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RESUMO 

 
O feijoeiro é uma planta relativamente exigente em nutrientes, sendo assim de grande importância a 
sua disposição em tempo e local adequado. O abortamento floral é uma de suas principais causas da 
baixa produtividade, e os estresses nutricionais podem ser os grandes contribuintes. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a influência da aplicação via foliar a base de cloreto de cálcio acrescido de boro na 
época de pré-florescimento(R5) do feijoeiro. Com base nos resultados, concluiu-se que, a aplicação 
foliar de fertilizante a base de cloreto de cálcio acrescido de boro não obteve um aumento significativo 
nos componentes de produção e produtividade do feijoeiro. A aplicação foliar de fertilizante a base de 
cloreto de cálcio acrescido de boro não interferiu significativamente no tamanho de peneira das 
sementes. 
 
Palavras chave:Feijão, Produtividade, Nutrientes, Foliar, Cálcio, Boro. 

Linha de Pesquisa:Tecnologia e produção de sementes. 

 

 

ABSTRACT 
 

The bean plant is a relatively nutrient-demanding plant, so its disposition in a suitable time and place is 
of great importance. Floral abortion is one of its main causes of low productivity, and nutritional 
stresses can be major contributors. The objective of this work was to evaluate the bean yield under the 
influence of foliar application in different doses of calcium and boron. The objective of this work was to 
evaluate the influence of foliar application based on calcium chloride plus boron in the pre-flowering 
season (R5) of common bean. Based on the results, it was concluded that the foliar application of 
boron chloride-based fertilizer did not significantly increase the yield and yield components of common 
bean. Foliar application of boron calcium chloride fertilizer did not significantly affect seed sieve size. 
 
Keywords:Beans, Productivity, Nutrients, Foliar, Calcium, Boron. 
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1. INTRODUÇÃO  
 
O Feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.) é um dos mais importantes 

constituintes da dieta do brasileiro pelo fato de ser uma excelente fonte proteica, 

possuir bom conteúdo de carboidratos e ser rico em ferro. De acordo com a 

estimativa de 2012 feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

consumo alimentar médio de feijão per capita é de 14,94 kg/hab/ano. 

Segundo os dados da FAO, a produção média mundial de feijão no período 

de 2012 a 2014 foi de 23,8 milhões de toneladas, nos quais Índia, Mianmar, Brasil e 

EUA foram responsáveis por 52% do total produzido no período. Nos últimos 20 

anos, a produção nacional atingiu uma média de 3,1 milhões de toneladas por ano, 

volume que, praticamente, se equipara ao consumo interno (FAOSTAST, 2014). 

 O cultivo dessa leguminosa, praticada por pequenos e grandes produtores 

em diversificados sistemas de produção e regiões do Brasil, é realizado em três 

safras, sendo a primeira denominada “safra das águas”, a segunda “safra da seca” e 

a terceira “safra de outono/inverno”. 

A utilização de cultivares de alta capacidade produtiva e resistência a 

doenças de controle mais problemático tendem aumentar a produtividade. No 

entanto, o potencial produtivo desses cultivares dificilmente é alcançado, em função 

dos altos riscos da cultura que desencorajam maiores investimentos por parte dos 

produtores (ROSOLEM, 1987). Por fim, a aquisição de cultivares com elevado 

potencial produtivo e adequado ao ambiente de cultivo, junto com a aquisição de 

sementes que possuam boa qualidade fisiológica e sanitária, implantação de 

sistema conservacionista de manejo de solo e a colheita mecanizada devem estar 

aliadas à nutrição mineral adequada e equilibrada (FARINELLI et al., 2006). 

Uma das maiores causas da baixa produtividade do feijoeiro é o abortamento 

de cerca de 85% dos botões florais em desenvolvimento (WEAVER et al., 1984), e 

estresses nutricionais podem contribuir para a baixa retenção destas estruturas 

reprodutivas (WEAVER et al., 1985) 

O feijoeiro é uma planta relativamente exigente em nutrientes, sendo de 

grande importância a sua disposição para planta no tempo e local adequado; com 
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isso a adubação foliar pode ser um forte aliado do produtor como alternativa para o 

fornecimento dos mesmos (ROSOLEM et al., 1990).  

