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RESUMO: A exigência do feijoeiro em nutrientes se deve ao seu sistema radicular reduzido 
e pouco profundo. O boro é um elemento essencial para o desenvolvimento participando de 
várias reações biológicas e sua ausência pode provocar grandes perdas de produtividade. A 
água residuária pode ser uma forma de economizar o consumo para produção. Desta forma, o 
objetivo do trabalho foi verificar o efeito da aplicação de diferentes doses de boro, via foliar, 
em três estádios fenológicos de desenvolvimento do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) irrigado 
com água residuária. O trabalho foi realizado entre setembro e dezembro/2014, no Instituto 
Federal Goiano-Campus Urutaí, Goiás. O boro foi aplicado via foliar, em três estádios 
fenológicos do feijão: V2 (7 dias após a emergência - DAE), R5 (42 DAE) e R7 (63 DAE). O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com doses: 0, 100, 200, 300 e 400 g 
ha-1 de boro; com 3 repetições, cada tratamento com 1 vaso com 2 plantas cada (total 15 vasos 
e 30 plantas). Após a colheita foram analisados nº de grãos/vagens (grãos); nº de 
vagens/planta (vagens); massa seca da planta e produtividade. A água residuária utilizada foi 
analisada de acordo com padrões para reutilização. Os dados obtidos no trabalho foram 
submetidos à análise de variância através do teste F e teste de comparação de médias (Tukey) 
ao nível de significância de 5%. Não houve diferença significativa entre os valores de: grãos, 
vagens e produtividade, apenas o parâmetro massa seca obteve diferença estatística. A 
produção na dosagem de 100 g ha-1 de boro foi a maior com valor médio de 1.515,60 kg ha-1. 
A água residuária pode ser utilizada sem causar danos para o feijão, e, associada à aplicação 
de boro pode auxiliar na produção deste para a região de Urutaí. 
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BEAN PRODUCTION IRRIGATION WITH WASTEWATER AND FERTILIZED 

WITH BORO 
 
ABSTRACT: The requirement bean nutrient is due to its reduced root system and shallow. 
Boron is an essential element for the development participating in many biological reactions 
and its absence can lead to large losses in productivity. The wastewater can be a way to save 
consumption to production. Thus, the aim of this study was to investigate the effect of 
different doses of boron foliar in three growth stages of development of the common bean 
(Phaseolus vulgaris L.) irrigated with wastewater. The study was conducted between 
September until December/2014 in the Federal Institute Goiano Campus Urutaí, Goiás. Boron 
was applied foliar in three phenological stages of beans: V2 (7 days after emergence - DAE), 
R5 (42 DAE) and R7 (63 DAE). The experimental design was completely randomized with 
doses: 0, 100, 200, 300 and 400 g ha-1 of boron; 3 repetitions, each treatment with 1 vase with 
two plants each (total 15 vessels and 30 plants). After harvest were analyzed number of 
grains/pods (beans); number of pods/plant (pods); dry pasta plant and productivity. The 
wastewater used was analyzed according to standards for reuse. Data from the study were 
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submitted to analysis of variance by F test and mean comparison test (Tukey) at a significance 
level of 5%. There was no significant difference between the values of: grains, beans and 
productivity, only the dry mass parameter obtained statistical difference. Production at a dose 
of 100 g ha-1 boron was greater with an average of 1515.60 kg ha-1. The wastewater can be 
used without causing damage to the beans, and, associated with application of boron can 
assist in producing this for Urutaí region. 
KEYWORDS: Water reuse , Boron fertilization, Productivity 
 

INTRODUÇÃO 

A cultura do feijão é uma das mais importantes para a economia brasileira. O Brasil é 

considerado o maior produtor mundial de feijão com produção média anual de 3,5 milhões de 

toneladas (BRASIL, 2014). O consumo médio é 12,7 kg per capita/ano. Parte das cultivares 

de feijão apresenta em torno de 25% de proteína, que é rica no aminoácido essencial lisina, mas 

pobre nos aminoácidos sulfurados (EMBRAPA, 2014). 

As plantas têm a capacidade de absorver nutrientes pelas folhas por isso as adubações 

foliares de um ou mais nutrientes são viáveis. Em se tratando dos micronutrientes, esses podem 

satisfazer a necessidade da planta por meio de pulverizações com pequenas quantidades de 

micronutrientes. A baixa mobilidade desses nutrientes faz com que sejam necessárias varias 

aplicações durante o ciclo, especialmente de boro. Essa prática pode ser aliada aos tratamentos 

fitossanitários da cultura do feijoeiro, tornando-a muito mais econômica e viável (AMBROSANO 

et al., 1996). 

