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RESUMO
No trabalho foi utilizada a variedade do feijão carioca campeão II, sem nenhum
tratamento na semente. O método do plantio foi direto acoplado com adubadeira e utilizado o
adubo na formulação NPK 04-14-08 regulado de acordo com análise do solo e consultado no
livro Boletim 100. Foi feito apenas um tratamento com cinco repetições alternando com a gleba
testemunha apresentando 3mx5m cada uma delas. A área escolhido foi sob o sistema de
irrigação do pivô devido o plantio no inverno, para ocorrer um risco menor em relação a
escassez de chuva nessa época do ano e evitar o déficit hídrico nos períodos do estado inicial,
a floração e de formação das vagens, fazendo com que a plantação no final apresente um
melhor rendimento, produção e uma diferença maior entre o tratamento e a testemunha. O
tratamento foi via foliar todos os produtos. Na primeira aplicação foram utilizados os hormônios
mais aminoácidos; na segunda aplicação o cálcio e boro mais os hormônios e na ultima
aplicação será utilizado o potássio. Ao final do experimento será feita colheita delas
separadamente, para comparação dos dois experimentos em relação à produção de grãos,
teor da matéria seca e altura da plântula.
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ABSTRACT
In this work was used the bean specie carioca campeão II, without any treatment on
seeds. The plantation method was no-till system and used 04-14-08 NPK fertelizer regulated
according with soil analysis and consulted in Boletim 100 book. Only one treatment was made
five alternate repetitions with witness peformed 3mx5m each one. The field chosen was under
pivot system by reason of winter plantation, whereon could bring about a fewest damage
towards water deficit in the germination, flowering and pod system, accentuating the final scores
between the witness and the treatment. All of products was made through by leaf. The first
application employed was hormony plus amino acids; the second was Ca and B; and the last

one will be employing K. In the end of this experiment will be done the apart harvest, to
compare and analyse the both experiments.
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INTRODUÇÃO

No Brasil o feijão é a principal leguminosa fornecedora de proteínas para
grande parte da população (ANTUNES et al., 1995).
Os grãos possuem de 20 a 35% de proteína, dependendo dos tratos
culturais e da cultivar. O teor protéico e a produção são altos, porém, o valor
nutritivo da proteína não é satisfatório por apresentar teores baixos de alguns
aminoácidos essenciais limitantes. Esses aminoácidos são os sulfurados, a
metionina, a cisteína e a cistina, além do triptofano. Também apresentam baixa
digestibilidade,

quando

comparados

às

proteínas

de

origem

animal

(SGARBIERI, 1996).
Os programas brasileiros para o melhoramento genético do feijoeiro têm
dado maior ênfase à obtenção de cultivares do grupo comercial Carioca pela
grande demanda do mercado (Zimmermann et al., 1996).
Quando armazenados em ambiente de alta umidade, e passando por longo
tempo de cocção, por causa do endurecimento pós-colheita, os grãos de feijão
apresentam redução do valor nutricional (ANTUNES; SGARBIERI, 1980). Além
disso, as suas proteínas apresentam estrutura compacta, quando no estado
nativo, o que as tornam resistentes à digestão (NIELSEN, 1991).
Um dos hormônios que foram utilizados no trabalho foi a giberelina
(Giberelina é um composto isoprenóide formado de diterpenos, os quais
constituem metabólitos bem conhecidos de Angiospermas. Acredita-se que em
plantas superiores, os precursores imediatos de giberelina sejam caureno e
esteviol, variando provavelmente com a espécie (WEST et al., 1969; RUDDAT,
1969)), descoberta e estudada devido ao crescimento excessivo de plantas de
arroz no Japão, ocasionadas devido ao aparecimento de uma doença fúngica,

