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o presente trabalho teve corno objetivo avaliar a 

taxa de absorção de fert.ilizante nitrogenado por via foliar em 

feijoeiro e sua translocaç50 para outras partes da planta, num pe 

riodo de até cinco dias. Avaliou-se também, a eficiência de fe~ 

tilizante nitrogenado aplicado por via foliar em feijoeiro,em di 

versos est&dios de desenvolvimento da planta, suplementando ou 

nao a aplicação no solo. Ao todo cinco experimentos em vasos 

foram levados a efeito para estudar estes dois aspectos da aduba 

ção foliar, através do uso de fertilizante marcado com 15N• 

Com base nos dados obtidos pode-se concluir que: 

O nitrogênio aplicado via foliar foi rapidamente absorvido. Aos 

15 minutos, cerca de 18% da solução aplicada j& havia sido absor 

vida, chegando a 26% aOG 30 minutos e 33% aos 60 minutos. A 

absorção de 50% da solução aplicada ocorreu em duas horas. O ma 
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ximo aprov~i ta.mento do N aplicado via foliar foi de 65%, obtido 

na última amostragem (59 dia). Provavelmente nas condições am

bientais normais dificilmente ~ attn~idc ess~ valor. A translo

cação de N absorvie~ foi igualmente rãpida, sendo not2~a aos 15 

minutos. hpós 16:00 horas, em torno de 5% do total absorvido jã 

havia sido trànslocado, passando a 22% no 39 dia, 29% no 49 dia 

e 38% no 59 dia. Não houve efeito da adubação foliar nos para 

metros: produção de grãos, casca da vagem, folhas, caules e nume 

ro de vagens. Com relação ao nitrogênio total, notou-se um li

geiro incremento nos tratamentos com adubação foliar em relação 

aos tratamentos correspondentes sem adubação foliar, embora esse 

aumento nao tenha alcançado significância estatistica. A 

ausência de resposta a adubação foliar, e mesmo 

da adubação nitrogenada no solo,deve ter sido pela boa eficiên 

cia de fixação de nitrogênio (55% a 89%). Houve mais absorção 

foliar nos dois tratamentos que receberam doses maiores de N na 

semeadura, em alguns estádios nos quais foi aplicado N foliar. 

Houve, tamb~m, um incremento gradual na absorção de N, em termo 

absoluto, com o atraso na ~poca de aplicação at~ 49 ·dias. A 

maior parte do N absorvido via foliar foi translocado para os 

grãos, mesmo quando essa aplicação foi feita no inicio do ciclo 

(20 dias). Do total absorvido, de 55% (aos 20 dias) a 

dias} foi utilizado pelos grãos. 

83% (56 
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The objectiye of this work was to evaluate the 

rate of absorption of foliar applied fertilizer nitrogen in 

bean [Pha~eolu~ vulga~l~, L.I plants, and its translocation to 

other parts of plants, during a five days period after 

application. The efficiency of applied foliar fertilizer to 

the bean crop, suplemented or not with basal dressing of N, was 

also evaluated. Five pot experiments were carried out to study 

these two aspects of foliar fertilization, through the use of 

l5N labelled fertilizer. 

The following conclusion were drawn: The foliar 

sprayed nitrogen is rapidly absorved. At 15 minutes, about 18% 

of applied nitrogen had been absorved, reaching 26% at 30 minutes 

and 33% at 60 minutes. The absorption of 50% of applied 
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nitrogen occurred in two hours. The maximum utilization of 

applied-nitrogen was 65%, obtained in the last sampling (5 th 

day). Prohably in tr.~ normal environmental condition this value 

is not attained. The translo~~tlon of absorved nitrogen also 

occurred rapidly, being this noted already at 15 minutes. Afcer 

16:00 hours, about 5% of total absorved nitrogen had already 

rd th been translocated; 22% at 3 daYi 29% at 4 daYi and 38% at 

5 th day. There was no effect of foliar sprayed fertilizer on 

the following parameters: grain, husk, leaf, stem yields and 

pod numbers. With respect to the total nitrogen, although not 

significant statistically, these was slight increment in the 

treatments with foliar fertilizer in relation to .the 

correspondent treatment without foliar application. The absence 

of response to foliar fertilizer, and even to the basal nitrogen 

dressing, was due probably to the good nitrogen fixation (55 to 

89%). There was in some of application stages, higher foliar 

absorption in the two treatments which received higher dosis of 

nitrogen at seeding. The increment on foliar absorption of 

nitrogen occurred until the application done at 49 days. The 

greater part of absorved nitrogen was translocated to the grains, 

even when the solution was sprayed at the early stage (20 days). 

From the total absorved-N, 55% (at 20 days} , to 83% (56 days) 

was utilized by the grains. 



1. INTRoDu~Ão 

o uso da adubação foliar data do século passado, 

quando foi descoberto que as folhas dos vegetais podem absorver 

nutrientes, além do oxigênio, água e dióxido de carbono. Essa 

capacidade da parte aérea das plantas de absorver nutrientes pul 

verizados, constitui a base para a aplicação foliar de fertili 

zantes. A rapidez e eficácia da absorção dos nutrientes via fo 

liar em relação à forma tradicional de aplicar os fertilizantes 

no solo, tem mostrado interesse e importância. No Brasil so no 

ano de 1979, comercializaram-se em torno de 20 milhões de quilos 

de adubos para aplicação nas folhas, em cerca de 200 formulações 

(BOARETTO, 1982). 

Em feijoeiro, o fornecimento de nutrientes por 

via foliar seria de uma enorme importância prática, consideran 

do-se que é uma cultura que necessita de aplicação frequente de 

defensivos. A aplicação foliar de fertilizantes, simultaneamente 
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com esses defensivos, portanto nao ~neraria o gasto na produção. 

Apesar disso, conhecem-se poucos trabalhos com feijoeiro, os 

quais, todavia apresentando resultados inconsistentes ou a~ ve-

zes cr"lT .cadi tórios, mostra a necessidade ie realização de 

mais estudos para obtenção de melhoLes informações. 

Sabe-se que a fixação nitrogenada pelos nódulos 

de feijoeiro nao é tão eficiente quanto a de outras leguminosas, 

por exemplo como da soja, exigindo portanto a adubação nitrogena 

da para se obter uma boa produção. É sabido também que essa 

adubação I dependendo da dose pode inibir a fixação de N. Uma 

maneira de contornar esse problema seria talvez fornecer esse nu 

triente via foliar, complementando a quantidade necessitada pela 

planta que não foi posslvel ser satisfeita pela fixação e atra 

vés do N do solo. 

Os objetivos do presente trabalho sao: 

1. Avaliar a taxa de absorção de ferti'lizante nitrogenado por via 

foliar em feijoeiro e sua trans'locação para outras partes da 

p'lanta> num periodo de até cinco dias . 

.,' J d d 15 f"~' 2. Ava~~ar atraves o uso e N a e ~c~enc~a de fertilizante 

nitrogenado aplicado por via foliar em feijoeiro> em diver 

sos est~dios de desenvolvimento da planta> suplementando ou 

não a aplicação no snlo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. MECANISMO DE ABSORÇÃO FOLIAR 

o fato das folhas verdes serem o sitio prim~rio 

da fotossintese em plantas superiores, tem obscurecido um pouco 

o processo menor mas potencialmente importante das folhas: a 

absorç~o de nutrientes minerais (JYUNG & WITTWER, 1965). 

Assume-se hoje que a absorção de solutos aplica 

dos à superficie foliar, embora seja um processo secundário e 

da maior significância e a absorção de nutrientes pelas várias 

partes das plantas tem sido objeto de muitas pesquisas (WITTWER 

& TEUBNER, 1959). 

Muitos nutrientes minerais aplicados às superf! 

cies aereas das plantas são realmente absorvidos e translocados, 

para todas as partes da planta mas os mecanismos de absorção e 

vias de entrada, entretanto não estão totalmente esclarecidos 
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(JYUNG & WITTWER, 1965). De acordo com esses autores exist~m dfi 

vidas com relação ~s vias scqciencia{s de penetração dos nutrien 

tes aplicados a part~~ da superflcie da folha para o protoplasma 

das células. 

Os mecanismos de absorção de nutrientes pelas fo 

lhas pode variar com as substâncias aplicadas e as espécies de 

plantas a serem consideradas. Estudos de cinética enzimática for 

necem alguns dados dentro dos mecanismos de absorção iônica pe 

las folhas bem como da interação: 

tabolismo celular. 

absorç5o de nutrientes e me 

De acordo com MENGEL & KIRKBY (1978) I o processo· 

de absorção de nutrientes pelas células foliares é basicamente o 

mesmo das células radiculares da planta, sendo o principal passo 

no processo, o transporte através do plasmalema. Como tal trans 

porte é um processo ativo, para a maioria dos nutrientes das 

plantas, a taxa de absorção é. influenciada pelo estado fisiológi 

co da folha. Em tecidos foliares, em contraste com a raíz, es 

se processo de absorção ativa nao e geralmente o passo limitan 

te na absorção iônica. A taxa de absorção e controlada pela di 

fusão dos nutrientes do filme de agua sobre a superfície da fo 

lha através da cutlcula e parede celular para o plasmalema. 

A velocidade de absorção, segundo MALAVOLTA 

(1981), é influenciada por fatores internos (superfície absorve~ 

te, grau de hidratação da cutícula, idade do tecido, capacidade 
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genética, nível iônico interno, reserva de carboidratos) e exter 

nos (ãngulo de contato, composição da solução, luz, .temperatura, 

umidade). De acordo com o autor, não há nec~ssariamente relação 

direta entre velocilade de absorção de um elemento e E~h~lidade. 

2.2. TIPOS·DE ADUBAÇÃO FOLIAR 

De acordo com BOARETTO (1982), a adubação foliar 

tem por objetivo ser uma pr~tica corretiva, complementar, de co 

bertura, estimulante ou suplementar, e substituta. A prática 

corretiva iniciou-se com a finalidade de corrigir deficiências 

de micronutrientes, sendo constatada a deficiência nutricional , 

para corrigi-la, aplica-se solução contendo o nutriente específi 

co, uma vez que as necessidades totais dos micronutrientes para 

as culturas podem frequentemente ser satisfeitas com uma única 

aplicação foliar (WITTWER, 1964). Os macronutrientes por~m, são 

exigidos em maiores proporções, somente parte das necessidades 

da planta podem ser fornecidas dessa maneira, a adubação foliar 

tem então um carater apenas complementar, que tem a finalidade 

de fornecer nutrientes bâsicos de acordo com as exigências nutri 

cionais de cada etapa da vida dos vegetais. 

A adubação foliar pode ser vista como uma aduba 

çao de cobertura quando se pretende substituir o nitrogênio apli 

cado no solo em determinada época do ciclo da cultura, pela apli 

cação foliar deste rresmo nutriente na rresma época (CAMARGO & SILVA, 1975) • 
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o sistema de adubação estiroul '3.nte .. ou supleme.!! 

tar, seria um investimento a mais e se recomendaria para cultu 

ras vigorosas de alta produtividadB P. pJrta~to sem carência nu 

tricional. 

Pretendeu-se também usar a adubação foliar para 

substituir total ou parcialmente a adubação de base via solo. Es 

sa prática para os macronutrientes e temerosa, pois as condi 

ções nem sempre sao favoráveis para o emprego da mesma pois re 

quer aplicação de grande quantidade dos nutrientes (PRHIAVESI , 

1980) . 

