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RESUMO 

Os sistemas de produção de alimentos atualmente tendem a manejos mais sustentáveis. Um 

dos principais entraves do cultivo orgânico do feijoeiro é o manejo da adubação. O objetivo 

desse trabalho foi avaliar a influência das doses de fertilizante orgânico a base de resíduos de 

frigoríficos de bovinos, método e época de aplicação, nos componentes de produção e 

produtividade, verificando sua viabilidade técnica e econômica para cultura do feijão em 

sistema de cultivo orgânico irrigado. O delineamento experimental foi em blocos casualizados 

em esquema fatorial 4x2x2, com 16 tratamentos e 4 repetições, sendo as doses de fertilizante 

orgânico de: 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 t ha-1, com a época de aplicação: 30 dias antes e no dia da 

semeadura,  e o método de aplicação: a lanço incorporado e no sulco de semeadura. O 

experimento foi desenvolvido no município de Andradina (SP), durante os anos de 2011 e 

2012, em Latossolo Vermelho, sendo irrigado por aspersão. O feijão foi semeado em 

31/05/2011 e 14/06/2012, utilizando o cultivar IAC Alvorada no espaçamento de 0,50 m entre 

as linhas e 12 sementes por metro. Em ambos os anos, a adubação de cobertura foi realizada 

aos 30 dias após a semeadura, sendo aplicados 1.670 kg ha-1 de fertilizante orgânico farelado, 

correspondendo a 50 kg ha-1 de N. Concluiu-se que os métodos e épocas de aplicação do 

fertilizante orgânico não influenciaram os componentes de produção e produtividade do 

feijoeiro; a dose de 2,5 t ha-1 de fertilizante orgânico propiciou a maior produtividade do 

feijoeiro em 2012, porém não expressou sua capacidade máxima de produção; os melhores 

rendimentos econômicos foram com as doses de 1,5 t ha-1 e 2,5 t ha-1 de fertilizante orgânico 

nos anos de cultivo de 2011 e 2012, respectivamente.  

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L.. Fertilizante orgânico. Resíduos bovinos. Análise 

econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Food production systems currently tend to more sustainable management. One of the main 

barriers to common bean organic farming is the manure management. The aim of this study 

was to evaluate the influence of organic fertilizer doses on base of bovine waste, method and 

time of application, on the components of production and productivity, verifying their 

technical and economic feasibility on common bean crop in irrigated organic system. The 

experimental design was a randomized block in a factorial scheme 4x2x2 with 16 treatments 

and 4 replications, with doses of: 1.0; 1.5; 2.0 and 2.5 t ha1, two application time: 30 days 

before and at day of sowing, and two methods of application: spread and incorporated and at 

planting furrow. The experiment was conducted in the Andradina (SP) countyfor the years 

2011 and 2012 in a red Latosol, being irrigated by sprinkler. The common bean was sowed 

mechanically in the days 05/31/2011 and 06/14/2012, using the IAC Alvorada in spacing of 

0.50 m between rows and twelve seeds per meter. In both years, the management sidedressing 

was performed 30 days after sowing and the application of 1,670 kg ha-1 of powder organic 

fertilizer NPK, corresponding to 50 kg ha-1 of N. It was concluded that the methods and time 

of application of the organic fertilizer did not affect the yield components and grain yield; the 

dose of 2.5 t ha-1 of organic fertilizer led to higher grain yield in 2012, but did not express its 

maximum productivity capacity; the best economic returns were obtained with doses of 1.5 t 

ha-1 and 2.5 t ha-1 of organic fertilizer in crop years 2011 and 2012, respectively. 

Keywords: Phaseolus vulgaris L .. Organic fertilizer. Cattle waste. Economic analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos alimentos básicos do povo brasileiro e de 

grande parte da América Latina. Tem fundamental importância devido ser fonte acessível de 

proteínas, com elevado valor energético. A comercialização do feijão é instável e os riscos 

climáticos atrelados à cultura dificultam uma maior adesão de agricultores em todo o país. 

Uma das alternativas para aumentar a estabilidade da comercialização é a agregação 

de valor ao grão, o que pode ser alcançado com a utilização do sistema de produção orgânico. 

A procura pelo feijão produzido organicamente tem aumentado, mesmo com preços de venda 

do produto cerca de 30 a 40% superiores ao do feijão cultivado de forma convencional 

(SANTOS, 2011). 

Os sistemas de produção de alimentos atualmente tendem a manejos mais 

sustentáveis, gerando demanda de pesquisas em agroecologia. As primeiras pesquisas em 

agricultura orgânica foram comparando o sistema orgânico e o sistema convencional, porque 

se pretendia comprovar que o desempenho da agricultura orgânica era igual ao da agricultura 

convencional. Nos dias atuais a necessidade se concentra em pesquisas que avaliem diversos 

fatores em sistemas orgânicos, não mais os comparando com sistema convencional 

(ARAUJO, 2008).  

Os principais limitantes da sustentabilidade no cultivo do feijoeiro comum nos 

sistemas orgânicos e convencionais começam com o manejo do solo. Entre eles tem-se o 

manejo do fertilizante, principalmente relacionado à má distribuição dos nutrientes no perfil 

do solo, bem como o desequilíbrio entre os mesmos (AIDAR; KLUTHCOUSKI, 2009). 

O termo agricultura orgânica designa sistema de produção agrícola sustentável, que 

vai muito além da simples troca de insumos químicos por insumos orgânicos e biológicos.  O 

manejo orgânico privilegia o uso eficiente dos recursos naturais não renováveis, aliado ao 

melhor aproveitamento dos recursos naturais renováveis e dos processos biológicos, à 

manutenção da biodiversidade, ao desenvolvimento econômico e a qualidade de vida humana.  

No sistema orgânico de produção para a fertilização dos solos são usados adubos 

verdes, restos de colheitas, tortas e farinhas de vegetais fermentados, compostos orgânicos 

bioestabilizados e resíduos industriais e agroindustriais, isentos de agentes químicos ou 

biológicos com potencial poluente e de contaminação (SANTOS, 2011). Fosfatos naturais e 

semi-solubilizados, farinha de ossos, termofosfatos, escórias e outras fontes de baixa 
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solubilidade, rochas minerais moídas como fonte de cálcio, magnésio, fósforo, potássio e 

micronutrientes (sempre de baixa solubilidade).  

Uma das finalidades de um sistema orgânico de produção é a reciclagem de resíduos 

de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não renováveis. A adubação 

orgânica é a forma mais importante de reconstruir de maneira física, química e biológica os 

solos, principalmente quando apresentam baixo teor de matéria orgânica. Existem várias 

vantagens do uso de adubos orgânicos como melhoria na estrutura do solo, ativador 

microbiológico, aumentos nos teores de matéria orgânica, na resistência das plantas ao ataque 

de pragas e doenças, na retenção de cátions (Ca, Mg e K) e efeito de proteção da umidade do 

solo. 

A região de Andradina-SP apresenta alguns frigoríficos de bovinos, com viabilidade 

para a produção de compostos orgânicos elaborados a partir dos resíduos, sendo ricos em 

nutrientes e com potencial para utilização no setor agrícola. Devido o pouco uso destes 

resíduos na agricultura, surge a necessidade de pesquisas sobre o manejo destes fertilizantes 

nas culturas agrícolas. 

