,3 0,72 
66 05/06/02  10,8 823,1 0,73 
67 06/06/02  11,2 834,3 0,74 
68 07/06/02 R8 10,5 844,8 0,75 
69 08/06/02  11,3 856,1 0,76 
70 09/06/02  11,0 867,0 0,77 
71 10/06/02  13,3 880,3 0,78 
72 11/06/02  12,1 892,4 0,79 
73 12/06/02  12,4 904,8 0,80 
74 13/06/02  12,2 916,9 0,81 
75 14/06/02  12,0 928,9 0,82 
76 15/06/02  10,1 938,9 0,83 
77 16/06/02  9,4 948,3 0,84 
78 17/06/02  11,6 959,9 0,85 
79 18/06/02  10,3 970,2 0,86 
80 19/06/02  11,0 981,2 0,87 
81 20/06/02  10,5 991,7 0,88 
82 21/06/02  9,2 1000,9 0,89 
83 22/06/02  8,5 1009,4 0,89 
84 23/06/02  8,1 1017,5 0,90 
85 24/06/02  8,6 1026,1 0,91 
86 25/06/02  8,1 1034,2 0,92 
87 26/06/02  7,5 1041,7 0,92 
88 27/06/02  9,4 1051,1 0,93 
89 28/06/02  8,8 1059,8 0,94 
90 29/06/02  9,0 1068,8 0,95 
91 30/06/02  10,6 1079,4 0,96 
92 01/07/02  10,6 1090,0 0,97 
93 02/07/02  9,2 1099,2 0,97 
94 03/07/02  9,5 1108,6 0,98 
95 04/07/02  10,3 1118,9 0,99 
96 05/07/02 R9 10,0 1128,9 1,00 

110 19/07/02 Colheita - - - 
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4.2 Modelos ajustados para descrever a variação de fitomassa seca em função de 

desenvolvimento relativo 

 Para cada órgão foi ajustado um modelo que melhor descreve a variação da 

fitomassa seca em função do desenvolvimento relativo da cultura de feijão em função do 

conhecimento do padrão da curva de crescimento. 

 Para cada caso, foram estimados os valores dos parâmetros empíricos dos 

modelos descritos, onde foram colocados os limites inferior e superior correspondentes 

ao intervalo de confiança de 95%. 

 Para cada órgão, procedeu-se a confecção da curva padrão reduzida obtida pela 

relação entre os valores observados em cada época divididos pelos valores máximos 

para cada caso. Sendo assim, a fitomassa seca relativa passou a varira de 0 a 1, o que 

permitiu verificar se as diferentes doses de nitrogênio, apesar de propiciar diferentes 

valores absolutos de fitomassa seca, em termos relativos, apresentava a vantagem de 

verificar se as variações apresentavam o mesmo padrão (permite verificar se o mesmo 

modelo é utilizável), bem como se os valores relativos são coincidentes (permite 

verificar a validade da extrapolação). 

4.2.1 Fitomassa seca de raízes 

 A produção de massa de raiz é imprescindível para definir o desempenho da 

cultura de feijão no campo. Quanto maior for o volume de solo explorado por unidade 

de planta, menor deverá ser o teor crítico dos diferentes nutrientes no solo. Porém, maior 

fitomassa produzida de raiz pode não ser desejável, pois a maior produção requer maior 

dispêndio de carboidrato alocado ao sistema radicular em termos relativos. Sendo assim, 

o desenvolvimento e crescimento da parte aérea (especialmente haste e folhas) pode 

ficar prejudicada. 

 Por outro lado, um sistema radicular muito reduzido também não é desejável 

devido ao maior risco de perda de produtividade da cultura de feijão, em função de 

estresse biótico (pragas, doenças e plantas daninhas) e abiótico (água e temperatura, 

principalmente) do ambiente. 
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 Sendo assim, o manejo cultural e do ambiente deve propiciar um sistema 

radicular que haja um perfeito equilíbrio entre raiz e parte aérea. Dentre as diferentes 

formas de intervenção, destaca-se a adubação nitrogenada, a qual possibilita um 

desenvolvimento e crescimento inicial maior devido ao reduzido volume de solo 

explorado pelo sistema radicular, em termos absolutos. A importância dessa prática e 

minimizar a exposição da plântula a patógenos do solo (pragas e doenças) e tornar a 

cultura mais competitiva por água, nutrientes e luz no início do ciclo vital da cultura. 