2.3. ABSORÇÃO FOLIAR DE NITROGENIO 

Entre os adubos nitrogenados, a ureia e o mais 

empregado para fornecer nitrogênio via foliar n'lITTWER 

1965), o que é explicável porque possui a propriedade 

et alii~ 

de ser 

rapidamente absorvida e facilitar a absorção de outros Ions.Tra 

balhos de YMIADA et alii (1965) I WITTWER (1967) e MALAVOLTA 

(1980), corroboram isso. 

FRANKE (1967), discutiu a possibilidade da uréia 

aumentar a permeàbilidade da cutlcula e com isso favorecer as 

condições de difusão. 

Vários autores demonstram interesse pela uréia 

devido ao seu alto teor de nitrogêniO, alto grau de solubilidad~ 
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-baixa corrosividade e a injúria da folhagem e menor para solu 

ções que a cont~m do que as soiuçõei com quantidades equivalen 

tes de nitrog~nio em ~iltras formas (THORNE , 1955; CARTWRI GHT & 

SNOW, 1962 e HALLIDAY, 1961). 

Resultados experimentais, usando l5N, mostram 

ser rápida sua absorção e distribuição dentro da planta. Assim 

BURR et alii (1958) e VOLK & NCAULIFE (1954), observaram que em 

cana-de-açúcar e fumo, respectivamente, considerável absorção e 

distribuição na planta ocorre dentro de 24 horas. Recentemente 

TRIVELIN et alii (1983), constataram que 50% da uréia aplicada 

na folha de cana-de-açúcar era absorvida em 1 hora, corroborando 

WITTWER (1964) que considera que o tempo para 50% de absorção de 

N (uréia) ocorre entre 1/2 e 2 horas. 

A absorção da ur~ia e mais rápida durante a noi-

te e durante as primeiras horas da manhã e há uma acentuada de 

pend~ncia da umidade relativa., Resultados da influência da tem-

peratura bem como do uso de agentes molhantes sobre a absorção 

da uréia pelas folhas não são conclusivos. Segundo WITTWER & 

TEUBNER (1959) a taxa de absorção máxima ocorre em pH entre 5 e 

8. A taxa de absorção é diminuída pela presença de'sacarose ou 

sais de magnésio, que p6dem ser empregados como substâncias que 

diminuem, at~ certo ponto, a injúria foliar causada por concen 

trações excessivas de ur~ia (VOLK & MCAULIFE, 1954). 
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As principais fontes de nitrogênio, para aplic~ 

çoes foliares, s~o a ur~ia e os sais nltricos e amoniccais solfi-

veis (CAI\lARGO & SILVA, 1975). 

FERRAZ et alii (1969), observaram que o salitre 

do Chile e sulfato de amônio produziram severas injfirias para as 

folhas mesmo aplicados em baixas concentrações. Entretanto a 

ur~ia aplicada em concentrações at~ 15%, não causou danos nas 

plantas de algodão. 

SILVA (1969), nao encontrou vantagem da adubação 

foliar no algodoeiro em relação à convencional. SOUZA (1979), v~ 

rificou que o N aplicado por via foliar aumentou o peso da mat~-

ria seca das raizes, caules e folhas velhas; diminuiu por~m, o 

das maças. Com oito pulverizações foliares,os algodoeiros ob-ti-

veram maior peso da mat~ria seca das raizes, caules, folhas ve·-

lhas e novas. 

ROSOLEM & fvIACHADO (l980), nao encontraram diferen 

ça esta-tisticamente significativa em plantas de algodão 1 mas obse~ 

varam que a aplicação foliar de duas formulações comerciais de 

NPK produziram em m~dia125 Kgjha a mais que a testemunha, o que 

os tornou economicamente viáveis. 

GARCIA & HAmvAY (1976), verificaram que os au-

mentos de produção da soja foram devidos aos aumentos no -numero 

de sementes e não ao tamanho das sementes. Os autores acreditam 
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que a adub~ção foliar durante o período de enchimento das semen 

tes, pode se torn~r um método muito prático para aUDentar as 

produções de soja. 

BORKERT et alii (1978) e BEN (1983), nao verifi

caram efeito significativo da adubação foliar para a cultura da 

soja, tanto em substituição quanto como complemento ou suplemen

to da adubação do solo. 

PARKER & BOSWELL (1980) conclulram que a aduba

çao foliar de N, P, K e S para a cultura da soja, nao parece pra 

ticável para aumentos de produção, corroborando resultados encon 

trados por ROBERTSON et alii (1977) e KEOGH et atii (1979). 

Embora a fertilização foliar pareça oferecer um 

potencial para aumento de produção, HANWAY (1981) recomenda tal 

prática para culturas de grãos apenas em bases experimentais até 

que se tenh~m respostas concretas. 

NEUMANN (1982), sugere que a fertilização tardia 

nao impede a senescência da folha. Quando a cultura encontra-se 

em solo com boas características físicas e químicas, podem ocor

rer aumentos na produção através da adubação foliar. 

Resultados da fertilização foliar de arroz com 

soluções contendo altas doses de N na iniciação da panicula ou 

depois, mostram que pode haver aumento da produção e concentra

ção de N nos grãos (THOM et alii> 1981). 
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2.4. ADUBAÇAO FOLIAR DE FEIJOEIRJ 

Embora o feijoeiro seja uma leguminosa, por~>~;!.-:,: 

uma P' ~:::·..:.a com a capacidade de obter N por L>lxação simbiótica de 

vi do à eficiência relativamente baixa dos nódulos, é ainda ne

cessário a adubação nitrogenada para se obter urna produção eco

nômica. g por essa razão que ~ULISANI (1985) recomenda 30 a 40 

Kg de N na adubação de feijoeiro. 

Com relação à adubação foliar no feijoeiro,são re 

lativamente poucos os trabalhos realizados. 

BULISANI et a~ii (1973a) verificaram que tanto a 

adubação mineral incorporada a0 solo, corno a adubação foliar, in 

dependente do número de aplicaçoes, não influíram nos teores de 

nutrientes determinados nas folhas. A adubação foliar alcançou 

um aumento na produção de 26% em relação a testemunha. A produ

ção de grãos de feijão foi sensivelmente aumentada quando o adu

bo mineral foi incorporado ao solo no momento do plantio. 

Confirmando os resultados de estudo anterior, BU

LISANI et a~ii (1973b) observaram um aumento médio de produção 

de grãos de feijão da ordem de 23%, quando os produtos comer

ciais de adubação foliar eram aplicados na ausência de adubação 

mineral básica do solo. 

NEPTUNE & MURAOKA (1977), verificaram que a apli-
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caça0 foliar da solução de Hanway com nitrato de amônio e1:' lu'

gar de uréia durante o estádio da formação de graos de feijão, 

causou queima DéCS fol'ri as e a produção de grãos foi inferior aqu~ 

la das plantas que receberam l'!::::l aplicação no solo de fertilizan 

te nitrogenado no mesmo estádio. Esses fatos segundo os autores 

podem ser atribui dos à presença de nitrato de amônio na concen 

tração usada. A absorção do nitrogênio do fertilizante através 

do sistema radicular e a eficiência da sua utilização foi maior 

do que daquela através das folhas. 

MURAOKA & NEPTUNE (1977), concluiram que a solu

ção de uréia na concentração de 20% aplicada pela manhã, causou 

leve injúria nas bordas de algumas folhas. Porém, a concentração 

de 10% da solução de uréia aplicada à tarde causou severas injú

rias foliares, enquanto que na concentração de 5% nenhuma injú

ria foi verificada. Observações para nitrato e sulfato de amo 

nio demonstraram que aplicações pela manhã até a concentração de 

5% não causou injúria foliar, enquanto que a tarde leve injúria 

foi observada já com a solução a 2,5%. Concluiram que o periodo 

da manhã, entre 6 e 7 horas é o melhor horário de aplicação. 

Resultados obtidos por Bulisani et alii (s.d.), 

citados por TRANI (1979), mostram um aumento de 7,5% na produção 

de grãos nos tratamentos que receberam adubação no solo e foliar 

quando comparados àqueles adubados apenas no solo. RONZELLI (1979) 

obteve diferenças significativas em dois tratamentos, que iesul-
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taram numa produção de 2.173 Kg de graos por hectare para o tra

tamento que constava de adubação no plantio mais aàubc<ção em co

bertura e 1.556 Kg de grãos por hertarr para 0 tratamento que 

recebeu adubação ~o plantio mais duas aplicações fol~~=2s. 

HACHADO et alii (1981), nao encontraram resposta 

significativa quanto à produção de grãos, em um ensaio conduzido 

na epoca das águas, notando-se apenas uma tendência de aumento 

da mesma (18%), quando o adubo foi aplicado aos 30 e 45 dias da 

emergência. Os resultados obtidos na epoca da seca evidenciaram 

que a aplicação de adubo foliar resultou em um aumento significa 

tivo da produção. Verificou-se ainda, que quando se retardou a 

aplicação do adubo foliar, houve aumento no peso das sementes 

de feljão. 

Quanto a produção de graos ROSOLEM et alii 

(1981) f nao encontraram diferenças significativas devidas a adu

bação foliar em ambas as épocas de cultivo. A adubação em cober

tura sempre proporcionou maiores produções em relação as parce

las que não receberam nitrogênio no solo. Na época das aguas a 

adubação foliar proporcionou uma tendência de aumento nas produ

çoes apenas das parcelas sem adubação em cobertura,ao passo que 

na época da seca foi observada uma resposta positiva à adubação 

foliar, independente da adubação em cobertura. Na ausência de N 

em cobertura, a aplicação foliar proporcionou maior peso das se

mentes, maior produção e maior número de vagens por planta, ao 
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passo que a adubação em cobertura iez com que aumentasse o núme

ro d2 vagens por planta. 

Na ~poca das águas BALDUCCI ~t alii (19Bl" nao 

encontraram resposta do feijoeiro à ,,-plL..:ação dos adubos folia

res. No entanto, na época da seca embora as produções tenham s! 

do menores, notou-se uma tendência de aumento nas produções para 

as duas fórmulas empregadas, mas não foi verificada diferença 

significativa entre as produções. 

MURAOKA & NEPTUNE (1981), encontraram aumentos 

consideráveis nas produções com a aplicação das soluções de poli 

fosfato de potássio, superfosfato triplo, uréia e Yogen, com ex 

ceção da uréia no tratamento C::'le não recebeu adubaç2lo básica de 

nitrogênio. 

Visando avaliar o efeito da aplicação foliar de 

fertilizantes no feijoeiro, no estádio de formação de grãos em 

plantas que receberam uma adubação básica NK ou NPK, NEPTUNE & 

MURAOKA (1981), realizaram um experimento e chegaram a con

clusão que as aplicações foliares dos fertilizantes não oferece

ram vantagens significativas. Observaram apenas um pequeno aumen 

to na produção com soluções de Hanway, que por~m, na concentra 

çao mais aI ta causou uma ligeira inj úria nas folhas. 

MACHADO 6t alii (1982) estudaram o efeito da apli 

caça0 de adubo nitrogenado via foliar, em diferentes estádios de 
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desenvolvimento do feijoeiro. A aplicaçâo foliar tendeu ~ au

mentar os valores de produção de graos em relação a testemunha, 

embora es~:::- :;l:;it(:nto :!:3.0 Jcenha alcançado significância estatisti 

ca. 