A adoção de técnicas de cultivo que possibilitem melhorar o manejo da cultura do 

feijão em sistema orgânico, em condições favoráveis ao desenvolvimento das plantas, pode 

ser de suma importância para o aumento da produtividade e qualidade dos grãos. 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das doses de fertilizante orgânico à 

base de resíduos de frigoríficos bovinos, método e época de aplicação, nos componentes de 

produção e produtividade, verificando sua viabilidade técnica e econômica em sistema de 

cultivo orgânico irrigado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CENÁRIO MUNDIAL DA AGRICULTURA ORGÂNICA 

 O sistema orgânico de produção já é praticado e registrado em mais de 162 países ao 

redor do mundo, sendo observada rápida expansão, sobretudo na Europa, EUA, Japão, 

Austrália e América do Sul. A agricultura convencional ou industrial enfrenta problemas do 

aumento de custos, ambientais e de contaminação de alimentos, o que promove um aumento 

da área de cultivo orgânico. Paralelamente, a agricultura de base ecológica pode proporcionar 

benefícios para biodiversidade, meio ambiente e bem estar dos animais. Ademais, é crescente 

a exigência dos consumidores por produtos “limpos”, livres de substâncias químicas e/ou 

geneticamente modificadas (SALVADOR, 2011). 

 De acordo com a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica 

(IFOAM, 2014), atualmente no mundo pouco mais de 37,2 milhões de hectares são 

manejados organicamente num total de 1,8 milhões de propriedades, o que representa cerca de 

1% do total das terras agrícolas do mundo. A maior parte destas áreas está localizada na 

Austrália (12,1 milhões de hectares, basicamente pastagens nativas), seguida da Europa (8,2 

milhões de hectares) e América Latina (8,1 milhões de hectares). Os países com a maior área 

em produção orgânica são, respectivamente, Austrália, Argentina, China, Estados Unidos e 

Brasil. 

 Nos últimos anos, a produção orgânica tem registrado um grande crescimento em 

vários países, principalmente, na Europa, movimentando bilhões de dólares anualmente em 

seu mercado, no qual figuram como maiores consumidores a Alemanha, a Holanda, a Suíça, a 

França, a Inglaterra, os Estados Unidos e o Japão (RIBEIRO; SOARES, 2010). 

 As estatísticas mundiais mostram que, dos 162 países onde a produção é registrada, 86 

nações já possuem uma regulamentação para o setor orgânico e 21 países estão trabalhando na 

construção da legislação. Cerca de 460 certificadoras atestam a qualidade dos produtos 

orgânicos no mundo. No Brasil são aproximadamente 20 certificadoras entre nacionais e 

estrangeiras (IFOAM, 2014). 

 Segundo Willer et al. (2010), os Estados Unidos (15 milhões de euros) e a União 

Européia (15,6 milhões de euros) representam os dois principais mercados, consumindo mais 

de 90% do que é produzido em alimentos orgânicos no mundo. 

 O aumento do consumo de produtos orgânicos no mercado da União Européia atinge 

taxas de crescimento superiores a 50% ao ano (KATHOUNIAN, 2010). Por sua vez, tal, 
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crescimento de consumo é atribuído a maior preocupação com a saúde familiar, bem como 

com o meio ambiente. 

 Na atualidade, o consumo de produtos orgânicos tem se caracterizado como um 

segmento diferenciado de mercado, no qual a segurança alimentar, aliada ao não uso de 

agrotóxicos constituem fatores que influenciam na decisão do consumidor, quando da opção 

de consumo, de forma que se vem crescendo a conscientização da sociedade em relação à 

importância dos produtos oriundos da agricultura orgânica (SANTOS, 2012). 

 

2.2 LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO 

 Considera-se sistema orgânico de produção agropecuário todo aquele em que se 

adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 

socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais.  Os 

objetivos do sistema orgânico são a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização 

dos benefícios sociais e a minimização da dependência de energia não-renovável. Empregam-

se, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais 

sintéticos, ao uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em 

qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 

comercialização, e a proteção do meio ambiente (BRASIL, 2003). 

 As unidades de produção orgânica devem possuir registros dos procedimentos de 

todas as operações envolvidas na produção. Para iniciar a atividade é necessário o Plano de 

Manejo Orgânico, contendo histórico de utilização da área, ações de manutenção ou 

incremento da biodiversidade, manejo dos resíduos, medidas de conservação do solo e da 

água e manejos da produção vegetal e animal (SANTOS, 2014). 

 A legislação em vigor começou a partir de 2011 a exigir o registro do produtor no 

Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) para ser considerado como produtor orgânico certificado. Para obter 

essa certificação e o selo de garantia de produto orgânico, o interessado precisa cumprir um 

conjunto de rito legal estipulado pela Lei Federal 10.831 (BRASIL, 2003), regulamentada 

pelo Decreto Federal 6.323 (BRASIL, 2007), além das Instruções Normativas 19 e 50 

(BRASIL, 2009) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 A lei brasileira só reconhece como orgânico o produto de cultura anual proveniente de 

um sistema que opere há pelo menos 12 meses de acordo com as normas orgânicas 

(SANTOS, 2014). 
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 A qualidade dos produtos orgânicos produzidos no Brasil é garantida de três maneiras: 

Certificação, Sistema participativo de garantia (SPG) e o Controle social para venda 

direta sem certificação. O mecanismo de Certificação ocorre quando uma entidade 

credenciada no MAPA faz auditorias na propriedade para atestar o sistema de produção e a 

sua qualidade. No SPG a elaboração e a verificação do cumprimento das normas são feitas 

com a participação dos produtores, processadores, comerciantes, consumidores, técnicos, 

organizações e de um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade. Quando o 

fornecedor tem a conformidade de sua unidade aprovada, recebe o Atestado de Conformidade 

Orgânica. Já no Controle Social na venda direta, sem intermediários, forma-se um grupo, 

associação ou cooperativa de agricultores familiares vinculados à Organização de Controle 

Social (OCS) cadastrada no MAPA, que acompanha a produção e garante a rastreabilidade do 

produto. Assim, o produtor recebe uma declaração de cadastro de produtor vinculado a OCS 

que autoriza a comercialização diretamente ao consumidor de produtos não certificados 

(SANTOS, 2014). 

 A certificação garante que os alimentos são produzidos sem inseticidas, herbicidas 

e outros agroquímicos. Os produtos certificados são identificados pelo Selo do Sistema 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica – SisOrg. A qualificação do produto pode 

ser complementada com os termos “ecológico”, “biodinâmico”, “agricultura natural”, 

“agroecológico” e outros. No caso de venda direta, os produtos não apresentam o selo. 

 

2.3 FEIJÃO EM SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO 

 Atualmente, entre os principais produtos orgânicos do Brasil, destacam-se: açúcar 

mascavo, café, caju, cereais (milho, arroz, trigo), dendê, erva-mate, frutas (banana, citros), 

hortaliças, leguminosas (feijão, amendoim e soja) e plantas medicinais (KHAUTONIAN, 

2010).  