A formação da semente geralmente requer uma quantidade maior de boro do 

que a necessária para o crescimento vegetativo (MARSCHNER, 1995). Contudo, 

aplicações foliares de boro são as mais carentes de experimentação, embora 

existam recomendações em caso de deficiência diagnosticada em campo (Oliveira e 

Thung, 1988). No entanto, ainda assim os revendedores insistem no benefício de 

boro presente em fertilizantes foliares, mesmo em solos que não sejam deficientes 

do nutriente. 

A deficiência de boro acarreta diminuição do teor de cálcio na folha, afetando 

a sua absorção e translocação na planta (YAMAUCHI et al., 1986; PENALOSA et al., 

1987; FAGERIA, 2001).  

O cálcio, por sua vez, atua de forma decisiva no número de flores e vagens 

abortadas, de maneira que as folhas absorveram mais de 50% da quantidade 

aplicada em até duas horas após sua aplicação quando a fonte foi o cloreto de cálcio 

(ROSOLEM et al., 1990 e MALAVOLTA et al., 1997). 

Estudos nos quais os objetivos foram avaliar a aplicação foliar de cálcio e 

boro no feijoeiro, Silva et al., (2006) chegou a conclusão de que a aplicação via foliar 

de nitrato de cálcio e ácido bórico na cultura do feijão, especificamente no  período 

qual ocorre a abertura das primeiras flores, aumentou significativamente a retenção 

de vagens e, como consequência, acabou elevando a produtividade. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da aplicação via foliar de 

cálcio e boro na época de pré-florescimento do feijoeiro na safra "das águas” 

(colheita de agosto a dezembro), em plantio direto. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 
O experimento foi estabelecido no município de Paranapanema, SP. A 

propriedade está localizada a 23º31'31"S e 48º47'50"W, a uma altitude de 670 m. O 
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clima, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cwa, com precipitação 

pluviométrica média anual de 1.270 mm.  A temperatura média anual é de 20.5 °C.  

A cultivar utilizado foi a BRS Esteio do grupo preto, material que possui o ciclo 

e porte médio (de 85 a 90 dias, da emergência à maturação fisiológica), e a 

população recomendada pelo fabricante é de 22 plantas/m². A análise de solo 

apresentou as seguintes características físico-químicas: K:5,9 mmo”c/dm³, P: 19 

mg/dm³, MO: 40 g/dm³; Ca: 77 mmo"c/dm³, B: 0.54mg/dm³, pH: 5,5. 

A semeadura foi realizada em 20 de agosto de 2018, data correspondente a 

safra “das águas” para o Estado de São Paulo (PIZAN et al., 1994) em sistema de 

plantio direto em condições de irrigado. As sementes foram tratadas com 

imidacloprida (150 g do i.a./100 kg de sementes), fipronil (50 g do i.a./100 kg de 

sementes) e carbendazim+tiram (300 mL/100 kg sementes). 

A adubação de base consistiu na aplicação de 300 kg/ha-1 de NPK 8-28-16, 

mais 170 kg/ha-1 45 00 00 uréia aplicado em cobertura. O controle de pragas e 

doenças foi realizado de acordo com as recomendações do engenheiro agrônomo 

responsável pela lavoura. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados (DBC), 

com quatro tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram constituídos por 

diferentes doses de fertilizante foliar a base de cloreto de cálcio 10% (136g/L) 

acrescido de boro 0.50% (6,8g/L), o qual a dose comercial é de 2,0 L/ha. Foram 

definidos os tratamentos 1 com 50%(Ca 68g/L; B 3,4g/L),  2 com100%(Ca 136g/L; B 

6,8g/L), 3 com 150%(Ca 204g/L; B 10,2g/L) e, por fim, o tratamento 4 com 0% 

(Testemunha) da dose comercial do produto, aplicados na época de  pré-

florescimento (R5). A comparação das médias foi feita pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, sendo o programa utilizado para as análises estatísticas foi o SISVAR 

(FERREIRA, 2000). 