BOARETTO e t a l,ii (1983), verificaram que diferen 

tes fontes de adubos nitrogenados, em concentrações de até 4%, 

nao causaram injúrias quando aplicados no alvorecer ou no ocaso. 

Entretanto, quando se aplicaram os adubos às 10 horas ocorreram 

danos severos nas folhas com nitrato de amônia a 4% e danos me no 

res para as demais fontes. Quando as fontes foram aplicadas 

a 2%/ apenas leve injúria foi observada. 

ROSOLEM & MACHADO (1983) 1 ob-tiveram proc:uções aci 

ma de 1000 Kg/ha em todos os tratamentos, inclusive a testemunha. 

Foram obtidas respostas lineares/quando foram aplicados até 

30 ilha de 10-1-10-2 (NPKS) via foliar, durante a fase vegetat! 

va das plantas, associada a doses de até 60 ilha de 5-1-5-1 apl! 

cada no florescimento, com aumentos na produtividade de 22%. A 

fórmula comercial 22-12-8, utilizada nas doses de 8, 16 e 32 {Iha 

não proporcionou qualquer resposta do feijoeiro em termos de pro 

dutividade. 

Embora ROSOLEM & ~ffiCHADO (1983),nâo notaram efei

tos visiveis de fitotoxidez, quando os adubos foram aplicados, 

por via foliar, às l3:0~ horas no volume de 200 Ilha, houve redu 

çao no stand, o que refletiu na produtividade que foi menor nes 
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ta condição. Entre os demais tratamentos nao foi detectada dife 

rença significativa. 

~:URAO:<A et ali1: (198~), observaram que a eficiên 

cia da adubação foliar com nitrogênio dependendo da situação em 

que se encontra a cultura, e muito alta. Quando a cultura nao 

recebeu adubação nitrogenada na semeadura, dobrou a produção 

com a aplicação foliar periódica de uréia a 2%. Porém, o efeito 

nao foi positivo no tratamento que recebeu adubação nitrogenada 

na semeadura. Provavelmente a quantia de N fornecida na semea 

dura, embora baixa, tenha sido suficiente para suprir as necessi 

dades da cultura, pois com uma dose maior nao se notou nenhum 

efeito na produção. 

2.5. FIXAÇAO DE NITROGENIO E ADUBAÇAO NITROGENADA 

o feijoeiro é uma. leguminosa de ciclo curto com 

alta necessidade em nitrogênio, exigindo muitas vezes grandes 

adições de N para uma boa produção. 

Em estudos de economia de adubação, uma das al

ternativas seria a substituição parcial de N no solo· pela inocu

lação com estirpes eficíentes, que fixando o N2 atmosférico, con 

tribuiriam para o aumento de N na planta. A inoculação do fei

joeiro pode aumentar a produção (SAlTO & RUSCHEL, 1976) e o teor 

de N da planta (RUSCHEL ~ RUSCHEL, 1975), porém o efeito da adu

bação nitrogenada no fe~.joeiro tem apresentado r8sultados contra 
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ditórios. 

Até o presente momento, os resultados dos estu-

dos da i~:luência da adubação nitrogenada na iixação sirr~iótica 

de N2 mostraram em geral, que o N ad :.cicrado em doses moderadas 

e altas prejudica a fixação, a nodu1ação e a atividade total dos 

nódulos (FRANCO & DOBEREINER, 1968; RUSCHEL & REUZER, 1973; SAI-

TO, 1978). Porém, quando o elemento é fornecido em doses baixas 

( "starter"), mui tas vezes ocorre um efeito sinergístico na fixa 

çao, com decorrente aumento de N na planta (FRANCO & DOBEREINER, 

1968) . 

° efeito do N na fixação ao nível da bactéria 

- - + nao foi estudado, mas sabe-se que adiçoes de N0 3 e NH4 inibem o 

inIcio da formação dos nódulos, diminuindo o numero e peso dos 

nódulos (GIBSON & NUTHAN, 1960). 

Nem sempre o fornecimento de nitrogªnio do solo 

e do Rh~zob~um é suficiente para boas produções. Sabe-se também 

que, a partir do início da formação das vagens,inicia-se um pro-

cesso de inatividade gradual das bactérias IRh~zob~um) da raiz. 

Assim a planta começa a não fornecer nutrientes para as ,bacté-

rias, desviando-as para suas sementes, e o Rh~zob~um por sua vez 

deixa de fornecer o nitrogªnio à planta. A atividade sirnbiótica 

dessa forma entra em desequilíbrio. Nessa época então, aparece 

a conveniência de uma suplementação foliar,principa1mente em ni-

trogênio. 
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MURAOKA et alii (198~1), v8,!~l.i:l(;êtram que quando o 

feijoeiro nao recebeu adubação nitrogenada ou inoculação na se 

meadura, ~ produção praticamente dobrou com 2 adubação f01iar. 

PAPANICOLAOU et alii (1978) realizaram dois en 

saios: um com soja e outro com feijão. Veri~icaram que a apl! 

cação de uréia como "starter", em cobertura ou via foliar prej~ 

dicou o numero e peso dos nódulos da soja, assim como o (NH4)2S04 

aplicado como "starter". Já o NH4N0
3 

aplicado como "starter" não 

causou nenhum efeito prejudicial. ° (NH4)2S04 ou NH4N0 3 na sol~ 

ção de Hanway foi pr~judicial â cultura. Quando se aplicou uréia 

como " s tarter" ou " s tarter" mais cobertura,não se observou maio--

res efeitos,enquanto que a apltcação foliar mostrou um claro 

efeito adverso na produção de grãos de soja n8dnlantes. Quando o 

sulfato ou o nitrato de amónio foram aplicados via foliar o efei 

to danoso foi mais evidente. A soja não nodulante mostrou uma 

leve resposta de produção ao nitrog~nio de cobertura e obser 

vou-se uma significante resposta com a aplicação foliar da solu

ção de Hanway. No caso de feij ão não nodulante não se obteve 

resposta significativa com a aplicação de nitrog~nio em cobertu

ra mais aplicação foliar da solução de Hanway. A mais alta efi-

ciência de utilização (50% - 70%) para ambos experimen'tos foi 

observada quando a uréia foi aplicada via foliar. 
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a ~b:;0:Lt;ão foliar de uréia re 

tarda e impede a nodulação radicular, embora aumente 

de N nas folhas (CART~'lRIGHT & SN0~'1 l:}02~. 

o teor 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Realizaram-se cinco experimentos, instalados na 

casa de vegetação do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 

(CENA/USP), em Piracicaba, Estado de são Paulo, no perlodo de ja 

neiro de 1982 a julho de 1984. 

utilizou-se o mesmo tipo de solo para os cinco 

experimentos, LVE textura m~dia. Esse solo foi coletado da cama 

da superior (0-25 em) na fazenda Sertãozinho da Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de são Paulo. 

No Quadro 1, est~o os dados da an~lise qulmica 

do solo. 
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Quadro 1. Análise quImica do solo utilizado 

-'--' - ,'-

Teor Trocável em e .mg. /~.OOg de TFSA 
pH C% 

K+ Ca+? Mg+ 2 Al+ 3 
POíl- H+ 

5,1 0,84 0,526 0,074 2,344 0,536 0,06 0,21 

Foi utilizada a variedade de feijão Carioca 

1070, cedido pela Seção de Radiogen~tica do Centro de Energia Nu 

clear na Agricultura da Universidade de são Paulo. 

3.1. ~~RCHA DE ABSORÇAO FOLIAR DE N (NO TRIF6LIO) 

Os tr~s primeiros experimentos foram realizados 

com o objetivo de avaliar a taxa de absorção de nitrogênio. 

Sementes de feijão foram semeadas em vasos con 

tendo 5 kg de solo, deixando duas plantas por vaso após desbaste 

Aos 30 dias, foi aplicado no segundo trifólio de cada planta , 

0,5 ml de solução a 2% de ur~ia (10,2% 15N em excesso) com ~ 

aUXl 

lio de um bastonete com algodão na sua extremidade (cotonete) 

Por pesagem do cotonete juntamente com o copo plástico no qual 

tinha sido pipetada 0,5 ml da solução, antes e depois da aplic~ 



21. 

çao, obteve-se a quantidade real da solução aplicada. 

No primsiro experimento, realizaram-se as apli

caçoes 8~ lS:00 }'0ra3. As folhas ~ratadas foram coletadas aos 

1, 5, lO, 15, 20, 30, 45 minutos e 1, 2, 3, 6, 17 horas após a

plicação da solução. 

No segundo experimento, realizaram-se as aplica

ções da solução nas folhas às 18:00 horas e decorridas 2, 6, 14, 

38, 62 e 86 horas coletaram-se as folhas tratadas. Todos os va

sos com exceção dos tratamentos de 2, 62 e 86 horas, foram colo

cados no relento, isto é, fora da casa de vegetação, antes da a

mostragem. 

Observou-se que, houve vazamento no tetu da casa 

de vegetaç~o, atingindo as plantas que foram coletadas 38, 62 e 

86 horas após a aplicação da solução. 

No terceiro experimento, devido a chuvas inespera 

das e sua penetração na casa de vegetação, conduziu-se este en

saio. Realizaram-se as aplicações da solução às 8:00 horas da 

manhã. Colocou-se os vasos na chuva, aproximadamente as 13:00 

horas permanecendo assim por 10, 30 e 40 minutos, sendo depois 

recolhidos para dentro da casa de vegetação; as folhas foram co

letadas as 17:00 horas, portanto, 9 horas após a aplicação da 

solução. 
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3.2. MARCHA DE ABSORÇÃO FOLIAR E TRANSLOCAÇÃO DE N 

o ObjP~lvO do quarto experimento foi avaliar a 

absorção e translocação do N, 

Foram preparados vasos com feijoeiro como nos 

experimentos anteriores. Aos 30 dias após a semeadura, aplicou 

-se aproximadamente 1 ml de solução de uréia a 4%, com 15N 

(10,2% 15N em excesso) em um trifólio de cada feijoeiro. A so 

lução foi aplicada as 17:00 horas, procedendo-se da mesma ma 

neira que os experimentos anteriores. 

As par-tes das plantas foram coletadas separad~ 

mente (folha aplicada, parte aérea e raIz) aos 15 e 30 minutos 

e 1, 2, 3, 16, 40, 64, 88 horas após a aplicaç~o da solução. 

3.3. EFICIENCIA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS APLICADOS VIA 

FOLIAR Ei'>! FEIJOEIRO 

o quinto experimento foi realizado com o objetivo 

de avaliar a eficiência de fertilizantes nitrogenados aplica 

dos via foliar em diversas vezes durante o ciclo do feijoeiro 

suplementando ou não a-aplicação no solo. 

Utilizou-se vasos de barro contendo 5 kg de solo 

com três plantas por vaso e três repetições. 
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o experimento constou dos seguintes tratamentos 

(Tabela 1); 

TABELA 1. > Esq'_:ema experimental do quinto experimento. 

Trata Adub.na Semeadura Adub.Foliar(Dias - Semeadura} apos 

mento N (kg/ha) 20 28 35 42 49 56 62 

Feijão 

1 TO 

2 Tl 5 

3 Nl 20 

4 N2 40 

5 Tl+F 5 X X X X X X X 

6 Nl+F 20 X X X X X X X 

7 N2+F 40 X X X X X X X 

Soja. 