 Devido à dificuldade de mensuração do sistema radicular a medida que o tempo 

passa, o número de repetições variou de estádio para estádio. Isso ocorreu devido ao 

aumento da quantidade de massa de raízes associado ao alto teor de argila do solo. 

Porém, para efeito de estimativa, procurou-se determinar a fitomassa seca de raízes por 

unidade de planta com maior exatidão. Posteriormente, procedeu-se a estimativa por 

unidade de área em função da população de plantas após o desbaste. 

 A fitomassa seca de raízes foi medida em cada estádio fenológico, e o modelo 1 

foi ajustado aos dados observados. A Tabela 14 apresenta os valores estimados dos 

parâmetros empíricos (a, b e c) para as três doses de nitrogênio: 0 (Figura 3A), 60 

(Figura 3B) e 120 (Figura 3C) kg.ha-1. 

 Todas as curvas apresentaram o mesmo padrão de crescimento (Figura 4). Para 

efeito prático de extrapolação do resultado, é importante essa constatação. O valor 

relativo foi calculado dividido a fitomassa seca de raiz de cada época pela fitomassa seca 

máxima de raiz. Esse procedimento permite estimar a ordem de grandeza da produção 

de massa de raiz, que por sua vez é dependente da adubação nitrogenada. 
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Figura 3 – Variação da fitomassa seca de raízes (FSr, kg.ha-1) em função do 

desenvolvimento relativo (Dr, %) da cultura de feijão para diferentes 

doses de nitrogênio: (A) 0 kg.ha-1, (B) 60 kg.ha-1 e (C) 120 kg.ha-1. 
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Tabela 14. Estimativas dos parâmetros dos modelos que descrevem a variação temporal 

da fitomassa seca acumulada de raízes da cultura de feijão para as doses 0, 

60 e 120 kg.ha-1 de nitrogênio. 

Intervalo de Confiança Assintótico de 95% 
Parâmetros 

Dose 
de N Estimativa 

Erro Padrão 
Assintótico 

Limite Inferior Limite Superior 
 ----------------------------------------kg.ha-1-------------------------------------------- 

0 0,349 1,497 -2,809 3,508 
60 -3,662 1,785 -7,427 0,103 a 
120 -1,426 1,362 -4,300 1,449 

      
0 -6,279 2,462 -11,473 -1,085 
60 -12,374 2,589 -17,836 -6,912 b 
120 -8,432 2,049 -12,756 -4,108 

      
0 12,594 3,864 4,442 20,747 
60 22,775 4,311 13,680 31,869 c 
120 16,570 3,355 9,492 23,649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Variação da fitomassa seca relativa de raízes (FSRr, %) em função do 

desenvolvimento relativo (Dr, %) da cultura de feijão para diferentes doses 

de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 
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4.2.2 Fitomassa seca de hastes 

 A variação temporal de fitomassa seca de hastes apresenta um padrão sigmoidal, 

onde inicialmente a taxa de crescimento é baixa porém crescente até atingir o ponto de . 

máxima taxa, correspondente ao ponto de inflexão da curva referente à variação da FSr 

em função do Dr. Posteriormente, a cultura apresenta uma taxa de crescimento 

decrescente, inicialmente positiva e depois negativa. 

 Esse padrão de crescimento é conseqüência da metodologia utilizada. A taxa de 

crescimento pode apresentar valores negativos devido à senescência e quando a 

referência é a fitomassa seca observável. No procedimento referente à análise de 

crescimento, não se observa o que foi produzido até o momento da observação, e sim a 

observação do que a cultura apresenta naquele momento. 

 Por outro lado, poder-se-ia entender que a caracterização do padrão de acúmulo 

de fitomassa seca é a descrição indireta da alocação relativa de fotoassimilados oriundos 

da fotossíntese líquida aos diferentes órgãos da planta. A produção de hastes é 

fundamental para garantir uma melhor distribuição das folhas para maior interceptação 

de radiação solar. 

