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RESUMO 

O feijão-de-corda é uma leguminosa valorizada por seu alto valor proteico e tem 
importância significativa na alimentação das populações que vivem nas regiões 
Norte e Nordeste. Diante disso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o 
crescimento e o rendimento do feijão-de-corda em resposta à adição de esterco de 
ave e de fertilizante mineral em cobertura. O experimento foi desenvolvido em cultivo 
protegido na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Belém-Pará, no 
período de agosto a dezembro de 2009. O delineamento utilizado foi em blocos 
casualizados com dois tratamentos, sendo as fontes de adubação convencional e 
orgânica, e 12 repetições, perfazendo um total de 24 parcelas experimentais. As 
fontes utilizadas foram a cama de aviário para o cultivo orgânico e adubação mineral 
(NPK) para cultivo convencional. As variáveis analisadas foram: número, 
comprimento e produtividade de vagem por colheita de feijão-de-corda. Concluiu-se 
que o sistema de cultivo com adubação mineral proporciona maiores comprimentos 
e número de vagens no cultivo de feijão-de-corda, enquanto o sistema com adição 
de cama de aviário promove maior produtividade de grãos de feijão-de-corda (375 
kg ha-1). 
PALAVRAS-CHAVE:  fertilizantes, produtividade, sustentabilidade, Vigna 
unguiculata (L.) Walp. 
 

ORGANIC AND MINERAL FERTILIZATION IN COVERING THE S TRING BEAN 
PRODUCTION 

 
ABSTRACT 

The string bean is a legume valued for its high protein and has significant importance 
in the diet of people living in the North and Northeast regions. Therefore, this study 
aimed to evaluate the growth and yield of the string bean in response to the addition 
of bird manure and mineral fertilizer in coverage. The experiment was conducted 
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under greenhouse at the Federal Rural University of Amazonia (UFRA), Belém - 
Pará, from August to December 2009. The design was a randomized block design 
with two treatments as fertilizer sources (conventional and organic), and 12 
repetitions, for a total of 24 experimental plots. The sources used were the poultry 
litter for organic farming and mineral fertilizer (NPK) for conventional farming. The 
variables analyzed were: number, length and pod yield per string bean harvest. It 
was concluded that the cultivation system with mineral fertilizer and provides a higher 
number of pods in string bean cultivation, while the system with addition of poultry 
litter provided higher yields of string beans (375 kg ha-1). 
KEYWORDS:  fertilizers, productivity, sustainability, Vigna unguiculata (L.) Walp. 
 

INTRODUÇÃO 
O feijão-de-corda (Vigna unguiculata L. Walp) é uma leguminosa de clima 

tropical, originária da África, amplamente distribuída no mundo e presente nas 
regiões tropical e subtropical, devido a sua fácil adaptabilidade e plasticidade, além 
de possuir alto conteúdo proteico, e constituir significativa importância no contexto 
socioeconômico das regiões Norte e Nordeste do Brasil (BEZERRA et al., 2010). Os 
grãos do feijão-de-corda são fontes de aminoácidos, tiamina e niacina, além de 
fibras dietéticas, por isso é uma boa opção para a melhoria da qualidade de vida, 
especialmente da população carente no meio rural e urbano (FONSECA et al., 
2010). 

No período de 2006 a 2011, Brasil, Índia e Birmânia revezaram-se nos três 
primeiros lugares entre os maiores produtores mundiais, totalizando 
aproximadamente 61% da produção mundial (EMBRAPA, 2013). Segundo dados 
anuais disponibilizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 
2014), na safra de 2013/2014 o feijão esteve entre as principais culturas no Brasil, 
destacando-se com produtividade média nacional estimada em 14,1% acima da 
safra passada, totalizando 1.042 kg ha-1. Ressaltando que a CONAB não distingue 
entre as espécies do gênero Vigna. 

Com expansão no mercado interno e externo o Ministério Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) classificou o feijão-de-corda e o feijão-caupi/feijão-
macassar (Vigna unguiculata L. Walp) no Grupo II, subdividindo nas classes: 
Branco, Preto, Cores e Misturado (BRASIL, 2008). 