8 Tl 5 

9 Nl 20 

10 N2 40 

X = Aplicação Foliar 
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Para o tratamento TI foi usado Na15N03 (a 50,9% 

l5N), na dose de 50 mg N/vaso (equivalente a 5 kg N/ha); para o 

tratamento Nl (20 kg N/ha) e N2 (40 kg N/ha), foram usadas, res 

pectiva~~nte, 0,2 g e 0,4 g de N/vaso na fc~ma de ur~ia-i~N ( a 

5, O % de 15N). Es tas doses foram cé~';'culadas baseando-se em quan. 

tidades aplicadas por cova no campo (20 x 50 cm). 

, 1 - d - , 15 (10 2 15) Apllcou-se so uçao e urela- N ,% N por 

meio de um pulverizador manual caseiro de plástico (Continental 

MFG. CO., Mexico), aos 20, 28, 35, 42, 49, 56 e 62 dias apos a 

semeadura. 

Nas três primeiras aplicações foram usadas 2,5 ml 

de solução 2% por vaso; nas duas seguintês (42 e 49 dias), 

5 ml/vaso a 4% e nas duas últimas, 5 ml/vaso a Rcsol \/cu-se 

usar solução a 2% nestas duas últimas, em virtude da ligeira 

injúria provocada pela solução a 4% na aplicação anterior. 

Cada um dos tratamentos nos quais foi aplicado 

N foliar (Tl+F; Nl+F e N2+F) era constituldo de 24 vasos, sendo 

que 3 vasos receberam 15N na semeadura e outros 3 vasos rece 

b 1 - d - , 15 f l' d d-eram so uçao e urela- N o lar em ca a uma as epocas de 

aplicação. 

Assim, em cada ~poca de aplicação, 3 vasos distin 

15 tos receberam N e os demais, solução de ureia comum. 

As semen-tes de feij ão foram inoculadas com uma 
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mistura de três estirpes de Rh-i.zc biwn selecionadas I C-88-IPAGRO 

(R.S.); C-05-CENA; CIAT--727-CIAT (Colombia) I cedida pela Seção 

de Microbiologia do Solo do Centro de Energia Nuclear na 

A soja isoline (não nodulante) foi usada COTID plan-

tas padr6~s na quantificação da fixação de N pelo feijoeiro,usag 

do o método da diluição isotópica (VOSE, 1980). 

Após a maturação, aos 70 dias, as diversas partes 

da planta de feijão (folha, caule, casca da vagem e grãos) foram 

separadas para análise. 

Nos cinco experimentos as partes das plantas fo 

ram lavadas duas vezes em H20 destilada e secas em estufa a 

70 o C, e posteriormente pesadas e analisadas (N total e 

3.4. ADUBAÇAO BÁSICA 

Os cinco experimentos receberam P, K e calcário, 

nas dosagens de 100 kg p 2oS/ha (como superfosfato simples) , 

50 Kg K2o/ha (como KCl) e 4 ton/ha de calcário dolomitico. Os 

quatro primeiros experimentos receberam nitrogênio na dose de 

20 Kg N/ha (como uréia). 

3.5. AN1\LISE DO !vIATERIAL VEGETAL 

o nitrogznio total foi determinado pelo método mi 



cro Kjeldahl com digestão úmida de 100 mg de material 

seco e.destilação com NaOH (ÉREMNER, 1965). 

26. 

veqetal 

!'~s ul'~üises da composição isotópica do nitrogênio 

das amostras dos experimentos 1, 2, 3 e 4 foram feitas nos des 

tiladosfinais obtidos na determinação do teor do nitrogênio to 

tal, de acordo com o m~todo de Rittemberg (TRIVELIN,e~ alll, 

1973), no espectrômetro de massa Atlas-Varian, modelo CH-4 no 

laboratório de Espectrometria de Massa do Centro de Energia Nu 

clear na Agricultura (CENAjUSP). As amostras do experimento 

cinco foram processadas de acordo com o m~todo de Dumas modifi 

cado (PROKSCH, 1969). 

o c~lculo da porcentagem de nitrogênio na planta 

proveniente do fertilj.zante foi feito usando a seguinte expres 

sao: 

% NPPF = 
Âtomos de lSN em Excesso na Planta 

Âtomos de lS N em Excesso no Fertilizante 
x 100 
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A quantidade de nitrog~nio na planta provenien-

te do fertilizante foi determinada atrav63 da seguinte equaç~o: 

mg NPPF = % NPPF x N total (mg) 

100 

onde a quantidade de N total (mg) foi determinada pela seguinte 

equaçao: 

N total (mg) --
Peso de matéria seca (g) x N% x 1000 

100 

A eficiência de ut_i.1ização do ferti1i zan'!:e foi 

determinada através da seguinte expressa0: 

mg NPPF 
% EUF N = ----------------- x 100 

quantidade N aplicado 

o nitrog~nio proveniente da fixação biológica 

foi determinado pela equação (VOSE, 1980). 
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% átomos 15N em excesso no ~.-:ijão 
NF = 1 - .- _r_ - -- .. _-_. -----

% átomos 151:-; ~.:.:::lt excesso na scja 

onde, 
NF proporçao de N na planta proveniente da atmosfera. 

3.6. DETERlvlI NAÇAO DA EFI CI ENC IA DA APL I CAÇA0 FOL lAR 

Como nem todo N pulverizado atinge a planta, d~ 

termjnou-se para cada ~poca de ap1icaçâo a quantidade da solu 

çao que efetivamente atinge a planta. Para tanto, usou-se uma 

soluç~o de ur~ia, na mesma concentração da solução usada para 

a adubaçâo foliar, por~m com 32 p , em cada ~poca de aplicaçãó 

Uma hora ap6s a aplicação da solução radioativa, as plantas fo 

ram colhidas, secas em estufa e digeridas. Com a contagem de 

32 p na solução, por um cálculo simples, determinou-se a quanti 

dade de soluç~o que efetivamente atingiu as plantas, pela equa-

çao: 

Z% x X 
y = 

100 
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onde, 

y = quantidade de N q-l,e efetivamente atingiu a planta (mg) • 

Z% .- 32 
de P que efetivamente atingiu a planta. 

x = mg N aplicado 

Com o~Jdados calculou-se para cada epoca de 

aplicação a eficiência real de utilização (ERU) do N aplicado 

pela equação: 

NPPF (mg) 
ERU = 100 

y 

As determinações de ERU foram fei t.as aos 28 135, 

42 e 49 dias. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. r.IARCHA DE ABSORÇAO FOLIAR DE N (NO TRIFÓLIO) 

4.1.1. EXPERIMENTO I 0-24h 

Os resultados referentes as quantidades de ni 

trog&nio que foram absorvidas e 

do fertilizante estão na Tabela 

as porcentagens de 

2 e Figura 1 

utilização 

Verifica-se que o nitrog&nio aplicado e rapid~ 

mente absorvido, sendo que mais de 50% do nitrog&nio aplicado 

foi absorvido num prazo de 2 horas, corroborando resultados en 

contrados por WITTWER (1964). 

Observa-se que a absorção se deu em todos os in 

tervalos de tempo analisados, ocorrendo um decréscimo para valo 

res menores que 50% por volta das 8:00 horas da manhã do dia 

seguinte, ou seja, 17:00 horas após a aplicação da solução 80 
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TABELA 2 Efeito do tempo apos a aplicação foliar de uréia na 

quantldade de nitrog~nio absorvido (em mg) e na 

efici~ncia de uti li zaçã0 do ,:.1 troJ:;nio (EUF, em %) 

Médias ~e 2 repetiç6es. 

Tempo N aplicado NTPF (mg)* EUF (%) ** fvlinutos (mg) 

1 2,32 ± 0,08 0,10 ± 0,02 4,54 ± 0,53 

5 2,01 ± 0,29 0,11 ± 0,03 5,21 ± 0,72 

10 2,17 ± 0,25 0,16 ± 0,06 7,50 ± 0,66 

15 2,12 + 0,01 0,20 ± 0,11 9,57 ± 0,98 

20 2,22 ± 0,25 0,33 ± 0,15 15,43 ± 8,33 

30 2,34 ± 0,03 0,53 ± 0,19 22,46 ± 9,46 

45 1,93 :1: O I 22 0,83 ± 0,28 44,20 ±19,55 
--------------------------~------------~------~--~----~--_._----

Horas 

1 2,30 ± 0,46 0,99 ± 0,06 47,98 ± 6,13 

2 2,34 + 0,49 1,19 ± 0,01 51,94 ±11,04 

3 2,38 ± 0,36 1,16 ± 0,03 49,45 ± 8,87 

6 2,50 + 0,51 1,37 ± 0,09 48,04 ±lS,88 

17 2,66 ± 0,27 0,90 ± 0,09 32,58 ± 3,86 

* NTPF Nitrogênio no trifólio proveniente do fertili zant.e 

** EUF = Efici~ncia de utilização do fertilizante 



IJI 
r-' c:; ........ 

r:... 
Çl.; 
E-t 
:z; 

1,6 0 

1,50 

1,40 

1,30 

1,20 

1,10 

1,00 

0,90 

o,ao 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

EUF 
NTPF 

;1 "',.....' .... 
/'" V'" 

/ ' 
/ ""-/ .... 

// .~.', 
// / '.' / / ,', 

/ / . , 
I ' ' / )1/ ...... 

/ V " ... / . " ,~ ~ , ,~ . , 
,//' ~ , I ~ . , 

/ // '. ' 
/ / ~ 

// / 
/ / 

/ / 
1/ / 
1/ 
// 

/ . 
./ / '" .. 

,/ / 
,."" /. 

-,/ .",.,../-
.,,-.-. 

ti 10 15 20 SO 4:$ 60 2: li li rr 

I I 
MiNUTOS 

- I I HORAS .-

:se 

40 

30 

20 

10 

t:r:l 
c:: 
I-rj 

t:J..0 

FIGURA 1. Absorção do 15N pelas folhas (29 trifólio) do feijoe~ro em função do 

tempo. Experimento I. 

W 
IV 



33. 

bre o trifôlio. 

Este decréscimo deve estar ass~ciado com a 

translocaç~o do N para outras pa~t~s ~~ ~12nta, uma vez aue es 

te elemento é altamente móvel e seu transporte e redistribuição 

sao relativamente rápidos, através do simplasto, incorporando -

-se nos compostos do metabolismo (MALAVOLTA, 1980, CA~mRGO & SIL 

VA, 1975). 

Observe-se que foi analisado apenas o trifólio 

que recebeu a solução. 

A absorção foliar é favorecida pela elevada 

umidade atmosférica, porque ela mantém a cutlcula hidratada, im 

pede a evaporação da solução aplicada, conservando-a sobre a 

folha por mais tempo e permitindo a sua melhor distribuição so 

bre a superflcie da folha (CAMARGO & SILVA, 1975). 

Na Figura 2, estão os valores da umidade 

tiva do ar e a temperatura, medidas durante o experimento. 

re1a 

A aplicação foi feita as 15:00 horas e a umi 

dade relativa do ar que era ao redor de 50% subiu rapidamente 

até acima de 90%, quando começou a chover, assim permanecendo 

até 9:00 horas do dia seguinte, ou seja, em todo o tempo obser 

vado. As condições de umidade do ar,portanto encontravam-se fa 

voráveis para maior absorção e translocação. 
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4.1.2. EXPERIMENTO 11: 0-4 d'{'a./~ 

·)s J.:êSU 1 tados refeYSD tes às quantidades de ni

trogênio que foram absorvidas e as eficiências da utilização do 

fertilizante nitrogenado, encontram-se na Tabela 3 e Figuras 

3 e 4. 