 A Tabela 15 apresenta a estimativa dos parâmetros empíricos referentes ao 

modelo 1, o qual foi ajustado aos valores observados, minimizando a soma dos 

quadrados dos resíduos, utilizando como variáveis dependente e independente a 

fitomassa seca de hastes (FSh, kg.ha-1) e o desenvolvimento relativo da cultura (Dr), 

respectivamente. 

 A Figura 5 apresenta a variação temporal da fitomassa seca de hastes (FSh, 

kg.ha-1) da cultura de feijão para diferentes doses de nitrogênio: 0 (Figura 5A), 60 

(Figura 5B) e 120 kg.ha-1 (Figura 5C). 

 Como apresentado para raiz, a variação da fitomassa seca relativa de haste em 

função do desenvolvimento relativo da cultura apresenta padrão de crescimento similar 

para as três doses (0, 60 e 120 kg.ha-1) de nitrogênio utilizadas (Figura 6). 
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Figura 5 – Variação da fitomassa seca de hastes (FSh, kg.ha-1) em função do 

desenvolvimento relativo (Dr, %) da cultura de feijão para diferentes 

doses de nitrogênio: (A) 0 kg.ha-1, (B) 60 kg.ha-1 e (C) 120 kg.ha-1. 
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Tabela 15. Estimativas dos parâmetros dos modelos que descrevem a variação temporal 

da fitomassa seca acumulada de hastes da cultura de feijão para as doses 0, 

60 e 120 kg.ha-1 de nitrogênio. 

Intervalo de Confiança Assintótico de 95% 
Parâmetros 

Dose 
de N Estimativa 

Erro Padrão 
Assintótico 

Limite Inferior Limite Superior 
 ----------------------------------------kg.ha-1-------------------------------------------- 

0 -19,963 2,012 -24,040 -15,887 
60 -13,152 2,388 -17,989 -8,314 a 
120 -16,280 2,375 -21,092 -11,467 

      
0 -32,723 2,572 -37,933 -27,512 
60 -24,339 3,067 -30,553 -18,124 b 
120 -28,398 3,040 -34,557 -22,238 

      
0 59,862 4,568 50,605 69,118 
60 45,084 5,437 34,067 56,102 c 
120 52,297 5,398 41,360 63,234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Variação da fitomassa seca relativa de hastes (FSRh, %) em função do 

desenvolvimento relativo (Dr, %) da cultura de feijão para diferentes doses 

de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 
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4.2.3 Fitomassa seca de folhas 

 A variação temporal de massa de matéria seca de folhas observável apresenta um 

padrão de crescimento descrito pelo modelo 1. 

 A produção de folhas apresenta importância prática devido a correlação com 

alguns processos importantes, bem como permite verificar alguns critérios de aferição de 

manejo. 

 Em termos de processos correlacionados, destaca-se a evaporação e a 

transpiração. Esses processos, devido à dificuldade de mensuração, normalmente são 

tratados conjuntamente em termos de evapotranspiração. Quanto maior a fitomassa seca 

de folhas, maior será a área foliar (ou o índice de área foliar - área foliar por unidade de 

área de solo explorado pela cultura), maior a transpiração e maior a evapotranspiração. 

Portanto, verifica-se que a máxima evapotranspiração ocorre entre os estádios R5 e R6. 

Sendo assim, a definição da época de semeadura deve propiciar a coincidência de 

máxima probabilidade de chover a evapotranspiração no florescimento (época em que 

ocorre máximo índice de área foliar). 

 Em termos de critério de aferição de manejo, acredita-se que o melhor 

desempenho fitotécnico da cultura de feijão ocorre quando a planta floresce com 

dezesseis a vinte folhas e quando ocorre fechamento das ruas no R6. Sendo assim, deve-

se definir a correta população e distribuição de plantas (espaçamento entre fileiras) para 

que isso ocorra, levando em consideração a adubação nitrogenada e outros fatores, tais 

como fertilidade do solo, temperatura e chuva, principalmente. 