O feijão-de-corda é tradicionalmente plantado no Nordeste brasileiro e vem se 
expandindo para outras regiões do Brasil, principalmente para o Centro-Oeste, em 
razão da sua ampla adaptabilidade às condições tropicais e ao baixo custo de 
produção. O agronegócio é extremamente afetado pela globalização, e isto reflete 
na produtividade da maioria das culturas, em especial daquelas que necessitam de 
grandes quantidades de insumos. Dessa forma, o custo de produção dessas 
culturas tem aumentado com o passar dos anos, fazendo com que os produtores 
busquem alternativas que visem à melhoria da cadeia produtiva de suas culturas 
(FREIRE FILHO et al., 2011). 

A adubação é um fator determinante da produtividade e representa um 
percentual significativo no custo de produção da cultura (DOURADO NETO et al., 
2012). A fim de decidir ou não pela aquisição do tipo de fertilizante, os agricultores 
precisam conhecer a eficiência agronômica dele, além do preço (LOURENÇO et al., 
2013). Por isso, é importante conduzir uma adubação de forma técnica para evitar o 
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uso incorreto de determinados nutrientes, evitar gastos desnecessários e possibilitar 
ganhos significativos de produtividade da cultura (FEITOSA, 2012).  

A absorção de nutrientes pela planta depende da sua disponibilidade, a qual é 
influenciada por diversos fatores, dentre os quais, as formas químicas em que o 
nutriente é encontrado no solo, a capacidade de absorção da cultura, o 
desenvolvimento do sistema radicular, o tempo de crescimento e, ainda, a 
disponibilidade de outros nutrientes no solo (RAIJ, 2011).  

A produtividade agrícola pode ser negativamente afetada por uma série de 
estresses bióticos e abióticos, destacando-se a deficiência de nutrientes, que 
alteram o crescimento e o desenvolvimento vegetal, fazendo-se necessária a 
realização de estudos visando formas alternativas de adubação, para propiciar uma 
maior disponibilidade de nutrientes às plantas e melhoria das características do solo 
(PEREIRA, 2013a). A utilização de resíduos orgânicos animais pode servir como 
fonte de nutrientes para diferentes cadeias produtivas revertendo-se em 
fornecedores de nutrientes para a produção de plantas e melhoradores das 
condições físicas, químicas e biológicas do solo (FREITAS et al., 2012). 

Sendo assim, é fundamental o entendimento da dinâmica de liberação dos 
nutrientes no solo, oriundos de fertilizantes orgânicos, para o estabelecimento de 
práticas de manejo que permitam maximizar a eficiência do adubo orgânico, como 
fonte de nutrientes às culturas, principalmente para a cultura do feijão que necessita 
de nutrientes prontamente disponíveis em curto espaço de tempo (LOURENÇO et 
al., 2013). 

Em virtude do exposto, objetivou-se por meio deste trabalho, avaliar o 
crescimento e o rendimento do feijão-de-corda em resposta à adição de esterco de 
ave e de fertilizante mineral em cobertura. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido em casa de vegetação localizado no Núcleo de 

Capacitação e Pesquisa em Horticultura da Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA), no município de Belém/PA, no período de agosto a dezembro de 
2012.  

O delineamento utilizado foi em blocos casualizado (DBC) com dois 
tratamentos como fontes de adubação (sistema de cultivo convencional e orgânico) 
com 12 repetições, perfazendo um total de 24 parcelas experimentais. Utilizou-se a 
cultivar “Macarrão”, com crescimento indeterminado, a qual pode alcançar em torno 
de três metros de comprimento durante seu ciclo. 

Para o preparo da área experimental, o solo foi submetido à capina manual 
para limpeza do local com a finalidade de anular a competição interespecífica entre 
espécies, fazendo-se logo após o levantamento dos canteiros com dimensões de 4,0 
m de comprimento, 1,0 m de largura e 0,20 m de altura (4m2). Antes do semeio foi 
realizada a adubação de base, com a incorporação de um litro de adubo orgânico 
por cova para todos os tratamentos, e após quinze dias, realizou-se a semeadura.  