Observa-se que num prazo de duas horas as fo 

lhas absorveram aproximadamente 28% do nitrogênio aplicado. Com

parando com o ensaio anterior, o aproveitamento foi menor, devi 

do provavelmente a quantidade maior aplicada desta vez, 

em termos quantitativos, houve maior absorção. 

já que 

Verifica-se que a medida que aumentam 0S tempos 

há diminuição nos valores de nitrogênio no trif6lio proveniente 

do fertilizante e da eficiência de utilização do fertilizante. 

Isto talvez ocorra devido a translocação do N para outras partes 

da planta como no ensaio anterior. Essa translocação deve ter 

ocorrido pelo menos a partir de 2:00 horas (tempo mínimo estuda-

do neste ensaio) ,mas como nao foram consideradas outras partes 

das plantas, não foi possível a quantificação desse translocado. 

Foi realizado o quarto ensaio com essa finalidade. 
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TABELA 3 . Nitrogênio absorvido, em quantidade e em porce:1ta -

gem da quantidat~e aplicada, pelo 29 trifólio. Nédias 

2 ;~epet :.;:ões. 

Tempo 

(horas) 

2 

6 

14 

38 

62 

86 

* NTPF 

N aplicado 

(mg) 

6,17 ± 0,78 

6,28 ± 0,14 

5,17 ± 0,09 

5,69 + 0,06 

5,08 ± 0,79 

4,79 ± 1,24 

NTPF 

1,89 

1,71 

1,53 

1,24 

0,91 

0,90 

(mg)* EUF (%) ** 

± 0,39 28,65 ± 0,51 

± 0,10 26,80 ± 0,63 

± 0,07 29,55 ± 0,84 

± 0,06 21,8-' ± 0,90 

± 0,14 17,91 ± 0,01 

+ 0,35 18,56 ± 2,43 

Nitrog~nio no trifó1io proveniente do fertilizante 

** EUF = Eficiência de utilizaç~o do fertilizante 
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4.1.3. EXPERIMENTO IrI EFEITO VA CHUVA 

A lavagem foli~r. e um fenômeno que consiste na 

retirada de substâncias da folhagem das plantas, pela ação de 

soluções aquosas, tais como a chuva, o orvalho, a garoa e a 

neblina (CAMARGO, 1975). 

Em feijoeiros novos, a lavagem foliar pode rec.i 

rar at~ 6% do equivalente ao peso seco, em 24 horas, segundo 

Dalbro, 1956, citado por TUKEY, 1970). 

Verifica-se atrav~s dos resultados referentes 

as quantidades de N absorvidas e ~s porcentagens de utilização 

do fertilizante aplicado (Tabela 4), que não houve dt ferença 

significativa entre o tratamento que permaneceu na casa de vege 
. -

tação e aqueles que ficaram por determinado tempo na chuva~ 

Provavelmente, a chuva, nos tr~s tratamentos 

(10, 30 e 40 minutos) tenha levado boa parte da ur~ia remanes 

cente na superfIcie das folhas, portanto não havendo incremento 

na absorção no espaço de tempo que antecedeu a amostragem (4 ho 

ras). Nas plantas que ficaram na casa de vegetação, por outro 

lado, embora tivessem ur~ia na superflcie das folhas, como esta 

vam num ambiente seco, não ocorreram absorções de nitrog~nio 

neste perlodo. Se a amostragem tivesse sido realizada no dia 

seguinte, e se todas as plantas tivessem sido mantidas no re 



TABELA 4 . Efeito da chuva na absorção foliar de nitrogênio da uréia pelo trifólio 

do feijoeiro. Médias de 3 repetições. 

Tempo sob Peso N.Seca do N aplicado NPPF EUF 
chuva trifólio 

(minutos) (mg) (mg) (mg) * (%) *-;" 

O 491 ± 57 4,36 ± 0,45 1,49 ± 0,18 34,03 ± 2,38 

10 422 ± 86 5,10 ± 0,21 1,73 ± 0,19 34,02 :t 5,09 

30 403 ± 46 5,28 ± 0,11 1,77 ± 0,13 33,47 ::.: 2,64 

40 365 ± 56 4,21 ± 0,98 1,72 ± 0,31 35,26 ± 1,29 

Teste Tukey 5% M.S. M.S. M. S. 

* NPPF = Nitrogênio na planta proveniente do fertilizante 

** EUF = Eficiência de utilização do fertilizante 

,:::.. 
o 
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lento, (mas sem chuva) no tratamento que nao recebeu chuva te 

ria provavelmente tido mais N absorvido. Isto sugere que a chu 

va, mesmo que seja de curta duração (10 minutos) lava a uréia 

remanpsS~llte na folha, e que poderia ser a~sorvido nos dlas sub 

sequentes. 

4.2. ~LL\RCHA DE ABSORÇÃO FOLIAR E TRANSLOCAÇAO DE N 

4.2.1. EXPERIMENTO IV 

-Os dados referentes as quantidades de N absorvi 

das, as proporçoes percentuais de N da uréia aplicada, as por 

centagens do total absorvido e sua translocação estão nas Tabe 

las 5,6 0 7 e Figuras 5 0 ~. 

A absorção foliar do N é rápida, como já foi 

vista nos ensaios anteriores (1 e 2). Aos 15 minutos, cerca de 

18% da solução aplicada já havia sido absorvida, chegando a 26% 

aos 30 minutos e 33% aos 60 minutos. A aparente paralização 

que ocorreu a partir do tempo 1 hora até 3 horas, deve estar 

relacionada com a secagem da solução na superflcie da folha que 

normalmente ocorre apos cerca de 30 minutos. A amostragem das 

16 horas correspondeu a 9 horas da manhã seguinte à aplicação , 

portanto durante a madrugada, devido à alta umidade relativa do 

ar (Figura 7) que chegou a cerca de 100% deve ter permitido a 

absorção da uréia remanescente na superflcie foliar, quando o 

aproveitamento 'chegou a cerca de 55%. No quinto dia (88h) quaE. 



Ti,Br:;Ll .. 5 Cua~tid~de ~~ nitroSa!~j.o P!'ovo~iente da cr5ia nplicada, no segundo trif~liü (oncl0 foi. aplicado), 

pa=te a~~ea (~e~os o 29 trif61io), raIzes e total &bsorvido. M&dias dó 4 r0.1ctiç6cs. 

~itrcg6nio Prcve~iEnte da Ur~ia Aplic~aa (mg) 
Te:r,po apos aplicaqão '--.------

r.1i:-,utos (r:-,) --------------N tr~~slocado----------------- -------'l'ota1 "bso: vido--------

horas (h) 29 t~ifólio(~) pa~ts ~érea*(b) r2.lzes (c) totç-.l (b+c) (a + b + c) 

15 m 0,832 0,016 0,020 0,036 0,868 

30 m 1,200 0,022 0,022 0,044 1,244 

1 h 1,507 0,022 0,035 0,057 1,565 

2 h 1,35 1) 0,022 0,030 0,052 ~"I! 02 

3 h 1,520 O, Oo;'!·1 0,030 0,074 1,594 

16 h (29 dia) 2,615 0,072 0,081 0,153 2,768 

40 h (39 dia) 2,305 0,372 0,291 0,663 2,969 

64 h (49 dia) 2,402 0,499 0,497 0,996 3,399 

88 h (5) dia) 2,365 0,726 0,759 1,485 3,850 

* parte aérea toda parte aérea desconta~do o 29 trifó1io 

.::. 
N 
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TABELA 6 . Proporção percen-tua1 do nitrogênio da uréia absorvi 

do pelas diferentes partes da planta ~m ralação ao 

total aplicado ou eficiênci~ de u~~~ização (EUF%). 

Tempo Após Apli 
cação: Minutos-
(m) ou horas (h) 

15 m 

30 m 

1 h 

2 h 

3 h 

16 h (29 dia) 

40 h (39 dia) 

64 h (49 dia) 

88 h (59 dia) 

EUF% 

29 trifólio Parte aerea 
.,. 

ralzes TOTAL 

17,24 0,29 0,20 17,73 

24,99 0,46 0,23 25,68 

32,03 0,45 0,38 32,85 

30,73 0,33 0,21 31,27 

32,20 0,27 0,32 32,79 

53,12 1,47 0,83 55,41 

45,76 7,34 2,98 56,08 

48,08 10,13 4,62 62,83 

44,14 13,64 7,12 64,90 



TABELA 7 % de N proveniente da uréia no % de N translocado em relação 

orgão em relação ao tot:l de ao total absorvido 

N da uréia absorvido 

Tempo após ----
aplicação (a) (b) (c) 

Min. (m) ou 29 Parte (b + c) 

horas (h) Trifólio aérea* raizes 

15 m 95,85 1,84 2,30 4,14 

30 m 96,46 1,77 1,77 3,54 

1 h 96,29 1,41 2,24 3,65 

2 h 96,29 1,57 2,14 3,71 

3 h 95,36 2,76 1,88 4,6 !; 

16 h (29 dia) 94,47 2,60 2,93 5,5:) 

40 h (39 dia) 77,63 12,53 9,80 22,3:\ 

64 h (49 dia) 70,67 14,68 14,62 29,30 

88 h (59 dia) 61,43 18,86 19,71 38,57 

* Parte aérea = toda parte aérea descontando o 29 trifólio 

.;:.. 

.;:.. 
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do foi fei~a a filtima amostragem, cerca dp 65% da soluç~o apl! 

cada havia sido absorvida. O incremento, em relaç~o dO dia an

terior (63%) foi mínimo. Provave1;-,tr,;-,l.:."" nas condições normais 

n~o deve haver aproveitamento melhor, j~ que as plantas esta 

riam sujeitas a ventos e orvalhos aue retirariam ou lavariam as 

soluções remanescentes. 

Nota-se que j~ com 15 minutos houve transloca-

çao, embora ainda baixa. Na realidade os dados de até 3 horas 

sao extremamente baixos, no valor de 20-30 ~g de N. A transloca 

ç~o tornou-se mais nítida a partir de 16 horas, quando do total 

absorvido, 5,53% correspondeu a parte translocada. A partir daí 

o incremento foi considerãvel, passando de 22,33% em 40 horas 

(39 dla) para 29,30% em 64 horas (49 dia) e 38,57% ao 59 dia. 

Observa-se que a translocaç~o de N para raiz 

foi quase sempre na mesma ordem de grandeza daquele para ores 

to da parte aérea. 
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4.3. EFICI~NCIA DO FERTILIZANTE NITROGENADO APLICADO POR VIA 

FOLIAR 

45.1. EXPERH!EMTO V 

4.;).1.1. PRODUÇÃO DE i-JATÉRIA SECA NAS DIVeRS~1S PARTES 

DA PLANTA 

Os dados referentes à produção de matéria seca 

nas diversas partes da planta e número de vagens coletadas, en 

contram-se na Tabela 8, juntamente com a análise estatistica. 

Os resultados apresentados permitiram verificar 

que nao houve diferença significativa na produção entre as plan-

tas nao pulverizadas e aquelas pulverizadas com uréia. 

Verifica-se que a medida que aumentam os ... . nlvelS 

de nitrogênio no solo, aumenta também a produç~o, embora esse 

incremento não seja significativo. 