Foram avaliados os seguintes componentes de rendimento: a) número médio 

de vagens por planta; b) número médio de grãos por planta, médias obtidas a partir 

de dez plantas; e c) peso de mil grãos após alcançarem 13% de umidade. 
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Figura 1: Experimento instalado em delineamento 
experimental de blocos casualizados (DBC) 

Figura 2: Colheita realizada a mão, qual foi colhido 10 
plantas de cada tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Conforme os dados presentes na Tabela 1 observa-se que a média de 

vagens por planta do T3 não se difere estatisticamente do T4, entretanto, foi superior 

ao T2 e T1, que também não se diferem entre si estatisticamente. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste 

de Tukey (significância de 5%). O coeficiente de variação (CV) encontrado foi de 

3,29%, sendo que, seguindo a classificação proposta por Gomes (1985), este é 

considerado baixo, indicando que houve baixa dispersão nos dados amostrais. 

É possível observar na tabela 1 que, para a variável da média de grãos por 

planta, o T3 não foi influenciado significativamente em relação ao T4. No entanto, 

foram superiores ao T2 e T1, os quais também não se diferem quando comparados 

um ao outro. O coeficiente de variação (CV) encontrado foi de 2,65%, de maneira 

que, seguindo ainda a classificação proposta por Gomes (1985), este também é 

considerado baixo, indicando que, igualmente, houve baixa dispersão nos dados 

amostrais. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey (significância de5%). 

Para as variáveis de produção em kg/ha -1, os resultados apresentados na 

tabela 1 indicam que, o T4 em que se obteve uma produção média de 3579.5 Kg ha-

1, foi inferior porém semelhante quando comparado ao T3 (3532.1 Kg ha-1) que foi 

superior porém semelhante ao T2 (3234.3 Kg ha-1). Contudo, foram relativamente 

significantes quando comparados ao T1, o qual obteve uma produção média de 

2706.6 Kg ha-1. O coeficiente de variação (CV) encontrado foi de 3,35%, seguindo a 
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classificação proposta por Gomes (1985), que, conforme já mencionado nos demais 

resultados, é considerado baixo, indicando a recorrência de baixa dispersão nos 

dados amostrais. 

Ben et al. (1993) observou que não houve efeito benéfico após a utilização de 

fertilizante foliares contendo Ca a 10%, sozinho, ou B a 4,5%, junto com outros 

micronutrientes sobre o rendimento de soja, semeada em duas épocas diferentes, 

no município de Passo Fundo, RS. O mesmo houve com Rosolem et al. (1990), que 

não observou efeitos positivos após a aplicação foliar de cálcio no início do 

florescimento sobre os componentes da produção e a produtividade do feijoeiro. 

Tabela 1: Número da média de vagens e grãos por planta,  peso de mil sementes (PMS) e produção em kg ha-1,  todos os 
dados coletados a partir da média de dez plantas de cada repetição em função de diferentes doses de cloreto de cálcio 
acrescido de boro aplicado via foliar no feijão na época de pré-florescimento(R5). 

Tratamento Media 
Vagens/Planta 

Media 
Grãos/Planta 

PMS 
(gramas) 

Produção (Kg 
Ha-1) 

T1 – 50% Dose comercial 13.4b 69.5b 177.0 b 2706.6 c 

T2 – 100% Dose comercial 14.4b 78.6b 186.5 ab 3234.3 b 

T3 – 150% Dose comercial 16.0a 85.1 a 185.6 ab 3532.1 ab 

T4 – 0% Dose comercial 16.9a 84.6a 191.4 a 3579.5 a 

Média Geral 15,18 79,49 185.1 3263.04 

Coeficiente de Variação (%) 3.29 2.65 2.37 3.35 

Distância Mínima Significativa (DMS) 1,41 5,96 12,41 309,3 

Tabela 1: Médias seguidas das mesmas letras não se diferem estatisticamente ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Fonte: Dados da pesquisa. Fonte: Autor, dados da pesquisa, 2019 