 A produção de folha apresentou padrão similar a raiz e a haste, exceto para a 

dose de 60 kg.ha-1 (Figura 8). Houve uma defasagem referente ao ponto de máximo 

acúmulo de fitomassa seca de folha. Esse fato pode explicar o porquê da obenção de 

máxima produtividade referente à dose de 60 kg.ha-1 de nitrogênio. Em genótipos de 

crescimento indeterminado, o sentido do florescimento é ascendente. Portanto, quanto 

maior a quantidade de folhas no final do ciclo, maior o pegamento de flores no terço 

superior da planta e, conseqüentemente, maior a produtividade. Na prática, é usual 

manejar a cultura no intuito de maximizar a duração foliar no final do ciclo, como por 

exemplo a recomendação de adubação nitrogenada no R7 por alguns autores. 
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Figura 7 – Variação da fitomassa seca de folhas (FSf, kg.ha-1) em função do 

desenvolvimento relativo (Dr, %) da cultura de feijão para diferentes doses 

de nitrogênio: (A) 0 kg.ha-1, (B) 60 kg.ha-1 e (C) 120 kg.ha-1. 

 

 

(A) 

 

(B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) 

Dr 

FS
f 

FS
f 

Dr 

FS
f 

Dr 



 

 

50 

Tabela 16. Estimativas dos parâmetros dos modelos que descrevem a variação temporal 

da fitomassa seca acumulada de folhas da cultura de feijão para as doses 0, 

60 e 120 kg.ha-1 de nitrogênio. 

Intervalo de Confiança Assintótico de 95% 
Parâmetros 

Dose 
de N Estimativa 

Erro Padrão 
Assintótico 

Limite Inferior Limite Superior 
 ----------------------------------------kg.ha-1-------------------------------------------- 

0 -30,113 3,554 -37,313 -22,912 
60 -17,904 3,516 -25,028 -10,780 a 
120 -18,516 1,633 -21,825 -15,207 

      
0 -51,272 4,951 -61,304 -41,239 
60 -37,902 5,156 -48,350 -27,455 b 
120 -38,272 2,364 -43,062 -33,482 

      
0 87,132 8,404 70,104 104,159 
60 61,621 8,520 44,359 78,883 c 
120 62,707 3,933 54,738 70,676 

 

 

 

 

Figura 8 – Variação da fitomassa seca relativa de folhas (FSRf, %) em função do 

desenvolvimento relativo (Dr, %) da cultura de feijão para diferentes doses 

de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 
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 A Tabela 16 apresenta os valores das estimativas dos parâmetros referentes aos 

modelos que descrevem a variação da fitomassa seca observável acumulada de folha, em 

função do desenvolvimento relativo da cultura de feijão, para as três doses utilizadas de 

nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 

 A Figura 7 apresenta variação temporal da fitomassa seca de folhas da cultura de 

feijão para diferentes doses de nitrogênio: 0 kg.ha-1 (Figura 7A), 60 kg.ha-1 (Figura 7B) e 

120 kg.ha-1 (Figura 7C). 

4.2.4 Fitomassa seca de órgãos reprodutivos 

 Os órgãos reprodutivos se apresentam como dreno fisiologicamente forte após o 

florescimento. Durante a fase vegetativa, a fitomassa seca de órgãos reprodutivos é 

considerada nula. Após o florescimento, foi utilizado o modelo 2 para ser ajustado aos 

dados experimentais. 

 A Tabela 17 apresenta os valores estimados dos parâmetros do modelo que 

descreve a variação da fitomassa seca observável acumulada de órgãos reprodutivos, em 

função do desenvolvimento relativo da cultura de feijão, para as três doses utilizadas de 

nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 

 A Figura 10 apresenta a variação temporal da fitomassa seca relativa de órgãos 

reprodutivos da cultura de feijão para as diferentes doses de nitrogênio (0 kg.ha-1, 60 

kg.ha-1 e 120 kg.ha-1), onde fica evidenciado que, em termos relativos (relação entre o 

valor da fitomassa seca observada em cada época e o valor máximo observado de 

fitomassa seca), a fitomassa seca de órgãos reprodutivos apresenta o mesmo padrão. 

 A Figura 9 apresenta a variação temporal da fitomassa seca de órgãos 

reprodutivos da cultura de feijão para as três diferentes doses de nitrogênio: 0 (Figura 

9A), 60 (Figura 9B) e 120 kg.ha-1 (Figura 9C). 