Comparando-se as doses de N aplicadas no solo 

com as doses via solo mais foliar, pode-se observar um aumento 

devido a aplicação foliar, embora sem significância estatistica. 

-Observa-se que nao houve diferença significativa 

na produção de grãos entre as plantas não pulverizadas e aque-

las pulverizadas com uréia. Note-se que os tratamentos diferi 
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TABELA 8 . Efeito dos tratamentos na produção de matéria seca 

das diversas partes da planta em g/vaso, e 
~ 

numero 

de vagens coletadas. 

Trata- Grão Casca Folha Caule Total n9 vagens 
mentos Vagem Coletada 

TO 1l,32b 2,79c 5,94d 1,64c 2J.,69d 14b 

TI 17,25a 3,75b 6,99cd 2,21bc 30,20c 19a 

NI 19,18a 3,93ab 7 f 47bc 2,46b 33,03abc 19a 

N2 19,31a 4,08ab 8,SOab 2,75ab 34,64abc 20a 

TI+F 18,60a 4,25ab 7,l4cd 2,43b 32,47bc 2la 

NI+F 19,86a 4,23ab 7,68bc 2,58b 34,35ab 20a 

N2+F 19,89a 4,44a 8,82a 3,OOa 36,15a 21a 

C.V. (%) 9,15 9,92 7,79 10,48 7,54% 8,82 

Os valores seguidos de mesma letra, dentro de cada coluna, nao 

diferem entre si pelo teste Tukey a 5%. 

TO :::: Testemunha 

TI = 50 mg N/vaso (5 kg N/ha) 

N1 
= 200 mg N/vaso (20 kg N/ha) 

N2 = 400 mg N/vaso (40 kg N/ha) 

F = Adubação foliar 
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ram estatjsticamente apenas da testemunha. 

Na vagem (casca) houve diferenç2~ significativas, 

entre os tratamentos e a testem~~ha e, ~2~!fica-se que a mator 

dose de N aplicada via solo mais a pulverização foliar (N 2+F) 

diferiu posit~vamente da menor dose aplicada via solo (TI)' 

A produção de matéria seca encontrada para as fo 

lhas, diferenciou primeiramente entre as doses aplicadas no so 

lo, tendo assim o tratamento N2 aumentado significativamente o 

peso das folhas comparado com o tratamento TI' 

Observou-se o mesmo para os tratamentos pulveriza 

dos (N 2+F f TI+F) e nota-se ainda que os tratamentos TI e TI+F 

nao aiferiram da testemunha. 

No caule, verifica-se que o tratamento TI nao di 

feriu da testemunha. -Os tratamentos N2 e N2+F nao diferencia 

ram entre si, mas o N2+F sobressaiu em relação aos demais. 

Os resultados referentes a produção do nu 

mero de vagens, permitiram verificar que nao houve diferenças 

entre os tratamentos, diferindo apenas do testemunha. 

De um modo geral, conclui-se que todos os trata 

mentos apresentaram diferença significativa em relação a teste-

munha. 

Os tratamentos NI+F e N2+F apresentaram as melho 
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res produções, tendo estes apresentado diferença signific~tiva 

em relação ao TI' 

A ~us~ncia na resposta a doses maiores de N (20 e 

40kg N/ha) pode ser atribulda a alta eficiªncia da fixação ob 

servada (Tabela 13 ), o que não é normal em condições de cam 

po para o feijoeiro. Isto deve ter ocorrido provavelmente devi 

do a condição extremamente favorável de umidade na qual foi cog 

duzido o ensaio, uma vez que os solos dos vasos eram mantidos 

sempre com teor adequado de água. Mesmo assim, nota-se que a 

pequena dose de N (equivalente apenas a 5 kg N/ha) proporcio

nou aumento considerável em relação ao testemunha, o que demon.::?. 

tra que neste solo, a simples inoculaç~o nao era suficiente p~ 

ra fornecer o nitrogênio necessãJ:io para atingir uma ~)oa produ 

çao. O efeito pode ter sido tanto "priming effect" (HAUeK & 

BREMNER, 1976), como simplesmente devido ã disponibilidade do N 

no inIcio do ciclo da planta, antes de as mesmas terem possibi 

lidade de se beneficiarem do nitrogênio fixado. No tratamento 

testemunha a falta de nitrogênio no inIcio do ciclo, pode ter 

sido crucial para a planta. 

4.3.1.2. NITROCENIO TOTAL NA PLANTA (mg/vaso) 

Os dados referentes ao nitrogênio total na plan-ta, 

encontram-se na Tabela 9. 
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TABELA 9 • Nitrogênio total nas diversas partes da planta 

(mg/vaso) 

Tratamento Grão Caule Folha Casca Vagem TOTAL 

TO 386,57b 17,33 120,29 23,53ab 547,72b 

TI 598,30a 21,57 127,15 22,75a 769,77a 

N1 629,68a 18,57 132,02 23,41ab 803,68a 

N2 630,10a 22,33 146,33 21,55ab 820;31a 

Tl +F 654,77a 21,00 142,18 26,25ab 844,20a 

N1+F 666,41a 21,13 142,83 25,20ab 855,62a 

N +F 2 651,67a 22,20 151,10 21,86b 854,48a 

----,,-----

c.v. (%) 11,19 14,56 13,95 13,00 8,73 

Os valores seguidos de mesma letra, den-tro de cada coluna, -nao 

diferem en-tre si pelo teste 'l'ukey a 5g. o • 

TO = Testemunha 

TI = 50 mg N/vaso (5 kg N/ha) 

Nl = 200 mg N/vaso (20 kg N/ha) 

N2 = 400 mg N/vaso (40 kg N/ha) 

F = Adubação Foliar 
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Verifica-se pela Tabela 9 que com doses crescentes 

de nitrogênio aplicadas no solo, existe um incremento na absor

ção de nitrogênio total pelas plantas. 

Comportamento similar é observado com doses cres 

centes de nitrogênio aplicadas no solo mais a pulverização fo

liar. Verifica-se que houve um aumento na absorção do nitrog~ 

nio nas plantas que receberam a pulverização foliar, obtendo-se 

a máxima absorção de nitrogênio total na planta, embora esse in

cremento não teve efeito estatisticamente significativo. 

4.3.1.3. PORCENTAGEM DE NITROG2NIO NA PLANTA PROVENIEN 

TE DO FERTILIZANTE (% NPPF) APLICADO NO SOLO 

Os resultados referentes à porcentagem de nitro 

gênio na planta proveniente do fertilizante encontram-se na Ta

bela 10. 

Verifica-se que as porcentagens de nitrogênio na 

planta proveniente do fertilizante (% NPPF) aumentaram quando se 

aumentaram as doses de nitrogênio no solo. Isso indica que nes-

te solo, existe uma respos-ta positiva a fertilização nitrogen~ 

da. 

Maiores %NPPF foram obtidas com a adição de nitro

gênio na forma de uréia com a dose de 40 Kg N/ha. 
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TABELA 10. Porcentagem de Nitrogênio na Planta Proveniente 

do Fertilizante (%NPPF) Aplicado no So:o. 

Tratamento Grão Caule Folha Casca 
Vagem 

Tl 2,28 4,45 5,68 2,61 

Nl 9,18 18,06 22,66 9,97 

N2 24,68 23,38 43,99 34,33 

Tl = 50 mg N/vaso (5 kg N/ha) 

Nl = 200 mg N/vaso (20 kg N/ha) 

N2 = 400 mg N/vaso (40 kg N/ha) 

4.3.1.4. QUANTIDADE DE NITRocENIO NA PLANTA PROVENIEN 

TE DO FERTILIZANTE (mg/vaso) APLICADO NO SOLO 

Os dados referentes ã quantidade de nitrogênio na 

planta proveniente do fertilizante nos diferentes tratamen-tos 

encontram-se na Tabela 11. 
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TABELA 11 . Quantidade de nitrogênio na planta proveniente do 

fertilizante aplicado no solo em mg/vaso. Médias de 

4 repetições. 

Tratamento Grão Caule 

Tl 14,14C 0,94B 

Nl 57,51B 3,47B 

N2 151,97A 6,12A 

C. V. (% ) 12,45 36,87 

Folha 

7,15C 

30,98B 

63,82A 

7,20 

Casca 
Vagem 

0,60C 

2,37B 

7,lOA 

9,66 

TOTAL 

22,83C 

94,33B 

229,OOA 

6,54 

Os valores seguidos de mesma letra, dentro de cada coluna, nao 

difundem entre si pelo teste de Tukey 5%. 

Ti - 50 mg N/vaso (5 kg N/ha) 

Nl - 200 mg N/vaso (20 kg N/ha) 

N2 = 400 mg N/vaso (40 kg N/ha) 

Observa-se que as maiores quantidades de nitrog~ 

nio na planta proveniente do fertilizante são obtidas com a do 

se mais alta de" nitrogênio (40 kg/ha de N) na forma de uréia, 
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sendo de 229,76 mg de N para a planta toda. 

A quantidade de nitrog~nio total, %NPPF, EUFN,mos 

tram os villore.,::; mais altos quando se aplicaram 40 kg N/ha na 

forma de uréia. 

4.3.1.5. EFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO FERTILIZANTE NI 

TROGENADO APLICADO NO SOLO 

Os valores .médios obtidos para a efici~ncia de 

utilizaç~o de fertilizante nitrogenado aplicado no solo, nas 

diferentes partes da planta, encontram-se na Tabela 

mente com a an~lise estatlstica. 

12 junta 

A eficiência do fertilizante pode ser avaliada 

pela sua recuperação por meio das plantas. A recuperação do 

fertilizante nitrogenado difere de solo para solo e também com 

doses de nitrogênio aplicadas, localização, época de aplicação, 

fonte de nutriente e interação en·tre estes fatores (ORTIZ, 1981) 

Observa-se que a maior porcentagem de utilização 

do fertilizante nitrogenado na planta é obtida com a dose mais 

alta de nitrogênio (40 kg N/ha) na forma de uréia, "sendo de 

57,25%. Os resultados ~presentados não corroboram a posição de 

MURAYili1VIA (1979) que afirmou que a eficiência do ni"trogênio apLi 

cado é alta nos solos levemente adubados e é baixa com 

adubação. Isto normalmente ocorre em condição de campo. 

maior 
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Eficiência de utilização do fertilizante nitrogena 

do, aplicado no solo. M~dias de 4 repetiç6es. 

--- --" ._--------------------
Tratamento Casca Vagem Caule Follla Grão TOTAL 

TI 1,19 B 1,87 14,31 28,28 B 45,66 B 

Nl 1,18 B 1,73 15,48 28,75 B 47,16 B 

N2 1,77 A 1,53 15,96 37,99 A 57,25 A 

C.V. (% ) 11,28 22,28 8,21 12,72 6,42 

Na coluna, médias com letras iguais ou sem letras nao diferem 

estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5%~ 

A maior eficiência obtida com dose maior no pre 

sente trabalho provavelmente se deve ao fato de que o ensaio 

foi realizado em vaso e com feijoeiro, cuja capacidade de fixa 

çao foi afetada com a dose maior de nitrogênio conforme se ob 

serva na Tabela 13. 



4.3.1.6. NITROGÊNIO NA PLANTA PROVENIENTE DA 

BIOLÔGICA 

59. 