O semeio foi realizado manualmente em copos plásticos de 200 mL, contendo 
substrato formado a partir de composto orgânico, com espaçamento de 0,5 m entre 
linha e 0,4 m entre plantas, perfazendo um total de 20 plantas por canteiro e 
densidade de 50.000 plantas por hectare. O uso dos copos foi para minimizar o 
possível ataque de pragas durante a fase inicial de crescimento das plantas.  
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A adubação foi realizada no dia do semeio com 1 litro de adubo orgânico por 
cova, e após 15 dias da semeadura aplicou-se a adubação de cobertura de acordo 
com os tratamentos: convencional com 30 g de NPK 10-28-20 (RODRIGUES et al., 
2004), e orgânico com 300 mL de composto orgânico (OLIVEIRA et al., 2013) por 
planta. As plantas germinaram entre o terceiro e quinto dia. A irrigação foi realizada 
de forma manual com o auxilio de regadores, duas vezes ao dia, no inicio da manhã 
e no fim da tarde. Transcorridos 20 dias após o semeio realizou-se o tutoramento 
com bambu para servir de suporte para as plantas de forma que os feijoeiros não 
tombassem com o peso das vagens, além de impedir que estas entrassem em 
contato com o solo. 

A colheita das vagens foi realizada manualmente aos 48, 57, 61, 66, 71 e 78 
dias após a semeadura. As variáveis analisadas forram: número médio de vagens 
por colheita, comprimento médio das vagens e peso da vagem por colheita.  

Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANAVA), quando 
significativo pelo teste F, sendo os cultivos comparados pelo teste Tukey (p < 0,05) 
por meio do programa estatístico SISVAR (FEREIRA, 2011). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Figura 1, observa-se o gráfico com os resultados obtidos da análise de 

variância, onde se verifica efeito significativo (p < 0,05) no tipo de cultivo sobre o 
número médio de vagem por colheita. O maior número de vagens foi obtido no 
sistema de cultivo convencional (71,8), enquanto que no cultivo orgânico obteve-se a 
média de 65,7 vagens por colheita. PEREIRA et al. (2013b) ao analisar o feijoeiro 
submetido a diferentes fontes e doses de adubos, observou que houve aumento no 
número de vagens até certo ponto, ocorrendo redução quando foram utilizadas 
doses muito elevadas de adubo orgânico.  
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FIGURA 1 Número médio de vagem por colheita de feijão-de-

corda cultivado com adubo orgânico e mineral. 
Barras verticais representam os erros-padrão das 
médias. Letras distintas indicam diferença 
significativa pelo teste de Tukey (p < 0,05). 
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De acordo com FIGUEIREDO et al. (2012), os adubos orgânicos em doses 
elevadas tornam-se prejudiciais às culturas, pois possuem diferenças em sua 
composição química, taxa de mineralização e teor de nitrogênio, que por sua vez 
sofrem influências das condições climáticas. GALBIATTI et al. (2011) complementam 
dizendo que, as aplicações sucessivas de compostos orgânicos podem causar 
efeitos negativos ao solo e às plantas. Contudo, BORCHARTT et al. (2011), ao 
analisarem diferentes doses de esterco bovino com a complementação de NPK, 
obtiveram aumento no rendimento da cultura. No presente trabalho nota-se uma leve 
redução, em torno de 10%, no número médio de vagens por planta quando aplicada 
a adubação orgânica, o que pode ser atribuído a uma possível demora na 
mineralização do material aplicado e disponibilização dos nutrientes no solo, 
influenciando diretamente na absorção pela planta (Figura 1). 