 O padrão de crescimento durante a fase reprodutiva é uma sigmóide estritamente 

crescente, em que o valor máximo ocorre no ponto de maturidade fisiológica (R9) 

(Figura 10 e Figura 9). 

 Observa-se que, apesar do padrão de crescimento de fitomassa seca de órgãos 

reprodutivos ser uma sigmóide estritamente crescente, a cultura apresenta uma taxa de 
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acúmulo praticamente constante, o que pode acarretar, num modelo mais simplificado, 

como numa aproximação linear, onde o coeficiente angular equivalente à taxa média de 

acúmulo de fitomassa seca de órgãos eprodutivos. 
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Figura 9 – Variação da fitomassa seca de órgãos reprodutivos (FSor, kg.ha-1) em função 

do desenvolvimento relativo (Dr, %) da cultura de feijão para diferentes 

doses de nitrogênio: (A) 0 kg.ha-1, (B) 60 kg.ha-1 e (C) 120 kg.ha-1. 
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Tabela 17. Estimativas dos parâmetros dos modelos que descrevem a variação temporal 

da fitomassa seca acumulada de órgãos reprodutivos da cultura de feijão para 

as doses 0, 60 e 120 kg.ha-1 de nitrogênio. 

Intervalo de Confiança Assintótico de 95% 
Parâmetros 

Dose 
de N Estimativa 

Erro Padrão 
Assintótico 

Limite Inferior Limite Superior 
 ----------------------------------------kg.ha-1-------------------------------------------- 
 0 2,309 0,371 1,526 3,093 

α 60 2,175 0,495 1,130 3,220 
 120 2,723 0,457 1,759 3,686 
      
 0 0,258 0,022 0,211 0,305 
β 60 0,260 0,036 0,184 0,336 
 120 0,209 0,007 0,194 0,224 
      
 0 1801,223 32,158 1733,375 1869,071 
γ 60 2092,925 58,466 1969,573 2216,277 
 120 2211,194 49,470 2106,823 2315,565 

 

 

 

 

Figura 10 – Variação da fitomassa seca relativa de órgãos reprodutivos (FSRor, %) em 

função do desenvolvimento relativo (Dr, %) da cultura de feijão para 

diferentes doses de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 
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4.2.5 Fitomassa seca total 

 No intuito de minimizar o erro acumulado, utilizou-se o modelo 3 para descrever 

a variação temporal da fitomassa seca total, onde os parâmetros α, β e γ foram 

determinados, ou seja, procedeu-se a análise de regressão com os valores observados de 

fitomassa seca total invés de somar os valores de fitomassa seca de raízes, hastes, folhas 

e órgãos reprodutivos. 

 A Tabela 18 apresenta os valores estimados dos parâmetros do modelo que 

descreve a variação da fitomassa seca total acumulada observável, em função do 

desenvolvimento relativo da cultura de feijão, para as três doses de nitrogênio (0, 60 e 

120 kg.ha-1). 

 A Figura 12 apresenta a variação temporal da fitomassa seca relativa total da 

cultura de feijão para diferentes doses de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 

 A Figura 11 apresenta a variação temporal da fitomassa seca total da cultura de 

feijão para três diferentes doses de nitrogênio: 0 (Figura 11A), 60 (Figura 11B) e 120 

kg.ha-1 (Figura 11C). 

 O padrão da curva de crescimento da fitomassa seca total é sigmoidal, podendo 

ser estritamente crescente ou não. Quando a variação temporal apresenta padrão 

estritamente crescente, isso significa que a produção de órgãos reprodutivos, durante a 

fase reprodutiva, é superior à senescência de raízes, hastes e folhas. A menor 

senescência dos órgãos, em geral, é desejável ocorrer para obtenção de maiores 

rendimentos. 

 A relação funcional entre produtividade, duração do ciclo e atributos do clima, 

como temperatura, chuva e radiação solar, é amplamente conhecida na literatura. Sendo 

assim, optou-se apenas citar os trabalhos que estão diretamente relacionados ou 

influenciaram na elaboração desta Dissertação. 

