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RESUMO 
O manejo adequado da adubação nitrogenada representa uma das principais dificuldades da cultura 
do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). Por outro lado, a utilização da fixação biológica de nitrogênio 
é considerada uma fonte alternativa de suprimento deste nutriente à cultura. O presente estudo teve 
como objetivo avaliar a resposta do feijoeiro ao uso da adubação química e biológica através da 
aplicação de produto comercial biológico EM•1®, no desenvolvimento inicial do feijão. O 
experimento foi desenvolvido em um lote urbano, localizado na cidade de Vilhena, no estado de 
Rondônia, com coordenadas latitude 12º44’26” sul e logitude 60º08’45” oeste. As sementes 
utilizadas foram da cultivar carioca onde foram submetidas ao substrato vivatto plus®. A adubação 
utilizada foi através do formulado 4g de N/planta, 14g de P/planta e 8g de K/planta, correspondendo 
a adubação mais usada pelos agricultores no estado de Rondônia. Adubação biológica utilizou-se do 
produtor EM•1®, aplicado 1 kg do substrato de cada tratamento, em que se usou o EM•1®. O 
plantio se deu em bandejas, medindo 0,34 cm de largura por 0,67 de comprimento, contendo 200 
células. A irrigação utilizada foi a manual fornecida duas vezes ao dia para manter o substrato 
sempre úmido. Foi avaliado diâmetro entre folhas; tamanho da radícula; tamanho da plântula das 
plantas de feijoeiro. Para analise estática foi utilizado o software SISVAR. Constatou-se que as 
menores doses da solução de produto biológico, 2 ml e 5 ml, apresentaram melhores resultados de 
desenvolvimento morfológico do feijão. Doses altas, acima de 12 ml, do produto biológico 
interferem na germinação das sementes de feijão. O produto biológico EM•1®, não apresentou 
diferença significativa nos tratamento testados, mas ainda sim, é viável e recomendado pois pode 
ser usado junto com a adubação química desejada, pois irá auxiliar a ação do fertilizante químico, 
além de ser uma boa opção de fertilizante biológico. 
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, EM•1®, plântula. 

 
ABSTRACT 
Supply of chemical fertilizers and biological effect in the initial development of common bean 
(Phaseolus vulgaris L) 
We can consider that proper management of nitrogen fertilizer is one of the main difficulties of the 
common bean (Phaseolus vulgaris L.). However, the use of nitrogen fixation is considered to be an 
alternative source of supply of the crop. The present study aimed to evaluate the response of the 
bean to the use of chemical fertilizers and biological products through the application of 
commercial EM • 1 ® in the early development of the beans. The experiment was conducted in an 
urban lot, located in the city of Vilhena, Rondônia state, with coordinates: latitude 12 º 44'26 "south 
and 60 º logitude 08'45" west .. The seeds were from cultivar Carioca. Were subjected to substrate 
vivatto plus ®. The fertilizer used was formulated 4g of N / plant, 14 g of P / K and 8 plants / plant, 
which is the most widely used fertilizers by farmers in the state of Rondonia, and the biological EM 
• 1 ®, 1 kg was applied to the substrate of each treatment, which was used ® EM • 1. The planting 
took place on trays, measuring 0.34 inches wide by 0.67 long, containing 200 cells. Irrigation was 
used manual provided twice daily to maintain the substrate always damp. Diameter was assessed on 
the leaves, size of the radicle, seedling size of bean plants. For static analysis software was used 
SISVAR. It was found that lower doses of the organic product solution, 2 ml and 5 ml, showed 
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better results of the morphological development of the beans. High doses above 12 ml of organic 
products interfere with the germination of bean seeds. The biological product EM • 1 ®, no 
significant difference in treatment tested, but still, it is feasible and recommended as it may be used 
together with the desired chemical fertilizer because it will help the action of chemical fertilizer, 
besides being a good option organic fertilizer 
Key words: Phaseolus vulgaris, EM • 1 ®, seedling. 