 Segundo Santos (2011), o manejo diferenciado das plantas em sistema orgânico 

promove um menor estresse por não se fazer uso de fungicidas, inseticidas, herbicidas e 

adubos minerais. Quando ocorre um desequilíbrio no desenvolvimento da planta, provocado 

pelo uso de produtos químicos, há um acúmulo de substâncias mais simples que são fonte de 

alimento para os parasitas tais como açúcares e aminoácidos (teoria da trofobiose). 

 O feijão tem grande importância para a agricultura familiar convencional, ocupando o 

nono lugar entre os dez produtos mais produzidos (leite, galinhas, gado de corte, milho, soja, 

suínos, mandioca, fumo, feijão e café). Ainda é grande a sua participação na produção 
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nacional, pois os agricultores familiares são responsáveis por 67% da produção nacional de 

feijão (SOARES, 2003). 

São poucas as pesquisas que abrangem a agricultura orgânica, especificamente o 

cultivo orgânico de feijão (ARAÚJO, 2008). A maior parte dos trabalhos aborda o feijão 

como cultura de rotação, junto com milho e aveia, no Estado do Paraná. Todavia, Carvalho e 

Wanderley (2007), avaliando cultivares de feijoeiro em sistema orgânico, obtiveram 

produtividade de 3.543 kg ha-1 com o cultivar BRS-Aporé no período de inverno sob 

irrigação, produtividades semelhante à obtida no sistema convencional. Araújo (2008), em 

trabalho de mestrado, desenvolvido na ESALQ em Piracicaba-SP, revelou um rendimento 

médio estimado de 3.500 kg ha-1. Em área experimental foram cultivadas quatro variedades 

do grupo Carioca (BRS Pérola, BRS Aporé, IAC Votuporanga e IAC Juriti) e duas do grupo 

Preto (IAC Tunã e BRS Valente), sendo que todas as variedades se mostraram aptas ao 

sistema orgânico.  

Também com feijão de inverno em sistema orgânico em sucessão ao consórcio milho 

+ leguminosas, Mendes et al. (2007) relataram produtividade de 2.866 kg ha-1 onde 

anteriormente foi cultivado o milho consorciado com Crotalária breviflora. Padovan et al. 

(2007), estudando diferentes cultivares de feijão submetidos ao manejo orgânico para o 

Estado do Mato Grosso do Sul, num Argissolo Vermelho Amarelo, de baixa fertilidade, 

verificaram que os cultivares Carioca, Jalo, Diamante Negro, BRS Valente e Ouro 

demonstraram melhor desempenho, apresentando-se como promissoras para cultivos sob 

manejo orgânico. 

 

 

2.4 ADUBAÇÃO DO FEIJOEIRO EM SISTEMA ORGÂNICO DE PRODUÇÃO 

 O feijoeiro é uma planta exigente em nutrientes, por apresentar ciclo curto de 90 a 100 

dias e, em função, do seu sistema radicular pequeno e pouco profundo (ROSOLEM; 

MARUBAYASHI, 1994). 

 Para garantir produtividade satisfatória do feijoeiro é necessário que os nutrientes 

estejam disponíveis nos estádios de maior demanda da planta (SILVA; SILVEIRA, 2000). A 

planta exige maior quantidade de nutrientes a partir de 40 dias após emergência, onde se 

concentra na produção de matéria verde, e aos 60 a 70 dias após emergência para a formação 

de vagens e grãos, além da manutenção das suas atividades fisiológicas normais (OLIVEIRA, 

et al., 1996). Os nutrientes mais absorvidos e exportados pelo feijoeiro são o nitrogênio e o 
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potássio, seguidos em termos de absorção pelo cálcio, magnésio, enxofre e fósforo 

(BULISANI, 1987).  

 A adubação em um sistema de produção orgânico deve ter a finalidade de devolver os 

elementos retirados pelas plantas, pois suas reservas não são inesgotáveis, assim como 

aumentar lentamente a fertilidade do solo (PENTEADO, 2007).  O manejo da adubação 

orgânica deverá minimizar as perdas de nutrientes, assim como o acúmulo de metais pesados 

e outros poluentes. 

 A instrução normativa n° 17, de 18 de junho de 2014, estabelece o regulamento 

técnico do uso de substâncias e produtos como fertilizantes e corretivos em sistemas 

orgânicos de produção. As substâncias e produtos permitidos são compostos orgânicos e 

vermicomposto, composto proveniente de resíduos orgânicos domésticos, materiais de podas 

e jardins, excrementos de animais, biofertilizante de origem animal e vegetal, adubos verdes, 

resíduos de origem vegetal, resíduos de biodigestores, produtos e subprodutos processados de 

origem animal, inoculantes, microorganismos, pós de rochas, argilas, fosfatos naturais, 

sulfatos de potássio, micronutrientes, gesso, calcário e cal, turfas, algas marinhas, preparados 

biodinâmicos, enxofre elementar, pó de serra, carvão e cinzas, resíduos industriais de origem 

vegetal, escórias industriais, sulfatos de magnésio, carcaças e resíduos de abate de consumo 

próprio (BRASIL, 2014). 

 Uma das formas de reposição dos nutrientes a planta do feijoeiro é a adubação 

orgânica, que vem ganhando espaço nos sistemas produtivos no Brasil.  

 No setor agrícola, outra opção de adubação é o aproveitamento dos resíduos orgânicos, 

que vem se tornando cada vez mais comum, uma vez que contribui para preservação do ar, da 

água e do solo, além de, quando incorporados ao mesmo adequadamente, proporcionar 

retornos econômicos e melhoria na qualidade do solo (TEDESCO et al., 1999). 

 Em pequenas propriedades a utilização de resíduos de forma direta ou indireta nos 

processos produtivos, é de fundamental importância, pois esta ação diminui os custos de 

produção, bem como proporciona melhor manejo dos recursos naturais, resultando assim na 

menor contaminação do meio ambiente (PAGLIA et al., 2006). 

Santana et al. (2012), ressaltam que o material orgânico no solo resulta em muitos 

efeitos benéficos, tais como melhoria nas propriedades biológicas, físicas e químicas do solo, 

aumentando, dessa forma, o fornecimento de nutrientes às plantas. Entretanto, de acordo com 

Figueiredo et al. (2012), os adubos orgânicos em doses muito elevadas tornam-se prejudiciais 
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às culturas, o que vai depender de sua composição química, taxa de mineralização e teor de 

nitrogênio. 

No manejo da adubação da agricultura orgânica, é muito importante conhecer sua 

saturação por bases e o equilíbrio das bases, para proporcionar a relação adequada entre eles. 

Segundo Penteado (2007) após a análise de solo, deve-se considerar que o pH em água deve 

estar em torno de 6,0;  a CTC do solo ocupada por cerca de 65% Ca, 10% de Mg e 5% de K. 

Outro ponto primordial é a relação entre os nutrientes que deve ser de Ca/Mg = 6,5:1 Ca/K= 

12:1; Mg/K=3:1, V%  em torno de 80%. 