 

 



 

 

55 

 

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Figura 11 – Variação da fitomassa seca total (FST, kg.ha-1) em função do 

desenvolvimento relativo (Dr, %)  da cultura de feijão para diferentes 

doses de nitrogênio: (A) 0 kg.ha-1, (B) 60 kg.ha-1 e (C) 120 kg.ha-1. 
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Tabela 18. Estimativas dos parâmetros dos modelos que descrevem a variação temporal 

da fitomassa seca total acumulada da cultura de feijão para as doses 0, 60 e 

120 kg.ha-1 de nitrogênio. 

Intervalo de Confiança Assintótico de 95% 
Parâmetros 

Dose 
de N Estimativa 

Erro Padrão 
Assintótico 

Limite Inferior Limite Superior 
 ----------------------------------------kg.ha-1-------------------------------------------- 

0 3,118 0,433 2,183 4,053 
60 2,834 0,294 2,199 3,468 α 
120 3,482 0,289 2,858 4,106 

      
0 0,688 0,041 0,599 0,777 
60 0,649 0,033 0,576 0,721 β 
120 0,667 0,018 0,630 0,705 

      
0 2837,997 145,173 2524,369 3151,625 
60 3174,267 141,132 2869,371 3479,164 γ 
120 3592,914 108,391 3358,750 3827,078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Variação da fitomassa seca relativa total (FSRT, %) em função do 

desenvolvimento relativo (Dr, %) da cultura de feijão para diferentes doses 

de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 
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4.3 Análise do efeito da adubação nitrogenada na produção de fitomassa seca 

 Em geral, a adubação nitrogenada apresentou efeito quadrático sobre a fitomassa 

seca de raízes, folhas, hastes (Figura 13) e fitomassa seca total (Figura 14B). O efeito 

das doses sobre órgãos reprodutivos foi linear (Figura 14A) (Tabela 19 – valor P = 

0,4042).  

 As estimativas dos erros padrão e valores p associados ao teste t unilateral para 

contrastes referentes a fitomassa seca de raízes, hastes, folhas, órgãos reprodutivos e 

total no florescimento, estão apresentadas na Tabela 19. 

 A análise do efeito da adubação nitrogenada na produção de fitomassa seca 

permite determinar qual a dose de nitrogênio que propicia maior rendimento de grãos. 

 Em função do conhecimento prévio (resultados de pesquisa) e da observação dos 

resultados obtidos, adotou-se o modelo quadrático para descrever a relação funcional 

entre a produção de fitomassa seca de raízes (Figura 13A), hastes (Figura 13B) e folhas 

(Figura 13C) e doses de nitrogênio. 

 Sendo assim, verifica-se que a dose recomendável está em torno de 60 kg.ha-1 de 

nitrogênio. Doses inferiores a esse valor limitam a produtividade devido a cultura de 

feijão demandam nitrogênio numa taxa superior à ofertada pelo solo, o qual depende do 

sistema agrícola. Doses mais elevadas propiciam uma redução da produção de fitomassa 

seca dos diferentes órgãos devido à maior ocorrência de doença, conseqüência do 

acúmulo de nitrogênio na folha, na forma de nitrato, devido a absorção do mesmo ter 

ocorrido numa magnitude superior à capacidade metabólica da espécie de incorporar o 

nitrogênio a compostos orgânicos. 

 Os valores estimados dos parâmetros referentes ao modelo quadrático que 

descreve o efeito da adubação nitrogenada na fitomassa seca de raízes (FSr, kg.ha-1), 

hastes (FSh, kg.ha-1), folhas (FSf, kg.ha-1), órgãos reprodutivos (FSor, kg.ha-1) e total 

(FST, kg.ha-1) no florescimento estão apresentados na Tabela 19. 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Figura 13 – Produção de fitomassa seca de raízes (FSr, kg.ha-1) (A), hastes (FSh, kg.ha-1) 

(B) e folhas (FSf, kg.ha-1) (C) no florescimento em função de três doses de 

nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 
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(A) 

 

(B) 

Figura 14 – Produção de fitomassa seca de órgãos reprodutivos (FSor, kg.ha-1) (A) e 

fitomassa seca total (FST, kg.ha-1) (B) no florescimento em função de três 

doses de nitrogênio (0, 60 e 120 kg.ha-1). 
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Tabela 19. Estimativas dos parâmetros referentes ao modelo quadrático que descreve o 

efeito da adubação nitrogenada na fitomassa seca de raízes (FSr, kg.ha-1), 

hastes (FSh, kg.ha-1), folhas (FSf, kg.ha-1), órgãos reprodutivos (FSor, kg.ha-1) 

e total (FST, kg.ha-1) no florescimento. 