FIXAÇÃO 

Par·:> determinar com precisão a quantida·-:·:; de ni 

trogênio derivado do solo e do fertilizante, assim como a qua~ 

tidadede ni tr'ogênio fixado pela atividade simbiótica, utilizou

-se o m~todo da diluição isotópic~. 

As Tabelas 13 e 14 apresentam respectivamente I 

os resultados referentes à porcentagem de nitrogênio na planta 

proveniente da fixação biológica e a quantidade de 

total fixado em mg/vaso. 

Tais resultados mostram que ocorreu uma 

nitrogênio 

diminui 

ção no conteúdo de N fixado com o aumento da quantidade de N 

no solo. Essa influência da adubação nitrogenada na fixação 

simbiótica do N tamb~m foi verificada por PONS e GOEPFERT em 

1975, FRANCO e DOBERElNER em 1968, RUSCHEL e REUZER em 1973 e 

SAlTO em 1978, que observaram que o N adicionado em doses made 

radas e altas prejudica a fixação, a nodulação e a atividade 

total dos n~dulos. Observa-se que quando o solo recebeu apenas 

uma dose equivalente a 5 kg N/ha, cerca de 89% do N na planta 

e proveniente ~a fixação, mas que com a dose de 20 e 40 kg N/ha 

a contribuição da fixação cai para 73 e 53%, respectivamente. 
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TABELA 13. Porcentagem do nitrogênio na planta proveniente da 

fixação bio16gica. 

Tratamento Grão Caule Folha Casca Vagem TOTAL 

TI 90,08A 80,67A 75,27A 88,64A 88,73 A 

Nl 79,06B 58,85B 48,38B 77,28B 73,29 B 

N2 60,92C 48,90C 30,35C 47,3lC 54,69 C 

C.V. (%) 3,11 5,95 5;28 4,15 3,41 

TABELA 14. Quantidade de nitrogênio totul fixado (mg/vaso) 

Tratamento Grão Caule Folha Casca Vagem TOTAL 

TI 556,38A 17,05A 107,50A 20,44A 701,37 A 

N1 495,44A 11,34B 66,52B 18,48A 591,78 A 

N2 377,59B 10,84B 44,56C 10,62B 443,14 .. B 

C.V. (%) 11,43 13,53 11,34 18,73 10,14 

Os valores seguidos de mesma letra, dentro de cada coluna, nao 

diferem entre si pelo teste Tukey a 5%. 

TI = 50 mg N/vaso (5 kg N/ha) 

N1 
= 200 mg N/vaso (20 kg N/ha) 

N2 = 400 mg N/vaso ( 40 kg N/ha) 
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4.3.1.7. NITROG2NIO NA PL)NTA PROVENIENTE DO FERTILIZAN 

TE FOLIAR 

Os resultados referenLes à quantidade de nitrogê. 

nio nas diferentes partes da planta proveniente do fertilizante 

aplicado via foliar em cada estádio e as respectivas "taxas de 

aproveitamento" encontram-se nas Tabelas 15 e 16 e Figuras 8, 9, 

lO, 11 e 12. 

Os valores referem-se as quantidades encontradas 

nas plantas aos setenta dias após a semeadura e não na ocasião 

da aplicação. Por exemplo,os valores para graos no estádio de 

20 dias (l~ coluna), 1,32, 2,C5 e 2,47 mg, respectivamente nos 

tratamentos Tl+F, Nl+F e N2+F, referem-se as quantidades de ni

trogênio do fertilizante aplicado aos 20 dias que se encontravam 

nos graos no final do ciclo. Embora esses valores não corres-

pondam às quantidades que realmen-te foram absorvidas na ocasião 

da aplicação, chamaremos simplesmente de "taxa de aproveitamento" 

aos dados transformados em termos percentuais em relação à quan

tidade de N aplicada (Tabela 16) . 

A taxa de aproveitamento, que na realidade depende 

da concentração da solução,por conseguinte da quantidade de 

fornecida, variou de aproximadamente 15% aos 20 dias até cerca 

de 50%,aos 56 dias. Os valores obtidos nos estádios finais prov~ 

velmente refletem mais a realidade,já que o nitrogênio absorvido 

das aplicações feitas n::lS fases finaiE' devem ter obviamente sofri 



TABELA 15. Efeito da época de aplicação foliar (dias após semeadura) de uréia na 

quantidade (NTPF) do nitrogênio aplicado em mg/vaso, pel:ls diferentes 

Tratamentos 

o 
'!:1 
C> 

<.l .... 
g 
u 

~ 
~ 
c .... 

.g 
.-j " ~~ 
<>""' ~ ~ 
u~ 

<j 

T1+F 

N1+F 

N2+F 

T1+F 

N1+F 

N2+F 

T1+F 

N1+F 

N2+F 

Tl+F 

N1+F 

N2+F 

T1+F 

'.:<j N1+F 
.§-g 
Ao .... N

2
+F 

partes da planta. Médias de 3 repetiç6es. 

--------------------------------- Aplicação Fo1iar, Dias Após Semeadura ----------------------.------

20 28 35 42 

1,32~0,42 1,88=0,56 3,64±0,34 9,54±0,01 

2,05:':0,16 l,93±O,35 ':,01±l,22 10,44:':2,19 

2,4hO,39 3,50±l,05 3,44±0,65 9,6010,20 

0,09=0,03 0,09;;;0,01 O,12±0,02 0,2l±O,04 

0,09:::0,02 0,04;;;0,04 O,14:tO,Ol 0,23:t0,01 

O,10±0,04 0,05±0,02 O, 03±O, 02 0,19±0,~1 

O,9HO,06 1,08±0,02 1,79:!-O,35 2,78±O,24 

1,02=0,07 0,94:':0,11 2,00=0,14 3,29:':0,12 

l,18±O,36 1,18:':0,10 2,26:t0,59 3,47±0,10 

0,06=0,03 0,07±0,03 0,15:':0,05 2,09:':2,21 

O,08±O,Ol 0,07:':0,01 0,18:':0,02 O,44±0,04 

O,lHO,Ol 0,13:':0,02 OJ16:':0,03 O,46±O,02 

2,38tO,54 3,12±0,61 5,70±O,76 14,62±l,94 

3,24tQ,26 3,Ol±O,47 6,33±l,39 14,40::2,36 

3,8óiO,79 4,86:':1,19 5,89±1,42 13,72::0,32 

49 56 

20, 72±2, 01 18,84:':0,03 

25,58±2,18 13,74:!:3,20 

30,72±1,89 16,24±0,36 

0,28tO,02 0,13:':0,02 

0,28±O,03 0,12=0,02 

0,3l±O,15 0,07±O,03 

4,65=0,73 2,96±0,29 

5,05:!-0,01 ,2,77:':0,64 

7,90:':2,21 3,Ol±0,17 

l,34±O,07 0,50:':0,03 

l,36±O,:n 0,40:':0,25 

l,30±0,10 0,20±0,01 

26,99±2,83 22,43±0,37 

32,27:':2,50 17,03±4,1l 

40,23±4,35 19,52±O,57 

62 

8,97±5,30 

14,1l±4,12 

13,G2±2,90 

0,08iO,03 

0,11±O,Ol 

0,1210,02 

2,63±l,OO 

3,58±0,73 

4,37±0,72 

0,12±0,07 

0,12±O,Ol 

O,lC±O,Ol 

1l,80±G,04 

17,92:':4,87 

18,21±3,63 

TOTAL 

64,91 b 

71,86 b 

79,59 a 

1,00 

1,01 

0,87 

16,80 b 

18,65 b 

23,37 a 

4,33 

2,65 

2,46 

87,04 b 

94,20 b 

106,29 a 

-------------------------------------------------------------------------------------------'.~------Os valores na coluna do total, segUidos de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste Tukey a 5~ 

dentro de cada parte da plantil. 
C7l 
N 



TABELA 16 

Tratame!1tos 

T1+? 

t~ N1+F 

~ N2+F 

<:) 
T1+F 

"" N1+F ;:; 

~ N2+F 

~ 
T1+F 

~ N1+F N 

ô 

'" N~+F 
'-

c ",T1+F 

~S,N1+F 
G~ N +~ 2 -

~ 
T1+F 

::: '..l " ,'" 
~~ ·'1"'-
c..s, N2+F 

Efeito da ~?oca de ap1icaçâo foliar (dias ap6s iemeadural de ur~ia no aproveitt~ento (EUF%I 

do nitrogª~~ç aplicado pelas d~~erente3 9artes da planta. M&dias de 3 rcpetiç~~s. 

Aplicaç~o foliar. dias ap6s semeadura 

, 20 28 35 42 49 56 62 

10,73=2.29 8,35::2,51 16,17=1,51 10,60:':0.01 23.02:':2,24 41,86;0,06 19.94::11.77 

9.13=0.72 8,60=1,54 17,84::5,44 11.60::2.43 28.42:t 2.42 30.54!:7.12 31.36± 9.15 

10,97=1.76 11,53::~,68 15,29±2,21 10,66::0,22 34.13±2.10 36.10=0.81 30,26:: 6,44 

0.41=0,11 0,40:':0,01 0,51:';0,09 0,23=0.05 0.31±0,02 0,28:':0.06 0.18± 0.07 

0,,11::0,10 0.18::0.20 0,64::0,03 0,26::0.01 0.31::0.01 0.27~0.05 0.23± 0.02 

0.44::0,18 0,21=0,11 0.51±O,~6 0.21:':0,02 0.34.:':0,18 O,16±O,07 O,27± 0,02 

4,05:':0,26 4.30::0,11 7,97:':1,58 3,08::0.26 5,16:':0,31 6.58=0.65 5,84:': 2,21 

4,55::0,31 4,19=0,51 8,90:tO,66 3.66=0,13 5,61:':0.01 6,1':::1,43 7,96,~ _,63 

5,26::1,58 5,22=0,43 10,06:':2.64 3,85::0,11 8,77:':2.45 6.69-'.0,38 9.70'!: 1,60 

0.27:':0,13 0,31:':0,15 O,66:tO,21 O,49±O,13 1,48:':0,08 l,11~0,07 0,21" 0,15 
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FIGURA 12. Efeito da época de aplicação foliar de uréia no apro

veitamento (EUF%) do nitrog~nio aDlicado pela planta. 

(exceto raiz) . 
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do mais perdas por diversos mecanismos naturais de perda de ni

trogênio. 

Nota-se pela Tabel~ l~ qu~ h~ um incremento na ab-

sorção de N,em termo absoluto,com o atraso na aplicação até 49 

dias. A queda na absorção que ocorreu na aplicação seguinte se 

deve à redução na concentração de solução usada de 4% para 2%. 

Similarmente,o aumento ocorrido aos 42 dias pode ser devido ao 

aumento na concentração usada de 2% para 4%, e nao simplesmente 

devido ao efeito do estádio de aplicação. 

o incremento observado aos 49 dias em relação a 

42 dias/porém, é real, uma vez que foi usada solução na 

concentração e quantidade. 

mesma 

Comparando entre os três tratamentos nos diferen

tes estádios da planta nos quais foi aplicado a uréia via foliai 

observa-se que praticamente não há diferença na absorção até aos 

42 dias. Aos 49 dias,porém nota-se efeitos da dose de N usado 

na semeadura/desaparecendo esse efeito aos 56 dias. Já, quando 

a aplicação foi feita aos 62 dias,as duas doses maiores apresen

taram resultados pratic~mente similares porém maiores do que da 

dose mais baixa. De uma maneira geral,considerando-se as somas 

das quantidades totais absorvidas, parece -ter havido uma tendên 

cia de incremento na absorção com o aumento na dose. Os dados 

disponlveis não permitem explicar essa tendência, já que pratic~ 

mente não houve diferença entre esses tratamentos nos outros pa-
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râmetros considerados (peso de graos, folhas, etc). 