 A maioria dos produtores orgânicos utiliza esterco de animais e, ou composto orgânico 

para fertilização do solo. As doses para produção do milho variam entre 4 e 40 t ha-1, 

dependendo do material de origem do adubo orgânico, das condições edafoclimáticas, do 

tempo e manejo do solo (FONTANETTI et al., 2012).  

 Scherer e Bartz (1984) referem-se ao emprego de 6,5 t ha-1 de esterco de aves em solo 

corrigido com calcário para se obter altos rendimentos na cultura do feijão. A dose sugerida 

por Penteado (2007) de composto orgânico já decomposto para o feijão é de 10 t ha-1. Na 

cultura do feijão-guandu Diniz (1995) encontrou os maiores valores de germinação no solo 

com densidade de 1,53 g/cm3 e incorporação de 1,5% de esterco bovino. Henrique (1997), ao 

utilizar esterco de origem caprina (7.600 kg ha-1), obteve aumento de 80% na massa de grãos 

e de 26,6% na matéria seca. Já Brandin (1987), ao utilizar esterco caprino em doses variando 

de 0 a 50 t/ha, não constatou diferenças significativas sobre a produtividade de sementes no 

feijão. 

 Alves et al. (2000), estudando a produção de sementes de feijão-vagem em função de 

fontes e doses de matéria orgânica, verificaram dose econômica ótima para o esterco bovino, 

caprino e esterco de galinha, situada no intervalo de 25 a 26, 19 a 20 e de 5 a 6 t ha-1, 

respectivamente. 

 A aplicação de fertilizante orgânico obtido a partir da indústria sucro energética 

aumentou a produtividade do feijoeiro, apresentando o máximo de produtividade (2.153 kg 

ha-1) na dose calculada de 2,03 t ha-1 de torta de filtro (PEREIRA et al., 2011). 

 Segundo Oliveira et al. (2001), os benefícios do esterco bovino sobre a produtividade 

do feijão-caupi, na presença e ausência de adubo mineral, devem-se não somente ao 

suprimento de nutrientes, mas também à melhoria de outros constituintes da fertilidade do 

solo, no fornecimento de água, no arranjamento da sua estrutura por meio de formação de 
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complexos húmus-argilosos e consequente aumento na CTC (MARCHESINI et al., 1988; 

YAMADA; KAMATA, 1989), proporcionando melhor aproveitamento dos nutrientes 

originalmente presentes. 

 

2.5 UTILIZAÇÃO DE COMPOSTO ORIUNDO DE RESÍDUOS DE FRIGORÍFICOS DE 

BOVINOS 

 De acordo com a Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) – 10.004 (ABNT, 2004), 

são denominados resíduos sólidos os resultantes de atividades industriais, doméstica, agrícola, 

entre outros, incluindo os lodos das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) e de Água 

(ETAs), resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle da poluição, os quais 

não podem ser lançados nos esgotos públicos, nem no ambiente.  

 Esses resíduos quando manejados adequadamente podem suprir sistemas agrícolas, e 

parte da matéria-prima pode ser reutilizada. Dentre eles estão os resíduos gerados pelas 

Estações de Tratamento de Efluentes, resíduos de abatedouros de bovino e suíno e dejetos de 

currais considerados materiais ricos em nitrogênio (MORALES, 2011). Estes resíduos são 

constituídos de aproximadamente 23 kg de rúmen (barrigada) e 18 kg de dejetos nos 

matadouros por animal abatido (MATOS, 2005). 

 A instrução normativa n° 25, de 23 de julho de 2009, aprova normas sobre as 

especificações e as garantias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes 

orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados a 

agricultura. São classificados de acordo com as matérias-primas utilizadas em sua produção e 

devem ser seguros para a utilização na agricultura: Classe “A” e “B”- em sua produção utiliza 

matéria-prima de origem vegetal, animal ou de processamentos da agroindústria, sendo que 

no primeiro não utilizados, metais pesados tóxicos, elementos ou compostos orgânicos 

sintéticos potencialmente tóxicos e no segundo são utilizados estes materiais no processo; 

Classe “C”- fertilizante orgânico que, em sua produção utiliza matéria prima oriunda de lixo 

domiciliar; Classe “D”- fertilizante orgânico que, em sua produção, utiliza matéria-prima 

oriunda do tratamento de despejos sanitários (BRASIL, 2009). 

Os fertilizantes orgânicos simples, mistos e compostos deverão apresentar no máximo 

40% de umidade, mínimo de 3 a 35% de carbono orgânico, pH, CTC, K e CTC/C mínimos, 

conforme declarados no registro do produto. A legislação impõe limites máximos para metais 

pesados tóxicos (arsênio, cádmio, chumbo, cromo, mercúrio, níquel, selênio) e agentes 

fitotóxicos e patogênicos como helmintos e coliformes (BRASIL, 2009). 
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 Nos últimos anos, a utilização de resíduos orgânicos urbanos e agroindustriais tem 

sido uma prática usual na tentativa de aproveitamento desses subprodutos na agricultura, 

possibilitando a reciclagem de nutrientes (RAMOS, 2009). Segundo Seiter e Horwath (2004), 

a busca pela melhoria na qualidade de produção e a necessidade de reduzir custos têm 

contribuído para aumentar o uso de resíduos orgânicos na produção agrícola. No entanto, 

estudos que relatam o aproveitamento do resíduo de frigorífico proveniente da indústria de 

carnes como composto orgânico na agricultura são ainda insuficientes. 

 Um dos métodos que pode ser utilizado para disposição dos resíduos orgânicos é a 

compostagem, a qual se apresenta como uma das técnicas de transformação dos mesmos em 

adubo orgânico, utilizando-os como fertilizante para nutrição das plantas (MATOS, 2005; 

VERGNOUX et al., 2009). 

 Compostagem é um processo biológico aeróbico utilizado para estabilização de 

resíduos orgânicos resultando em um composto (fertilizante orgânico). Durante a 

compostagem o material orgânico é decomposto por microrganismos e enzimas, resultando na 

fragmentação e oxidação dos detritos (BUDZIAK et al., 2004). Este processo pode ser 

realizado tanto em condições aeróbica como anaeróbica. 

São escassos os registros da utilização de resíduos de frigorífico no solo, no entanto, 

seu uso pode ser uma alternativa para a nutrição das plantas, diminuindo os custos e obter 

boas produtividades para a cultura do feijão, além de minimizar consideravelmente os 

impactos ambientais. 

 Neste sentido, Gerlach et al. (2009), estudando  a aplicação de fertilizante orgânico 

(dose 2.000 kg ha-1) e mineral (250 kg ha-1) em feijoeiro irrigado no período do inverno, não 

verificaram diferenças entre os tratamentos adubação mineral, orgânica e várias combinações 

entre mineral e orgânica. Já Pereira (1984) obteve aumento na produção do feijão com o uso 

de doses crescentes de composto orgânico, quando combinado com adubo mineral. 