Variável Parâmetro Estimativa Erro Padrão Valor P 

µ 456,0000 - - 

L 2,3167 - - FSr 

Q -0,0192 - - 

     

µ 807,1875 60,3885 <0,0001 

L 9,5177 2,5660 0,0024 FSh 

Q -0,0495 0,0205 0,0197 

     

µ 754,9375 40,4098 <0,0001 

L 10,8323 1,7171 <0,0001 FSf 

Q -0,0629 0,0137 0,015 

     

µ 33,0625 2,5541 <0,0001 

L 0,1359 0,1085 0,1209 FSor 

Q -0,0002 0,0009 0,4042* 

     

µ 1595,1875 71,4370 <0,0001 

L 20,4859 3,0355 <0,0001 FST 

Q -0,1126 0,0243 0,0006 

* Efeito quadrático não significativo. 

4.4 Análise do efeito da adubação nitrogenada no rendimento de grãos e seus 

componentes 

 O efeito da adubação nitrogenada sobre o rendimento de grãos e seus 

componentes (Figura 15) também apresentou padrão quadrático. Na Tabela 20 são 
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apresentadas as estimativas dos parâmetos dos modelos ajustados e os resultados dos 

testes de significância. 

 

Tabela 20. Estimativas dos parâmetros referentes ao modelo quadrático que descreve o 

efeito da adubação nitrogenada na fitomassa seca de grãos (FSg, kg.ha-1), 

número de vagens por planta (NVpl, vagens.planta-1) e número de grãos por 

vagem (grãos.vagem-1). 

Variável Parâmetro Estimativa Erro Padrão Valor P 

µ 2140,6875 293,2428 <0,0001 

L 21,7161 12,4604 0,0765 FSg 

Q -0,1357 0,0998 0,1034 

     

µ 9,0000 0,4876 <0,0001 

L 0,0614 0,0207 0,0079 NVpl 

Q -0,0004 0,0002 0,0255 

     

µ 5,7500 0,3620 <0,0001 

L 0,0329 0,0154 0,0305 NGv 

Q -0,0002 0,0001 0,0437 

 

 Em função da variabilidade espacial existente nos campos experimentais, optou-

se por utilizar nível de significância em torno de 10% para verificar o efeito linear e 

quadrático da adubação nitrogenada. 
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(A) 

 

(B) 

 

(C) 

Figura 15 – Produção de fitomassa seca de grão (FSg, kg.ha-1) (A), número de vagens 

por planta (NVpl, vagens.planta-1) (B) e número de grãos por vagem (NGv, 

grãos.vagem-1) (C) em função de três doses de nitrogênio (0, 60 e 120 

kg.ha-1).
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5 CONCLUSÕES 

 De acordo com os resultados obtidos, e com o que foi discutido, pode-se concluir 

que: (i) os modelos propostos são adequados para caracterizar a variação de fitomassa 

seca de raízes, hastes, folhas, órgãos reprodutivos e total durante o ciclo da cultura de 

feijão (Phaseolus vulgaris L.), (ii) de maneira geral, no florescimento e na colheita, a 

fitomassa seca dos diferentes órgãos da cultura de feijão e o rendimento de grãos, 

respectivamente, variam com a adubação nitrogenada segundo uma função quadrática, 

(iii) o máximo rendimento de grãos é obtido com a dose em torno de 60 kg.ha-1 de 

nitrogênio, e (iv) a variação da fitomassa seca relativa em função do desenvolvimento 

relativo da cultura de feijão apresenta o mesmo padrão de desempenho 

independentemente da dose de nitrogênio, o que permite extrapolar e comparar 

resultados de experimentos conduzidos em diferentes locais e épocas.
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