Observa-se que o aproveitamento pelos graos do N 

aplicado na folha, mesmo aos 20 (: ',a,::: p e "-1 c;4~de, sendo, ao redor 

de 10% do total aplicado (Tabela 16 ) i aproximadamente 4-5% 

encontraram-se nas folhas e menos de 0,5% nos caules. 

Em relação ao total de nitrogênio na planta prov~ 

niente da ureia aplicada via foliar , no tratamento Tl+F,OS va 

lores encontrados nos grãos corresponderam para cada epoca de 

aplicação (entre parênteses) aproximadamente a: 55% (20 dias) 

60% (28 dias); 63% (35 dias); 65% (42 dias), 76% (49 dias) i 83% 

(56 dias) e 76% (62 dias). Nota-se portanto, o maior aprovei- . 

tamento pelos graos, de nitrogênio aplicado no perlodo 49 - 62 

dias, sendo o máximo aos 56 dias. 

4.3.1.8. EFICItNCIA DA APLICAÇXO FOLIAR 

Contrário à aplicação no solo, e imposslvel colo 

car todo fertilizante ã disposição da planta. Uma parte e perdi 

d d t - l' -. O ' l' d 32 p a uran e a ap lcaçao. s ensalOS rea lza os com permiti 

ram as estimativas da proporção da solução aplicada que efetiva 

mente atinge às plantas. Assim, aos 28 dias, do total da solu 

ção aplicada 27,23% efetivamente atingiu as plantas; aos 35 dias 

38,84%; aos 42 dias, 53,58% e aos 49 dias, 55,38%. Não foi pos 

slvel a realização dessa avaliação nas demais épocas. 
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Com os dados foi possivel, portanto, a estima 

tiv~ mais exata do aproveitamento do nitrogênio aplicado via fo 

liar, que estão na Tabela 17 Observa-se então que aos 

dias. (\--~ realidade o aproveitamento real fo: de: 54,15%; 64,75% 

e 80,72%,_ respectivamente para tratdmentos Tl+F; Nl+F e N2+F. 

'I'ABELA 17 . Efeito da época de aplicação foliar (dias apos se 

meadura) de uréia na Eficiência (ou aproveitamento) 

Real de Utilização (ERU%) do nitrogênio aplicado i 

pelas diferentes partes da planta. 

------Aplicaça,o Foliar I Dias Após Semeadura-----·--
Tratamentos 

28 35 42 49 
-.:..-------------------ERU%-------------------------

TI + F 50,98 65,22 30,32 54,15 

Nl + F 49,18 72,42 29,86 64,75 

N2 + F 79,41 67,39 28,45 80,72 

E.R.U. % = Eficiência Real de utilização, Calculada a partir da 

quantidade de N que efetivamente atingiu a planta. 
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5, CONCLUSÕES 

1. O nitrogênio aplicado via foliar foi rapidamente absorvi-

do. Aos 15 minutos~ cerca de 18% da soluç5o aplicada já 

havia sido absorvida~ chegando a 26% aos 30 minutos e 33% 

aos 60 minutos. 

2. A absorç~o de cinquenta por cento da soluç~o aplicada ocor 

reu em duas horas. 

3. O aproveitamento do N aplicado via foliar foi de 

62%J obtido na ~ltima amostragem (59 dia). Provavelmente 

nas condiç5es ambientais normais dificilmente ~ atingido 

esse valor. 

4. A trans locaç5o de N absorvido foi -igua lmente rápida~ sendo 

notada já aos 15 minutos. Após 16 horas~ em torno de 5% 

do total absorvido já havia sido tY'anslocado~ passando a 



73. 

22% no 39 dia~ 29% no 49 dia e 389 no 59 dia. 

5. Não houve efeito da adubação foliar nos ~'~'lrâmetros: prod!!;. 

ção de grãos~casca da vaff,--,n~ folnas~ cau;,es e 
J 

. nume ":) de 

vagens. 

6. Com relação ao nitroginio total~notou-se um ligeiro incre-

mento nos tratamentos com adubação foliar em relação aos 

tratamentos correspondentes sem adubação foliar~embora es-

se aumento não tenha alcançado significância estatistica 

pelo teste Tukey a 5%. 

? A ausincia de resposta a adubação foliar., e mesmo da adu-

bação nitrogenada no solo., deve ter sido pela boa eficii~ 

cia de fixação de nitrog~nio (55 a 89%). 

8. Houve mais absorção foliar nos dois tratamentos que rece-

beram doses maiores de N na semeadura., em alguns est&dios 

nos quais foi aplicado N foliar. 

9. Houve um incremen'to gradual na absorção de N~ em termo 

absoluto~ com o atraso na época de aplicação até 49 dias. 

10. A mai01' parte do N absorvido via fo l iar foi translocado 

para os grãos~ mesmo quando essa aplicação foi feita no 

inicio do ciclo (20 dias). Do total absorvido~de 55% (aos 

20 dias) a 83% (56 dias) foi utilizado pelos grãos. 
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7. ApÊNDICE 



:'.;:'.BSLA 18 . Peso da rnat~ria seca e teor em N total das diferentes partes da planta utilizadas 

Tempo após 

~plicaçâo 

~inut~~(m) 

:-:,or,.::s UJ 

l5 ;:l 

3G rn 

1 h 

2 11 

3 11 

:r; !1 (29 dia) 

~o h (39 dia) 

04 h (~9 dia) 

28 h (59 êi<:d 

* parte iierea 

------------- Mat5ria seca (mg)----------------

29 trifólio parte aér8a* rê'u. Z8S 

322,25± 64,09 1050,25=361, 72 1367,00:':330,92 

383,50= 47,39 1207,25::109,70 157'7,50=130,81 

340,00= 68,80 997,50::165,26 1/98,50::120,91 

319,50':101,02 1092,25=274,00 1175,00':190,92 

344,75:: 23,74 1032,75= 26,20 191'i,50-::131,73 

315,00':!: 10,00 1113,75=176,92 1844,00-::212,13 

279,00:: 91,84 956,25±344,61 1977,50=600,33 

330,50~ 87,22 1057,75=166,31 1818,00:: 43,84 

376,00:: 19,80 1390,00:':183,85 2208,00:': 0,00 

toda parte aérea descontando o 29 trifólio 

--------- N total (%)---------------
29 trif61io parte a~rea raizes 

4,28=1,00 3,52:0,70 2,46=0,2:: 

3,86::0,18 2,98::0,19 2,36::0,18 

4,05::0,11 3,24=0,24 2,19=0,12 

3,70~0,14 2,85::0,29 2,14::0,20 

4,1l:':0,63 3,19=0,43 2,07=0,09 

4,59:':0,14 3,00=0,12 2,35::0,20 

4,77::0,49 3,39:0,40 1,71:0,46 

4,43=0,09 3,13::0,29 2,47::0,14 

3,62::0,41 2,53::0,10 2,C7~J,C;J 

.. '/J . .;"\ 
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TABELA 19. Porcentagem de Nitrogênio Total na Planta 

Tratamento Grão Caule Folha Casca Vagem 

TO 3,38 1,05 2,02 0,85 

T1 3,47 0,97 1,82 0,61 

N1 3,29 0,76 1,77 0,60 

N2 3,26 0,81 1,73 0,53 

T1+F 3,52 0,85 1,99 0,62 

N1+F 3,35 0,82 1,86 0,60 

N2+F 3,33 0,74 1,84 0,49 



TABELA 20. Efeito da ~poca de aplicação (dias ap5s semeadura) 

porcentagem de N nas diferentes partes da planta, 

tilizante. (Média de 3 repetições). 

foliar de uréia na 

proveniente do fer 

Tratamentos 

,g 
ti, 

"" ..., 
:j 

.::; 

~ ..., 
..... 
'" .... 

~ 

"'" 

T1+F 

N1+F 

N2+F 

'.i\+F 

F ... +-F 

N
2

4\ 

T1 +F 

N
1

+F 

NZ+F 

'Il+F 

e 5" +F 
:2 ~~ 
'-'::. ~'2+F 

,\+F 

~ . t;·F :5 ~ , 
<, ." ...,,, 
1>-1- Nz"'F 

----------------------------------Ap1icação Fo1iar, Dias Após Semeadura----------------------------------------

20 

0,22z0,05 

0,27±O,01 

O,40±0,06 

0,40±0,05 

0,37=0,11 

0,52±0,23 

0,64±0,0~ 

0,78±0,13 

0,87±0,25 

0,22z0,05 

0,30±0,01 

0,55±0,03 

1,47 tO, 18 

1,72±0,25 

2,34 tO,57 

28 

0,28±0,05 

0,28±0,06 

0,49±0,19 

0,42±0,03 

0,18±0,19 

0,27:tO,21 

0,74±0,01 

0,63=0,06 

0,97±0,43 

0,30±0,08 

0,29±0,06 

0,58±0,21 

1,74±0,18 

1,3atO,37 

2,31±l,04 

35 

0,55±0,13 

0,60±0,13 

0,54±O,14 

0,66±0,14 

0,61±0,08 

0,32±0,04 

1,38±0,18 

1,26±0,11 

0,96±O,09 

O,62±O,16 

0,72±0,15 

0,57±0,22 

3,21±0,61 

3,20:t0, 4 7 

2-,.4 o ±O ,31 

42 

1,32±0,16 

1,50±0,08 

1,48±O,06 

1,10±O,18 

1,27 tO, 11 

0,87±0,12 

2,27:':0,26 

2,44±0,01 

2,17±0,13 

1,66±0,48 

1,81=0,16 

1,97±0,09 

6, 35±l, 08 

7,02 ±O, 36 

6,49±O,04 

49 

3,30±0,47 

4,33±O,31 

4,92::0,63 

1,46±0,13 

1,40±0,17 

1,33±0,47 

3,22!.0,30 

3,84=0,07 

5,36±0,08 

5,08±0,86 

6,64±0,95 

6,46±0,24 

13,06±1,76 

15,21±l,05 

18,07:tl,42 

56 

2,79=0,03 

2,3110,11 

2,38±0,11 

0,GUO,03 

O,68±0,06 

0,29 tO, 07 

2,08!0,03 

2,OO±O,17 

2,07±0,36 

1,74±0,22 

1,38 ±O, 67 

O,93±O,06 

6,22±O,31 

6,37±1,01 

5,67±0,06 

62 

1,43±0,77 

2,10±O,65 

2,05:!:0,13 

0,34±0,09 

O,52±O,17 

O,60±0,la 

1,52±O,41 

2,40±O,99 

2,58:!O,is 

O.44±0,17 

O,~9±O,1l 

0,4S::!0,03 

3,73±l,44 

5,51±l,92 

5,68:';0,31 

TOT:'..L 

1,41:':1,22 

1,63±1,46 

1,75±1,61 

0,71::!0,42 

0,72:0,45 

O.60:!:0,39 

1,69:!:0,91 

1,91:t1,12 

2,14±1,58 

1,44±l,72 

1,66±2,27 

1,64:!:2,19 

5,11:!:4,00 

5,91±5,05 

6,14:!:5,57 

00 
C/) 