 

O Brasil é um grande produtor e consumidor de vários tipos de feijão, a grande variabilidade 

encontrada se deve as diferenças regionais e culturais. A espécie mais cultivada são pertencentes ao 

gênero Phaseolus, considerando os vários gêneros e espécies, é cultivado em 117 países em todo o 

mundo (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação-FAO, 2008). 

O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) representa 50% das leguminosas de grão consumido no 

mundo (Talukder et al., 2010). É um alimento indispensável da alimentação da maioria dos 

brasileiro e de grande parte da América Latina. É o principal fonte de proteína na dieta de países 

como o Brasil, México, Ruanda, Uganda, e em outras partes do leste da África e América 

(Broughton et al., 2003).  

O produto se apresenta como importante fonte de proteína, além de elevado valor energético, 

quando comparado a outros alimentos o seu teor protéico pode chegar a 33% com valor energético 

de 341 cal/100g (FANCELLI & DOURADO NETO, 2005). Além disso, fornece outros nutrientes 

essências ao ser humano, como o ferro, cálcio, magnézio, zinco, vitaminas (principalmente do 

complexo B), carboidratos e fibras. (EMBRAPA, 1992). Em sementes de duas cultivares de feijão 

comum e feijão preto cultivadas nos Estados Unidos, foi observado que a semente continha 

aproximadamente 84% do cálcio, 24% do ferro, 8% de potássio e apenas 7% do teor de zinco de 

toda a semente (MORAGHAN E GRAFTON, 2006). 

A produção mundial de feijão situou-se em torno de 19.723,3 milhões de toneladas, ocupando uma 

área de 25.211,5 milhões de hectares. No Brasil a produção ficou em torno de 3.490,6 milhões de 

toneladas por hectare (17% da produção mundial), com área de 4.147,8 milhões de hectares 

(16,5%), e rendimento médio de 841,6 kg/ha, um consumo médio é de 16,5 ( kg/ha/ ano) (CONAB-

2009).  O estado de Rondônia é o segundo maior produtor de feijão da região norte, ficando atrás 

apenas do estado do Pará. Na safra de 2009/2010 o estado de Rondônia, apresentou uma área 

colhida, de 66.75,9 hectare, com produção de 46.928 toneladas e produtividade de 703 (kg/ha). 

Apresentando incremento de produção cerca de 37,2% nestes últimos seis anos contra os 5% da 

média Brasil (SEAGRI, 2010).  

A planta é considerado exigente em nutrientes em decorrência do sistema radicular superficial e 

ciclo curto (ROSOLEM & MARUBAVASHI, 1994), devendo ser os nutrientes colocados à 

disposição da planta, em tempo e locais adequados. 
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A adubação é a reposição de nutrientes para o equilíbrio do solo produtivo. Os solos em geral 

apresentam condições desfavoráveis para a germinação das sementes e o crescimento das plantas, 

devido a migração de elementos minerais, por isso a importância da adubação do solo  antes da 

semeadura.  A utilização de produtos naturais na agricultura tem suas vantagens, principalmente em 

função da baixa toxidez e da rápida degradação, o que diminui os problemas de intoxicação de 

pessoas e o acumulo de resíduos no solo (GHINI; KIMATI, 2000). 

A descoberta do produto Microorganismos Eficientes (EM•1®), se deu na Faculdade de agronomia 

de Rvukyus, Japão, pelo professor Teruo Higa, na década de 1970. Este produto é o resultado do 

cultivo composto de microorganismos anaeróbicos, sendo estes, os  acido –láticos, as leveduras,  e 

bactérias fototróficas. Assim o EM•1® acelera a quebra de compostos como, as proteínas, açúcares, 

gorduras e fibras, promovendo a rápida decomposição da matéria orgânica. 