Gibberella fujikuroi (Saw) Wr. ( KUROSAWA, 1926). Sendo cristalizada o seu
composto de extrato de fungo pela primeira vez por YUBUTA (1935) e suas
moléculas foram estabelecidas por CROSS em 1954.
O seu efeito no cultivo da planta do feijoeiro auxiliam no alongamento da
haste quando aplicada na primeira folha trifoliada ou na extremidade apical;
mas tendo uma menor promoção quando aplicada em folhas primárias. Em
relação ao tempo de crescimento desde a aplicação do produto até a planta
poder translocar a giberelina até a folha foi abaixo de 1 hora e teve seu máximo
a partir de 3 horas após o tratamento.
Em relação às citocininas, de maneira geral as maiores concentrações são
encontradas em regiões meristemáticas, órgãos em crescimento como folhas
jovens, sementes em desenvolvimento, frutos e raízes. E dentre os processos
regulados pela citocinina estão divisão celular e formação de órgãos,
germinação de sementes, iniciação de crescimento radicular, desenvolvimento
de gemas e brotações, retardamento da senescência e estímulo da
translocação de nutrientes e substâncias orgânicas e movimento estomático
(CASTRO; KLUGE; PERES, 2005).
Segundo Castro, Kluge e Peres (2005), as auxinas exercem diversos efeitos
sobre o crescimento das plantas, os quais incluem alongação celular,
fototropismo, geotropismo, dominância apical, iniciação e alongação radicular,
produção de etileno, crescimento de frutos, abscisão e partenocarpia.
Além dos hormônios, foi programado, de acordo com a recomendação da
empresa a dosagem e produtos indicados, o incremento de biorreguladores viu
foliar juntamente com o hormônio: o uso de aminoácido juntamente com os
hormônios na primeira aplicação; uso de micronutrientes, cálcio e boro,
juntamente com os hormônios novamente na segunda aplicação e por ultimo o
micronutriente potássio, afim de, intensificar e melhorar a produção final. O
estimulante vegetal se origina pela mistura de dois ou mais biorreguladores
com outras substâncias (aminoácidos, nutrientes, vitaminas) (CASTRO;
VIEIRA, 2001). Os biorreguladores ou reguladores vegetais podem ser
aplicados diretamente nas plantas (folhas, frutos e sementes) provocando
alterações nos processos vitais e estruturais, com a finalidade de incrementar a

produção, melhorar a qualidade e facilitar a colheita. Quando aplicadas nas
sementes ou nas folhas, podem interferir em processos como germinação,
enraizamento, floração, frutificação e senescência (CASTRO; MELOTTO,
1989).
E como o bioestimulante Quicelum tem em sua constituição auxina,
citocinina e giberilina, ou seja, hormônios vegetais que atuam como
mediadores de processo fisiológicos, acredita-se que este bioestimulante pode,
em função de sua composição, concentração e proporção das substâncias,
incrementar o crescimento e desenvolvimento vegetal estimulando a divisão
celular, podendo também aumentar a absorção de água e nutrientes pelas
plantas (VIEIRA; CASTRO, 2002).

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no Sitio Campina, no município de Itaberá
localizado na região sudeste do estado de São Paulo em 2012, em campo
aberto.
As sementes utilizadas no trabalho foram de uma variedade do cariocacomum, denominado Campeão II (originado do cruzamento entre Aporé e
carioca

comum

seleção

Irecê,

desenvolvido

por

J.R.

de

Menezes).

Considerado material de alto potencial produtivo, guias longa e vagens de
inserção alta, o qual permite uma colheita mecanizada.
A área experimental utilizada para tal procedimento apresentava o solo
classificado Latossolo Vermelho, caracterizado por serem solos minerais, nãohidromórficos, profundos, com horizontes A, B e C pouco diferenciados; ricos
de óxidos de ferro e de alumínio (EMBRAPA, 1999). Irrigada através do pivô
central da marca Zimmatic com velocidade à 20%, e uma vazão
aproximadamente de 18mm por cada volta, variando o intervalo de tempo de

acordo com a necessidade de agua que a planta apresentava em seu devido
tempo.
O delineamento escolhido para o experimento foi, numa área no meio da
gleba de 50 metros por 9 metros onde nestes 9 metros, os 3 metros laterais
foram excluídos por serem reservados a deriva de algum produto que poderia
ser passado ao lado da área, alterando o seu resultado. Os blocos
casualizados de interesse foram medidos através de uma trena e demarcados,
assim como a área toda, com barbante e estacas. A gleba total do experimento
foi de 10 blocos, com 5 repetições e apenas 1 tratamento, assim, cada bloco
tinha a medição de 3x5 metros, alternando entre si um bloco com tratamento e
posteriormente outro bloco sem nenhum tratamento (testemunha).
O plantio foi realizado no inverno, final de julho, através de uma
plantadeira articulada para plantio direto sob uma palhada de milho (cultura
anterior) com espaçamento de 0,55 metros, com média de 10 sementes por
metro linear estabelecido pelos parâmetros recomendados pelo B. van RAIJ et.
al. In: Boletim Técnico, 100, IAC, 1997. Com o distribuidor de adubo equipado a
semeadora de feijão foi feito a adubação inicial paralelamente, utilizando o
adubo NPK na formulação 04-14-08. Baseando sua distribuição de toneladas
por hectare através da análise coletada foi feito o calculo para a continuidade
do procedimento, assim a adubação mineral de plantio foi aproximadamente
289 Kg/há. Não houve necessidade da correção do solo, pois de acordo com a
analise o valor encontrado foi inferior a recomendação mínima.

OBJETIVOS
O trabalho tem como objetivo principal comparar a produção final do
produto seco, altura, massa seca e quantidade de vagens por plântulas entre o
bloco com tratamento e o bloco testemunha.
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