 Segundo Gerlach (2009) não há registros de uso, no solo, de compostos orgânicos 

elaborados a partir de resíduos de frigoríficos de bovinos.  No entanto, sabe-se que a aplicação 

sistemática de outros compostos orgânicos tem efeito sobre propriedades químicas, físicas e 

biológicas do solo, sendo que a aplicação de matéria orgânica e nutrientes ao solo via restos 

agroindustriais e compostos orgânicos, é prática comum na agropecuária, trazendo como 

ganhos o aumento da CTC, nitrogênio (MANTOVANI et al., 2005), fósforo (ROCHA et al., 

2004), potássio, cálcio e magnésio (SIMONETE et al., 2003).  
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 Portanto, surge a necessidade de estudos que comprovem as viabilidades técnicas, 

econômicas e ambientais do sistema de produção orgânico, tornando esta prática de cultivo de 

alimentos cada vez mais comum. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização do trabalho de pesquisa e características do local 

O experimento foi desenvolvido em área experimental do Pólo Regional de 

Desenvolvimento Tecnológico dos Agronegócios do Extremo Oeste, pertencente à Agência 

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, sediada no município de Andradina-SP, localizado 

na região noroeste do Estado de São Paulo a 379 metros de altitude, apresentando latitude 

20°55’S e longitude 51°23’W.  

O clima, segundo a classificação Köppen é tropical quente e úmido com inverno seco. 

A precipitação média anual é de 1.340 mm, a temperatura média anual é de 24,6°C e a 

umidade relativa do ar entre 70 e 80%. O solo do local é do tipo Latossolo Vermelho 

distrófico, textura arenosa (EMBRAPA, 2006). 

Os experimentos foram conduzidos em 2011 e 2012 na mesma área e, também, nas 

mesmas parcelas. Os valores de precipitação pluvial (mm), temperaturas do ar máximas e 

mínimas (ºC) da área de cultivo, durante a condução dos experimentos, constam nas Figuras 1 

e 2. O fornecimento de água foi realizado por sistema fixo de irrigação por aspersão, com 

precipitação média de 10,0 mm hora-1 nos aspersores, de acordo com a necessidade da cultura. 

Figura 1- Precipitação pluvial (mm) e temperatura do ar, máxima e mínima (ºC) registradas 

durante a condução do experimento (Andradina - SP, 2011).  

 

Fonte: CIIAGRO (2013). 
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Figura 2- Precipitação pluvial (mm) e temperatura do ar máxima e mínima (ºC) registradas 

durante a condução do experimento (Andradina - SP, 2012).  

 

Fonte: CIIAGRO (2013). 

No apêndice B (Tabelas 25 e 26), estão os dados climatológicos relativo ao período 

experimental de 2011 e 2012. 

Foram coletadas amostras de solo na área experimental em 28/02/2011 e 03/05/2012, 

percorrendo a área em zigue-zague ao acaso e coletando 5 pontos, na profundidade de 0 - 0,20 

m. As amostras foram homogeneizadas para a obtenção de uma amostra composta e realizada 

a análise química do solo segundo método proposto por Raij et al. (2001), no laboratório de 

análise do solo e tecido vegetal, do Departamento de Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e 

Sócio-Economia (DFTASE), da UNESP, Campus de Ilha Solteira. Os resultados da análise 

química e física estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1- Características químicas e físicas do solo da área experimental na profundidade de 
0-0,20m. Andradina (SP), 2011 e 2012. 

Cultivo 
P resina M.O. pH K Ca+2 Mg+2 H+Al Al+3 SB CTC V S-SO4

-2 

mg dm-3 g dm-3 (CaCl2) ------------- mmolc dm-3 ---------- (%) mg dm-3 

2011 4 19 4,9 2,3 14 5 24 1 21,3 45,3 47 2 

2012 7 16 5,1 3,1 25 11 20 0 39,1 59,1 66 2 

Argila = 92 g kg-1 Areia = 823 g kg-1 Silte = 85 g kg-1 

Fonte: Laboratório de análise do solo e tecido vegetal do DFTASE (2013). 
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3.2 Delineamento experimental e tratamentos utilizados 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial 4x2x2 

com 16 tratamentos e 4 repetições, constituídos pelo modo de aplicação do fertilizante 

orgânico (no sulco e a lanço), época de aplicação (antecipado em 30 dias e na semeadura) e 

doses do fertilizante orgânico (1, 1,5, 2 e 2,5 t ha-1). As parcelas foram constituídas por 6 

linhas de 6,0m de comprimento espaçadas de 0,50 m entre si, apresentando área de 18 m2. A 

área útil foi constituída pelas 4 linhas centrais, desprezando-se 0,50m em ambas as 

extremidades de cada linha. O fertilizante orgânico utilizado foi a base de resíduos de 

frigorífico de bovinos denominado Organosuper®, no estado físico granulado e farelado, com 

as características químicas conforme constam na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Características do fertilizante orgânico Organosuper®, fabricado pela empresa 

Organoeste. Andradina (SP), 2011. 

pH MO N P2O5 K2O U C/N CTC 

 g kg-1 g kg-1 g kg-1 g kg-1      (%)  mmolc kg-1 

6,0 500 30 25 8 20 10/1 150 

Fonte: Organoeste, 2011. 

 

3.3 Instalação e condução do experimento 

A primeira semeadura foi realizada em área anteriormente ocupada com capim 

Urochloa decumbens, que não recebeu aplicações de defensivos agrícolas e adubos de alta 

solubilidade há mais de três anos, para atender as exigências do sistema de cultivo orgânico. 

O solo foi preparado por gradagem intermediária em 01/04/2011, para eliminação do capim, 

seguido de uma aração e duas gradagens niveladora em 30/04/11.  

No dia 01/05/11 foi realizada a aplicação do fertilizante 30 dias antes do plantio 

(antecipado), sendo aplicado a lanço com a mão e incorporado com a grade leve, e aplicado 

no sulco de plantio e incorporado com o rastelo. 

 O feijão foi semeado, mecanicamente, no dia 31/05/2011, utilizando o cultivar IAC 

Alvorada, proveniente do Instituto Agronômico de Campinas, com as seguintes 
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características: grão tipo carioca, porte da planta semi-ereto (tipo III), moderada resistência a 

antracnose, ciclo de 92 dias da emergência a maturação fisiológica e tolerante ao 

escurecimento do grão (CARBONELL et al., 2008). Utilizou-se espaçamento de 0,50 m entre 

as linhas e doze sementes por metro, com o objetivo de se obter população final de, 

aproximadamente, 240.000 plantas ha-1. Antes da semeadura, as sementes foram inoculadas 

com a estirpe SEMIA 4088 de Rhizobium tropici contendo 2,0x109 células viáveis por grama.  

Em 15/02/12 foi semeado na área experimental o híbrido de sorgo granífero 

(Ranchero) para conservação do solo, competição com a planta espontânea (Urochloa 

decumbens), cultura sucessora visando eliminação de hospedeiros de pragas e doenças da 

cultura do feijão. No dia 07/05/12 o sorgo foi roçado com o auxílio de uma roçadeira acoplada 

ao trator, e no dia 08/05/ 2012 foi realizada a calagem na área total, com uso do calcário 

dolomítico (PRNT=95,4), aplicando 0,75 t/ha de acordo com a análise do solo, realizando 

uma média dos 16 tratamentos. Após a aplicação o calcário e os restos vegetais de sorgo 

foram incorporados com grade intermediária. No dia 11/05/12 foi realizada uma gradagem 

(grade leve) preparando o solo para o estaqueamento. No dia 14/05/12 foi realizada a 

aplicação do fertilizante 30 dias antes da semeadura (antecipado), sendo aplicados a lanço 

com a mão e incorporados com a grade leve, e aplicados no sulco de semeadura e 

incorporados com o rastelo. A semeadura do feijão ocorreu em 14/06/12 utilizando a cultivar 

IAC Alvorada. 