Este trabalho teve como objetivo, avaliar a eficiência do produto EM•1® no desenvolvimento 

inicial do feijão, além disso, com os resultados espera-se obter uma opção de adubação, 

ecologicamente correta, sem causar desequilíbrio ambiental, com baixos custos, visto que o valor 

comercial do  EM•1®, é bem inferior ao adubo químico.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido em um lote urbano, localizado na cidade de Vilhena, no estado de 

Rondônia, com coordenadas geográficas: latitude 12º44’26” sul e logitude 60º08’45” oeste. O clima 

da Região é equatorial, quente e úmido, temperatura anual de aproximadamente 23°C, com friagens 

no meio do ano que chegam a 7°C, com altitude media de 600 metros, o período chuvoso é 

compreendido nos meses de setembro a maio com  precipitações pluviométricas anuais entre 1800 a 

2400 mm  (VILHENA, 2011). 

O experimento foi desenvolvido com objetivo de testar a eficiência, do uso de adubação química, e 

biológica através do fornecimento de produto comercial é EM•1®, no desenvolvimento inicial do 

feijão. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), constando de 

cinco repetições, com sete plantas por repetição, sendo a unidade experimental cada planta, 

totalizando 245 plantas.   

Foram analisados sete tratamentos sendo eles: Sem adubo, (testemunha absoluta),  com adubo  

químico (testemunha relativa), os demais tratamentos foram  adubados com o produto comercial  

EM•1®, onde foram  testados , 5 dosagens diferentes:  2 ml, 5 ml (dose recomendada do produto 

para várias culturas), 10 ml, 12 ml e 14 ml da solução biológica, todas na proporção para 1kg de 

substrato. A aplicação do produto biológico EM•1®- ativado, foi realizada no substrato. O 
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delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constando de cinco repetições, com sete 

plantas por repetição, sendo a unidade experimental cada planta, totalizando 245 plantas.  

A semente utilizada foi da cultivar “Carioca”. Por ocasião do plantio as sementes foram submetidas 

ao substrato vivatto plus. O adubo químico utilizado foi fornecido através da formulação de 4g de 

Nitrogênio /planta, 14g de fósforo /planta e 8g de potássio/planta, sendo correspondente a adubação 

convencional mais utilizada pelos agricultores no estado de Rondônia, para testar o efeito do uso de 

adubo biológico foi utilizado o produto comercial EM•1®. O plantio foi realizando utilizando-se 

bandejas, medindo 0,34 cm de largura por 0,67 de comprimento, contendo 200 células, a irrigação 

manual foi realizada duas vezes ao dia para manter o substrato sempre úmido. O experimento foi 

avaliado diariamente durante período de sete dias. 

As variáveis analisadas foram: diâmetro foliar; tamanho da radícula; tamanho da plântula, sendo 

realizadas através da mensuração com auxílio de régua graduada, e os dados expressos em 

centímetros.  

Para analise estatística os dados foram submetidos a análise de variância, sendo as médias 

comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade, através do programa estatístico 

Sisvar versão 5.1 (2007). 

 

RESULTADO DE DISCUSSAO 

Em relação à variável tamanho da radícula (Tabela 1) não foi observado diferença significativa 

entre os diferentes níveis de adubação, exceto em relação à adubação com fornecimento de 14 ml de 

solução biológica por planta, que não apresentou resultados satisfatórios, não ocorrendo germinação 

das sementes. As médias obtidas de tamanho de radícula em função do fornecimento do adubo 

biológico variaram entre 4,38 cm a 5,83 cm, sendo as melhores médias observadas quando foi 

utilizada as menores doses do produto biológico, 2 ml (5,83cm) e 5 ml (5,72cm). 

Em pesquisa realizada com alface, em relação a massa seca das raízes, foi observado  diferença  

entre  os  tratamentos  onde  se verificou-se  que  os alfaces em ambiente protegido ( estufa)  o  

tratamento  sem  aplicação  de  EM•1®  apresentou um crescimento maior de massa radicular e 

menor desenvolvimento do tronco  enquanto  que  o  tratamento  com  a  aplicação  de  EM•1®  

apresentou  maior desenvolvimento do tronco. (BATTISTI M. B. e  SANTOS M. G. DOS, 2011). 