Nota-se na Figura 2 que os tratamentos diferiram entre si, logo o cultivo 
orgânico proporcionou maiores acréscimos no comprimento médio de vagem (26,0 
cm), quando comparado ao cultivo convencional (18,8 cm). Diferentemente deste 
trabalho, TAGLIAFERRE et al. (2013), não obtiveram resultados significativos no 
comprimento de vagem quando analisaram as características agronômicas do feijão 
em relação a doses de nitrogênio.  
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FIGURA 2 Comprimento médio de vagem por colheita 

de feijão-de-corda cultivado com adubo 
orgânico e mineral. Barras verticais 
representam os erros-padrão das médias. 
Letras distintas indicam diferença 
significativa pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 
Houve efeito significativo entre os tratamentos para a variável produtividade 

(Figura 3). O cultivo orgânico foi responsável pelo aumento da produtividade do 
feijão com 375 kg ha-1, quando comparado ao o tratamento do cultivo convencional 
que apresentou 261 kg ha-1. Este resultado possivelmente foi obtido em resposta ao 
acentuado efeito da matéria orgânica que melhora as propriedades do solo, 
resultando no maior crescimento e desenvolvimento das plantas (SILVA et al., 
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2011). OLIVEIRA et al. (2010) atribuíram o aumento da produtividade de frutos em 
quiabeiro submetidos a doses de esterco bovino com ou sem NPK, ao fato de que, 
as quantidades adequadas de esterco de boa qualidade fornecem elementos 
minerais gradualmente a medida em que se processa a mineralização da matéria 
orgânica, sendo capaz de suprir as necessidades das plantas em macronutrientes 
devido à elevação dos teores de P, K e N disponíveis. 
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FIGURA 3 Produtividade do feijão-de-corda cultivado com 

adubo orgânico e mineral. Barras verticais 
representam os erros-padrão das médias. 
Letras distintas indicam diferença significativa 
pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 
Conforme dados da literatura, diversos são os benefícios do emprego de 

adubos orgânicos na melhoria da qualidade do solo e, consequentemente, no 
desenvolvimento e produtividade das culturas (LIMA, 2014). Contrapondo os 
resultados do presente trabalho, GUARESCHI et al. (2013), concluíram que a 
adubação com cama de frango e esterco bovino em feijão, proporcionaram 
produtividade de grãos semelhante à adubação química, sem afetar o 
desenvolvimento da planta e reduzindo o custo de produção. GALBIATTI et al. 
(2011) também avaliaram o desenvolvimento do feijoeiro sob o uso de biofertilizante 
e adubação mineral e concluíram que não houve diferença estatística entre os 
tratamentos estudados. 

Como se pode observar na Figura 3, o sistema de cultivo orgânico apresentou 
em torno de 30% de produtividade a mais em relação ao cultivo convencional, 
mesmo obtendo menor comprimento e número de vagens por planta, fato que pode 
estar relacionado com o maior enchimento dos grãos no referido sistema, 
influenciando diretamente na produtividade final da cultura do feijão-de-corda. 

Correlato ao trabalho, FREITAS et al. (2012), ao estudarem a influencia da 
adubação orgânica, inferem que, os tratamentos submetidos à adubação orgânica 
respondem de forma mais gradual ao ciclo vegetativo da cultura, possivelmente em 
função da liberação dos nutrientes não ser tão rápida quanto na adubação química. 
TIAGO et al. (2014), consideram em seus estudos, com pimentas submetidas a 
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diferentes fontes e doses de adubação orgânica, que a possível liberação lenta e 
gradual dos nutrientes realça características produtivas de qualidade em cultivares 
de pimenta. Em contrapartida, MUELLER et al. (2013), ao testarem cama de aviário 
e adubação mineral, sobre a produtividade do tomateiro, concluíram que as maiores 
produtividades comerciais são obtidas com a aplicação somente da adubação 
mineral ou com a aplicação de adubo orgânico complementado com adubo mineral. 
 

 
CONCLUSÕES 

A adubação mineral proporcionou maior comprimento e número médio de 
vagens por colheita. O sistema de cultivo orgânico foi superior na produtividade final 
das vagens do feijão-de-corda em relação ao cultivo convencional.  
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