A carência de boro é comum no Brasil, particularmente em solos arenosos e pobres em 

matéria orgânica (MALAVOLTA, 1980). A quantidade de boro requerida para a formação da 

semente, geralmente, é maior do que a necessária para o crescimento vegetativo (PERUCHI et al., 

2005). Dessa forma, mesmo em situações na qual a cultura se encontra em solo com boas 

características físicas e químicas, podem ser obtidos aumentos na produtividade com a adubação 

foliar (ROSOLEM, 1987). 

Melo et al. (2009) descrevem os principais aspectos relacionados ao fornecimento do 

esgoto tratado que são: determinação da quantidade (vazão de alimentação), periodicidade 

(turnos de rega), estabelecimento de tempo de recirculação e, definição sobre correção de 

efluente (pH e adição de nutrientes). Para se fazer a adição correta na solução nutritiva é 

necessário quantificar os nutrientes presentes no efluente. A quantidade de nutrientes a serem 

adicionados na solução nutritiva pode ser feito para complementação da mesma.  

Desta forma, o objetivo do trabalho foi verificar o efeito da aplicação de diferentes doses 

de boro, via foliar, em três estádios fenológicos de desenvolvimento do feijoeiro (Phaseolus 

vulgaris L.) irrigado com água residuária. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi executado em área experimental pertencente ao Instituto Federal 

Goiano–Campus Urutaí, GO, localizado à Rodovia Geraldo Silva Nascimento Km 2,5, 

altitude aproximada de 812 m, onde possui efluente doméstico tratado em lagoa de 

estabilização.  

Foi semeado o feijoeiro cultivar Pérola em casa de vegetação (ambiente protegido), o 

plantio foi feito em vasos, e o solo usado foi analisado antes da montagem do experimento e a 

adubação corretiva feita através da interpretação de acordo com os resultados 

(EMGOPA/UFG, 1988).  

O boro foi aplicado via foliar, no estádio fenológico do feijão: V2 – folhas primárias 

(7 dias após a emergência - DAE), R5 – pré-floração (42 DAE) e R7 – formação de vagens 

(63 DAE).  O solo utilizado no experimento foi retirado da camada superficial (0 – 20 cm) 

próxima ao ambiente protegido, tendo sido classificado como Latossolo Vermelho Distrófico 

Típico, caracterizado de acordo com a metodologia descrita pela Embrapa (1997). 

O efluente utilizado foi analisado através dos seguintes parâmetros: oxigênio 

dissolvido (OD), temperatura, turbidez, condutividade elétrica (CE), pH, nitrato, amônia, 

enxofre, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e cloro (APHA, 1999), como descrito em 

Cunha (2012).  

O delineamento experimental foi em blocos totalmente casualizados com doses: 0g 

(T0), 100g (T1), 200g (T2), 300g (T3) e 400g (T4); com 3 repetições, e cada tratamento com 

2 vasos com 2 plantas cada (total 30 vasos e 60 plantas).  

A cultura do feijoeiro foi instalada em vasos, utilizando sementes da cultivar BRS 

Pérola. A adubação de semeadura foi realizada de acordo com a interpretação da análise de 

solo. O controle de plantas invasoras foi feita manualmente.  Após a colheita foi analisado: nº 

de grãos/vagens (grãos); nº de vagens/planta (vagens); massa seca da planta e produtividade. 

O manejo da irrigação foi realizado através de Salomão (2012), a partir de mini tanque 

classe A, de forma circular, diâmetro interno de 52 cm e altura (interna) de 24 cm montado 

sobre estrado de madeira e instalado no interior do ambiente protegido. O volume irrigado 

diariamente para manter a capacidade de retenção de água no solo em 70 % (243 ml kg-1) 

durante o experimento, baseou-se na área do vaso a ser irrigado (0,03 m2) e na 

evapotranspiração da cultura (ETc), conforme descrito em Malafaia (2015). Destaca-se que o 

volume de água reposto foi medido em uma proveta graduada. 

Os dados obtidos no trabalho serão submetidos à análise de variância através do teste 

F e teste de comparação de médias (Tukey) ao nível de significância de 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como observado na Tabela 1, não houve diferença estatística para os tratamentos 

número de grão/vagem, número de vagens/planta produtividade. Para a variável massa seca 

da planta observa-se que o tratamento T2 apresentou valor maior (14,59 g) e o menor sendo 

nos tratamentos T0 e T4 (8,65 g e 9,31 g, respectivamente), que pode ter sido ocasionado por 

certa toxidez na aplicação do boro, assemelhando-se ao tratamento sem adubação. 