Para as variáveis tamanho da folha e tamanho da planta, as adubações diferiram estatisticamente na 

dose de 14 ml da solução do produto biológico, onde com uso dessa concentração não houve 

germinação das sementes. As melhores médias foram observadas na dose de 2ml de solução onde 

obteve média de 2,79cm, já a dose 5ml da solução apresentou média equivalente a 2,64cm. O que se 
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observa com os dados obtidos é que as doses indicadas pelo fabricante de 2 e 5 ml são responsáveis 

pelos melhores resultados. 

De acordo com (Battisti M. B. e  Santos M. G. DOS, 2011), pode-se  observar  que  o  tratamento  

com  EM•1® em canteiros,  aumentou significativamente  o  número  de  folhas,  a massa  destas  e  

também  do  tronco,  não afetando o desenvolvimento radicular. 

Para as médias de tamanho de planta observado na tabela 1, percebe-se claramente que  apesar de 

não apresentarem diferença estatística pelo teste de tukey, numericamente pode ser verificado que a 

melhor média para a variável de crescimento de planta corresponde a menor dose da solução 

utilizada (2 ml por planta), resultando em 16,87 cm de planta. Já o menor tamanho foi verificado ao 

utilizar a testemunha relativa com uso da adubação convencional fornecimento de NPK. A única 

diferença estatística observada foi em relação à dose (14 ml) que já era esperado uma vez que essa 

dosagem é cerca de 3 vezes maior do que a máxima dosagem recomendada para varias plantas         

(Figura 1). Com a utilização dessa dosagem provocou o não crescimento de planta.   No mesmo 

trabalho realizado por Battisti M. B. et al ( 2011), os  teores de matéria seca foliar observados foram 

menores para a  alface  cultivada  com  aplicação  de  EM•1®,  enquanto  que  os  valores  

observados para  o  produto  cultivado  sem  a  aplicação  de  EM•1®  foram  maiores.  Isso poderia 

demonstrar que a aplicação do EM•1®  favoreceu a nutrição das plantas e  reduziu o acúmulo de 

matéria seca. 
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Tabela 1. Parâmetros de desenvolvimento morfológico de feijão carioca, submetidos à adubação 
com diferentes dosagens de solução de produto biológico:Tamanho da radícula – TR (cm), 
Tamanho da Folha - TF (cm) e Tamanho da Planta - TP (cm),Vilhena-RO- 2011. Parameters of 
morphological development of the common bean, subjected to fertilization with different doses of 
organic product solution: Size radicle - TR (cm) Sheet Size - TF (cm) and Plant Size - TP (cm), 
Vilhena/RO- 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Médias de cinco repetições. Médias seguidas pela mesma letra na vertical, não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 
 

 

Diferentes níveis de adubação 

Parâmetros de Desenvolvimento 

Morfológico 

TR (cm) TF (cm) TP (cm) 

Sem adubação 4,70 a1 2,60 a 14,76 a 

Adubação 4g de N, 14g de P e 8g de K/planta 4,38 a 1,93 ab 10,70 ab 

Adubação 2ml de solução de EM•1 /planta 5,83 a 2,79 a 16,87 a 

Adubação 5ml de solução de EM•1  /planta 5,72 a 2,64 a 16,50 a 

Adubação 10ml de solução de EM•1  /planta 5,60 a 2,50 a 16,55 a 

Adubação 12ml de solução  de EM•1 /planta 4,90 a 2,67 a 15,42 a 

Adubação 14ml de solução de EM•1 /planta 0 b 0 b 0 b 

C.V. (%) 13,27 19,99 31,73                                    
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Figura 1-  Desempenho do tratamento com dosagem de 2ml e 14ml da solução biológica para tamanho de planta. 
Performance of treatment with dosage of 12ml of the solution for organic in plant size. Vilhena / RO, 2011 

 

 