 As intervenções nas plantas espontâneas em ambos os anos de cultivo foram realizadas 

com capinas manuais, aos 15 e aos 42 dias após a semeadura (DAS). Foram realizadas 

pulverizações com produto natural óleo de nim na dose de 0,5%, aos 15, 40 e 70 DAS, para 

controle preventivo de vaquinha (Diabrotica speciosa). Aos 28 DAS foram realizadas em 

ambos os anos de cultivo adubação foliar com fertilizante a base de pescados marinhos (1% 

N), na dose de 0,8 L ha-1 aplicando-se uma calda de 200 L ha-1. Não houve aparecimento de 

doenças durante a condução do experimento. 

 Em ambos os anos, a adubação de cobertura foi realizada aos 30 DAS, sendo aplicados 

1.670 kg ha-1de fertilizante orgânico farelado cerca de 0,1m da linha de semeadura, 

correspondendo a 50 kg ha-1 de N, levando-se em consideração a faixa de produtividade 

esperada (1,5 a 2,5 t ha-1) e as recomendações de Ambrosano et al. (1996). 

Aos 56 DAS foram realizadas adubações foliares com fertilizante organomineral a 

base de cálcio (5,23%) na pré-florada do feijoeiro, aplicando-se a dose de 1,0 L ha-1 em calda 

de 200 L ha-1. Os fertilizantes foliares utilizados são certificados para produção orgânica pela 

ECOCERT Brasil (AGROBIOLÓGICA, 2014). 
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As colheitas foram realizadas em 16/09/2011 e 17/09/2012, sendo arrancadas plantas 

de duas linhas de cinco metros de comprimento na área útil das parcelas, e posteriormente 

trilhadas, aos 107 e 94 DAS, respectivamente.  

No apêndice A (Figuras 7 a 24) estão fotos da área experimental durante os diferentes 

estádios fenológicos no cultivo de 2011 e 2012 do feijoeiro de inverno irrigado em sistema de 

cultivo orgânico. 

 

3.4 Características Avaliadas  

3.4.1 Características agronômicas 

Massa seca de plantas: por ocasião do florescimento pleno das plantas, foram coletadas ao 

acaso, 10 plantas da área útil de cada parcela, levadas ao laboratório, acondicionadas em sacos 

de papel devidamente identificados e colocados para secagem em estufa de ventilação forçada 

à temperatura média de 60-70° C, até atingir a massa constante. 

Diagnose foliar: as folhas retiradas das 10 plantas por ocasião da avaliação da massa seca, 

foram moídas em moinho tipo Willey para determinação dos teores de N-total, P, K, Ca, Mg e 

S, conforme metodologia descrita por Sarruge e Haag (1974) e Malavolta et al. (1997). 

População de plantas inicial: foi avaliada a população de plantas por meio da contagem das 

plantas em duas linhas de cinco metros na área útil das parcelas para população de plantas 

inicial - realizada na fase V2 (50% das plantas com folhas primárias expandidas). Os dados 

foram transformados em plantas ha-1.  

Ciclo: determinou-se o número de dias transcorridos entre a emergência das plântulas até a 

maturação fisiológica das vagens. 

 

3.4.2 Componentes de produção 

População de plantas final: foi avaliada a população de plantas por meio da contagem das 

plantas em duas linhas de cinco metros na área útil das parcelas para população de plantas 

final - realizada no momento de colheita. Os dados foram transformados em plantas ha-1.  

 Por ocasião da colheita foram coletadas 10 plantas em local pré-determinado, na área 

útil de cada parcela, para as seguintes avaliações. 

Número de vagens planta-1: Calculado pela relação do número total de vagens dividido pelo 

número de plantas. 

Número de grãos planta-1: Obtido pela relação do número total de grãos dividido pelo 

número de plantas. 
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Número de grãos vagem-1: Calculado pela relação entre o número total de grãos e o número 

total de vagens. 

Massa de 100 grãos: determinado pela coleta ao acaso e pesagem de quatro amostras de 100 

grãos por parcela. 

Produtividade de grãos: as plantas da área útil de cada parcela foram arrancadas e levadas 

para secagem a pleno sol. Após a secagem, as mesmas foram submetidas à trilha manual e os 

grãos foram pesados e os dados transformados em kg ha-1 (13% base úmida). 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste Tukey (p < 0,05), para o modo e época de aplicação. Foi efetuada a análise de regressão 

para doses de fertilizante orgânico. 

 

 

3.4.3 Custo de produção e rentabilidade 

Para o cálculo do custo de produção, foi utilizada a estrutura do custo operacional 

total de produção, adotada pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), proposta por 

Matsunaga et al. (1976) . O custo operacional efetivo (COE) foi composto pelas despesas com 

operações mecanizadas (incluindo depreciações), operações manuais e materiais consumidos. 

Foram acrescentadas ao COE as despesas com os juros de custeio e outras despesas, 

compondo o custo operacional total (COT).  

Os custos foram obtidos com base nos seguintes itens: a) para as operações manuais, 

foi realizado um levantamento das necessidades de mão de obra, nas diversas fases do ciclo 

produtivo do feijão, relacionando, para cada operação, o número de homens/dia (H/D) para 

executá-la, e, em seguida, multiplicado o coeficiente técnico de mão de obra pelo valor médio 

pago na região; b) os gastos com materiais foram obtidos mediante o produto entre a 

quantidade dos materiais utilizados e os seus respectivos preços de mercado; c) para outras 

despesas, considerou-se a taxa de 5% do total das despesas com o COE; d) os juros de custeio 

foram obtidos considerando-se a taxa de 6,75% a.a. (taxa de juros utilizada em operações de 

crédito rural) sobre 50% do COE; e) a depreciação dos bens de capital fixo foi calculada pelo 

método linear: Depreciação = (valor inicial do bem – valor final)/vida útil. 

Para determinar a lucratividade dos tratamentos envolvidos, foram calculados os 

seguintes itens: a) receita bruta (RB), em R$, obtida entre a quantidade produzida (em número 

de sacos de 60 kg) e o preço médio recebido pelo produtor, em R$: RB = quantidade 
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produzida x preço por unidade; b) lucro operacional (LO), como a diferença entre a receita 

bruta e o custo operacional total: LO = RB - COT; c) índice de lucratividade (IL), entendido 

como a proporção da receita bruta que se constitui em recursos disponíveis, após a cobertura 

do custo operacional total de produção: IL = (LO/RB) x 100; d) preço de equilíbrio (PE), 

dado, em determinado nível de custo operacional total de produção, como o preço mínimo 

necessário a ser obtido para cobrir o COT, considerando-se a produtividade média obtida pelo 

produtor: PE = COT/produtividade média obtida pelo produtor; e) produtividade de equilíbrio 

(ProE), dada, em determinado nível de custo operacional total de produção, como a 

produtividade mínima necessária para cobrir o COT, considerando-se o preço médio recebido 

pelo produtor: ProE = COT/ preço médio recebido pelo produtor.  