Os valores de nº de grãos/vagens (grãos), nº de vagens/planta (vagens) e massa seca da 

planta (g) deste estudo se assemelham aos valores observados por Costa et al. (2014) ao 

produzirem feijão cultivar Pérola com adubação de boro em Anápolis, Go, que foram de 4,67 

a 6,33, 3,67 a 4,67 e 13,12 a 21, 27, respectivamente. 

 
Tabela 1. Valores médios de número de grão/vagem (grão), número de vagem/planta 
(vagem), massa seca da planta (g) e produtividade (kg ha-1). 

Tratamento Grãos Vagens Massa Seca(g) Prod (kg ha-1)  
T0 4,00A 6,33A 8,65 B 1.269,85 A 
T1 3,33A 6,00A 12,66 AB 1.515,60 A 
T2 3,33A 6,00A 14,59 A 1.397,59 A 
T3 3,66A 4,66A 12,33 AB 1.055,61 A 
T4 3,66A 4,00A 9,31 B 1.337,10 A 

Valores seguidos da mesma letra na coluna não se diferenciam entre si pelo Teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Fonte: Autores, 2015. 

 

Os valores da produção de feijão apresentada neste trabalho (Tabela 1) foram metade 

dos valores encontrados por Silva et al., (2008), que observaram valores de 2.208 a 2.916 kg 

ha-1 para a cultivar BRS Embaixador produzidos em Santo Antônio de Goiás, nas safras de 

inverno de 2006 e 2007. Pode ser ressaltado a média do tratamento 1 (T1) que foi de 

1.515,60 kg ha-1, se aproximando do valor encontrado por Costa et al. (2014) que foi de 

2.207,14 kg ha-1 ao verificarem a produção de feijão cultivar Pérola para região de Anápolis 

(GO). 

A Tabela 2 apresenta os valores para água residuária nos parâmetros ferro, pH, 

manganês e CE se assemelham aos resultados encontrados por Malafaia (2015), que foram de 

1,26 mg L-1, 7,73, 1,8 mg L-1 e 0,74 dS m-1, respectivamente, ao caracterizar a água residuária 

utilizada em Urutaí, GO. Os valores de boro (mg L-1) e enxofre (mg L-1) (Tabela 2) se 

assemelham aos valores observados por Cunha et al. (2014) que foram de 0,10 e 56,71, 

respectivamente, ao analisarem a água residuária para preparo da solução nutritiva na 

produção de Sweet Grape em Anápolis, GO. 
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Tabela 2. Análise qualitativa e quantitativa da água residuária utilizada no experimento 
(Urutaí-GO). 
Parâmetros avaliados Valores médios* 
OD (mg L-1) 2,41 
Temperatura (oC) 26,3 
Turbidez (NTU) 122,49 
CE (dS m-1) 0,49 
pH 6,96 
Nitrato (mg L-1) 2,99 
Amônia (mg L-1) 0,16 
Enxofre (mg L-1) 48,58 
Boro (mg L-1) 0,57 
Cobre (mg L-1) 2,80 
Ferro (mg L-1) 0,88 
Manganês (mg L-1) 1,20 
Molibdênio (mg L-1) 0,53 
Cloro (mg L-1) 1,32 

*Valores referentes à três repetições para cada parâmetro analisado. 

 

O consumo de água para o feijão nesta pesquisa foi de 390 mm para todo o ciclo da 

cultura, valor este próximo ao encontrado por Cavalcante Júnior et al., (2012) que foi de 

382,66 mm para o ciclo da cultura do feijão-caupi produzido em Apodi, RN. Já Vasconcelos 

et al., (2002), encontraram valor de 590 mm para o feijão irrigado na região do Núcleo Rural 

da Vargem Bonita no Distrito Federal no ano de 1999. 

 

CONCLUSÕES 

Não houve diferença significativa entre os valores de: grãos, vagens e produtividade, 

apenas o parâmetro massa seca obteve diferença estatística. A produção na dosagem de 100 g 

ha-1 de boro foi a maior com valor médio de 1.515,60 kg ha-1. A água residuária pode ser 

utilizada sem causar danos para o feijão, e, associada à aplicação de boro pode auxiliar na 

produção deste para a região de Urutaí. 
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