 

Weaver et al. (1985) verificou que a aplicação via foliar de nitrato de cálcio e 

ácido bórico no feijoeiro, no período de abertura das primeiras flores, resultou em um 

aumentou de retenção de vagens e, consequentemente, elevou a produtividade. 

Entretanto, o presente trabalho não obteve diferenças significativas para os 

componentes de produção como também para a produtividade referente às 

diferentes doses de boro aplicadas via foliar na cultura do feijoeiro cultivar BRS 

Esteio. Este fato pode estar relacionado ao tipo de solo utilizado, com bom 

suprimento de Ca e B. 
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Tabela 2: Tamanho de peneira em porcentagem do peso total das amostras coletadas a partir da média de dez plantas de 
cada repetição em função de diferentes doses de cloreto de cálcio acrescido de boro aplicado via foliar no feijão na época de 
pré-florescimento(R5). 

Tratamento Peneira 
7mm (%) 

Peneira 
6.5mm (%) 

Peneira 
6mm (%) 

Peneira 
5.5mm (%) 

Peneira 
5mm (%) 

T1 – 50% Dose comercial 7,4 a 40.0 a 42.7 a 8.6 a 1.1 a 

T2 – 100% Dose comercial 3.4 a 38.8 a 47.8 a 8.8 a 1.0 a 

T3 – 150% Dose comercial 7.6 a 49.0 a 36.6 a 6.0 a 0.5 a 

T4 – 0% Dose comercial 11.4 a 45.0 a 35.6 a 6.6 a 0.5 a 

Média Geral 7.52 43.26 40.7 7.53 0.79 

Coeficiente de Variação (%) 68.83 13.89 18.0 33.13 38.38 

Distância Mínima Significativa 
(DMS) 

14,64 16,98 20,70 7,05 0,86 

Tabela 2: Médias seguidas das mesmas letras não se diferem estatisticamente ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Fonte: Dados da pesquisa. Fonte: Autor, dados da pesquisa, 2019 

 
Como se observa na Tabela 2, em relação ao tamanho de peneira, as médias 

obtidas nos diferentes tratamentos não se diferem estatisticamente entre si, sendo 

que, dadas em porcentagem do total avaliado, cerca de 43.26% das amostras 

colhidas foram do tamanho de peneira de 6.5mm, enquanto em média de 40.7% 

pertenciam ao tamanho de peneira 6mm. Cerca de 7.52% pertenciam ao tamanho 

de peneira 7mm, valor muito próximo da quantidade obtida do tamanho de peneira 

5.5mm que foi por volta de de 7.53%. Por fim, obteve-se apenas 0.79% de sementes 

do tamanho de peneira de 5mm.  

O coeficiente de variação (CV) encontrado variou de 13.89% a 68,83%, 

seguindo a classificação proposta por Gomes (1985), tais porcentagens são 

consideradas como média e muito alta, indicando que houve dispersão de média a 

muito alta nos dados amostrais. 

Entende-se que a recomendação generalizada da utilização de fertilizantes 

foliares é injustificável, uma vez que esta necessita de um estudo local levando em 

consideração fatores como, análise química e física do solo e bases científicas, para 

saber qual é real necessidade da aplicação via foliar desses elementos.  

  
4. CONCLUSÃO 
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A aplicação foliar de fertilizante a base de cloreto de cálcio acrescido de boro 

não obteve um aumento significativo nos componentes de produção e nem na 

produtividade do feijoeiro.  

A aplicação foliar de fertilizante a base de cloreto de cálcio acrescido de boro 

não interferiu significativamente no tamanho de peneira das sementes. 
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