Os coeficientes técnicos das operações, isto é, o tempo necessário para realizá-las por 

unidade de área e outras informações técnicas, foram levantados com o auxílio de técnicos 

com experiência na cultura, na região. Os valores de produtividade dos tratamentos foram 

convertidos em sacos (sc) de 60 kg de grãos, que é a forma tradicional de comercialização, 

pelos produtores da região. Os valores pagos pelos insumos foram atualizados para os meses 

de maio de 2011 e 2012, para as safras de 2011 e 2012, respectivamente. Os preços recebidos 

pelos produtores, nos últimos cinco anos, foram os seguintes: R$ 146,51 (maio de 2010), R$ 

108,12 (maio de 2011), R$ 186,87 (maio de 2012), R$ 216,95 (maio de 2013) e R$ 121,56 

(maio de 2014) (IEA 2014).  

Neste trabalho, considerou-se o preço médio dos anos agrícolas recebido pelos 

produtores, sendo de R$ 96,11, para a safra de 2011, e de R$ 146,17, para a safra de 2012.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Número de dias para emergência, florescimento pleno e ciclo 

 Os dados referentes ao número de dias para emergência, florescimento pleno e ciclo 

estão na Tabela 3. A emergência das plântulas de feijão ocorreu 6 dias após a semeadura 

(DAS). O florescimento pleno aos 55 dias após a emergência (DAE) (2011) e aos 53 DAE 

(2012) e o ciclo aos103 DAE no ano de 2011. Porém, no ano de 2012 a colheita foi realizada 

aos 100 dias após a emergência. Segundo Carbonell et al. (2008), o ciclo do cultivar IAC 

Alvorada é de 92 dias da emergência a maturação fisiológica, porém no presente experimento 

seu ciclo foi maior devido ao cultivo no sistema orgânico. A variação do ciclo dos cultivares 

do feijoeiro está em função da altitude, latitude e época de semeadura (KLUTHCOUSKI et 

al.,1997). 

Tabela 3- Número de dias para emergência, florescimento pleno e ciclo do cultivar de feijão 

IAC Alvorada. Andradina, SP, 2011 e 2012. 

 Emergência 

(DAS) 

Florescimento 

(DAE) 

Ciclo 

(DAE) 

ANOS 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

DIAS 6 6 55 53 103 100 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
DAS – Dias após a semeadura 
DAE – Dias após a emergência 
 

4.2 População de plantas inicial e final 

 No ano de cultivo 2011, verificou-se que houve influência do método de aplicação, 

onde a aplicação do fertilizante no sulco proporcionou maior população inicial de plantas 

(182.687 plantas ha-1), já para a população final não houve diferenças significativas (Tabela 

4). Em 2012 não houve influência dos tratamentos para população inicial e final de plantas. 
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Tabela 4 - População inicial e final em feijoeiro de inverno em função da época, método de 

aplicação e doses de fertilizantes orgânicos. Andradina (SP), 2011 e 2012. 

Tratamentos População de Plantas (mil plantas ha-1) 
Inicial - Estádio V2 Final - Colheita 
2011 2012 2011 2012 

Época de aplicação     
30 dias antes semeadura 177.000  247.000  128.062  200.843  
Semeadura 177.125  245.062  127.125  203.656  
Método de aplicação     
Sulco de semeadura 182.687 a 256.250  128.937  206.468  
A lanço  171.437 b 235.812  126.250  198.031  
Doses do fertilizante (t ha-1)     
1,0 181.000 246.125 129.375 201.562 
1,5 173.750 242.625 126.750 199.562 
2,0 175.750 250.500 127.500 203.500 
2,5 177.750 244.875 126.750 204.375 
Teste F     
Época de aplicação (E.A.) 0,00n.s. 0,03n.s. 0,07n.s.  0,09n.s.. 
Método de aplicação (M.A.) 9,99** 3,81n.s. 0,64n.s. 0,85n.s. 
Doses do fertilizante (D.F.) 0,75n.s. 0,10n.s. 0,13n.s. 0,05n.s. 
E.A x M.A 0,40n.s. 0,00n.s. 2,27n.s. 0,31n.s. 
E.A x D.F 0,41n.s. 1,24n.s. 0,90n.s. 1,53n.s. 
M.A x D.F 0,35n.s. 1,10n.s. 0,22n.s. 0,29n.s. 
E.A x M.A x D.F 0,48n.s. 1,64n.s. 0,04n.s. 1,56n.s. 
Reg. linear 0,23n.s. 0,00n.s. 0,22n.s. 0,09n.s. 
Reg. quadrática 1,68n.s. 0,01n.s. 0,07n.s. 0,02n.s. 
CV (%)     8,04   17,01   10,53   18,07 
Médias seguidas com letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. ** 

significativo ao nível de 1%.n.s. não significativo. 

 Deve-se salientar que a população de plantas utilizada seguiu as recomendações do 

cultivar, de acordo com Carbonell et al. (2008). No entanto as populações finais foram 

menores que a recomendada para a cultura, que está entre 200 a 240 mil plantas ha-1, como 

adequadas para se obter as máximas produtividades de grãos, com os cultivares do tipo III 

(SILVA e DI STEFANO, 2009). No cultivo de 2011 uma população inicial e final média foi 

de 177.062 e 127.593 plantas ha-1, e o no cultivo de 2012 uma população inicial e final média 

246.031 e 202.250 plantas ha-1. Pelas suas características de crescimento semi-ereto (tipo III), 

o cultivar IAC - Alvorada teve capacidade parcial de compensar essa menor população, 

conseguindo diminuir os espaços vazios das entrelinhas do feijoeiro no florescimento no 

cultivo de 2011. 
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 A população de plantas esperada de 240.000 plantas ha-1 não foi alcançada em 2011. 

De acordo com Souza et al. (2002), populações de plantas de 120-300 mil plantas ha-1não 

alteraram a  produtividade de grãos do feijoeiro. Isto mostra a capacidade de compensação 

dos componentes primários da produção do feijoeiro, resultando, na prática, na obtenção de 

produtividades equivalentes, com diferentes populações.Populações finais por volta de 150, 

170 e 220 mil plantas hectare para cultivar Pérola em sucessão a braquiária, milho e milheto, 

respectivamente, foram observadas por Gomes Junior (2006). 

 

4.3 Teores foliares de macronutrientes  

 Na Tabela 5 estão apresentados os teores de nitrogênio e fósforo foliar. Os teores 

foliares de nitrogênio e fósforo (2011 e 2012) não apresentaram interações significativas entre 

época de aplicação, método de aplicação e doses do fertilizante.  

Tabela 5– Teores foliares de nitrogênio e fósforo em feijoeiro de inverno em função da 

época, método de aplicação e doses de fertilizantes orgânicos. Andradina (SP), 2011 e 2012. 

Tratamentos Teores foliares (g kg-1) 
Nitrogênio Fósforo 

 2011            2012 2011            2012 
Época de aplicação     
30 dias antes semeadura 27 37 2,6 4,2 
Semeadura 29 38 2,6 4,2 
Método de aplicação     
Sulco de semeadura 27 38 2,6 4,3 
A lanço  29 37 2,5 4,1 
Doses do fertilizante (t ha-1)     
1,0 28 38 2,5 4,2 
1,5 28 37 2,5 4,1 
2,0 27 39 2,6 4,2 
2,5 27 37 2,7 4,4 
Teste F     
Época de aplicação (E.A.) 3,54n.s. 0,04n.s. 0,14n.s. 0,12n.s. 
Método de aplicação (M.A.) 2,33n.s. 0,54n.s. 0,62n.s. 1,34n.s. 
Doses do fertilizante (D.F.) 0,21n.s. 1,70n.s. 0,76n.s. 1,10n.s. 
E.A x M.A 0,09n.s. 0,06n.s. 0,29n.s. 0,16n.s. 
E.A x D.F 0,68n.s. 0,60n.s. 0,84n.s. 0,58n.s. 
M.A x D.F 0,21n.s. 1,28n.s. 0,54n.s. 0,19n.s. 
E.A x M.A x D.F 0,71n.s. 1,27n.s. 0,68n.s. 0,38n.s. 
Reg. linear 0,33n.s. 0,40n.s. 1,89n.s. 2,27n.s. 
Reg. quadrática 0,00n.s. 0,22n.s. 0,34n.s. 0,71n.s. 
CV (%)   15,48     7,70   14,19   11,62 
n.s.não significativo 
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 Os teores de nitrogênio obtidos no presente experimento apresentaram valores 

inferiores à faixa considerada adequada, de 30 a 50 g kg-1 no ano de cultivo de 2011. Este fato 

pode ser explicado devido ao baixo teor de matéria orgânica no solo, em torno de 16 a 19 g 

dm-3, que segundo Kluthcouski e Soares (2009) a matéria orgânica é fonte natural de 

nitrogênio para as plantas, além de ser responsável em aumentar a CTC propiciando maior 

capacidade de retenção de nutrientes como o potássio. A dependência da mineralização de N 

com a umidade do solo tem sido documentada (WHALEN et al., 2001) no caso do esterco 

bovino. Observou-se em 2011 e 2012 na aplicação do fertilizante 30 dias antes da semeadura, 

precipitação de 6,0 e 70,4 mm, respectivamente, justificando a baixa mineralização de N na 

área durante o cultivo. No ano de cultivo de 2012, o teor médio de nitrogênio foi de 38 g kg-1, 

estando o teor dentro da faixa de teores adequados segundo Malavolta et al. (1997). Este 

aumento de um ano para o outro dos teores de nitrogênio pode ser explicado devido o efeito 

residual do fertilizante orgânico e o manejo da cultura, como a adubação verde no período do 

verão. Bordin et. al (2003), utilizando sorgo com adubo verde, observaram elevada extração 

de nutrientes, principalmente nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio e enxofre, demonstrando 

que a utilização de espécies vegetais, na forma de adubação verde, atua na ciclagem de 

nutrientes que se encontram, muitas vezes, indisponíveis às culturas anuais em razão da 

profundidade no solo. Os teores de fósforo nos diferentes tratamentos, encontram-se dentro da 

faixa dos teores adequados, de 2,5 a 4,0 g kg-1, segundo Malavolta et al. (1997). Observou-se 

aumento gradual dos teores de fósforo, apresentando em média 2,62 g kg-1 no ano de cultivo 

2011 e uma média de 4,26 g kg-1, no ano de cultivo de 2012. O uso de fertilizantes orgânicos 

diminui a fixação do fósforo, sua solubilização é lenta, a absorção é gradual pela planta, 

permitindo a completa metabolização desse nutriente (PENTEADO, 2007). 

 Os teores de potássio obtidos no presente experimento apresentaram valores inferiores 

à faixa considerada adequada 20-24 g kg-1, nos dois anos de cultivo (Tabela 6). Os teores de 

cálcio verificados nas folhas do feijoeiro, nos diferentes tratamentos, encontram-se dentro da 

faixa dos teores adequados, de 10 a 25 g kg-1, nos dois anos de cultivo, segundo Malavolta et 

al. (1997). Estes resultados são semelhantes aos apresentados por Leal e Prado (2008), que 

também observaram que os maiores teores foliares de cálcio no feijão, ocorriam nos 

tratamentos com omissão de potássio, o que indica a ocorrência de uma grande competição 

entre Ca e K pelos sítios de absorção de nutrientes do sistema radicular (FERNANDES, 

2006). 
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Tabela 6– Teores foliares de potássio e cálcio em feijoeiro de inverno em função da época, 

método de aplicação e doses de fertilizantes orgânicos. Andradina (SP), 2011 e 2012. 

Tratamentos Teores foliares (g kg-1) 
Potássio Cálcio 

 2011             2012 2011            2012 
Época de aplicação     
30 dias antes semeadura 18,90 11,35 23,98 19,85 
Semeadura 19,54 11,50 23,28 21,65 
Método de aplicação     
Sulco de semeadura 18,93 11,07 23,39 23,44  
A lanço  19,51 11,78 23,86 18,05  
Doses do fertilizante (t ha-1)     
1,0 19,40 12,09 23,46 19,58 
1,5 18,34 11,90 23,14 22,28 
2,0 19.84 10,87 24,95 19,21 
2,5 19,31 10,84 22,96 21,92 
Teste F     
Época de aplicação (E.A.) 0,65n.s. 0,04n.s. 0,62n.s. 1,22n.s. 
Método de aplicação (M.A.) 0,53n.s. 1,16n.s. 0,27n.s. 11,01** 
Doses do fertilizante (D.F.) 0,63n.s. 1,03n.s. 1,03n.s.  0,93n.s. 
E.A x M.A 0,11n.s. 6,10 * 0,49n.s. 4,32 * 
E.A x D.F 0,99n.s. 0,56n.s. 1,15n.s.  0,28n.s. 
M.A x D.F 0,35n.s. 0,79n.s. 0,91n.s.  0,25n.s. 
E.A x M.A x D.F 0,18n.s. 0,87n.s. 0,55n.s. 0,93n.s. 
Reg. linear 0,11n.s. 2,69n.s. 0,00n.s. 0,29n.s. 
Reg. quadrática 0,11n.s. 0,01n.s. 0,86n.s. 0,00n.s. 
CV (%)   16,47   22,80   15,05   31,32 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ** 
significativo a 1%. * significativo a 5%. n.s. não significativo. 

 Para o teor de potássio e cálcio no ano de 2012 verificaram-se interações significativas 

entre época de aplicação e método de aplicação (Tabela 7). Observa-se que a aplicação do 

fertilizante orgânico 30 dias antes da semeadura proporcionou maior teor foliar de K do que 

no método de aplicação a lanço. Com relação aos teores foliares de Ca foram maiores quando 

o fertilizante foi aplicado no momento da semeadura. A aplicação de fertilizante orgânico na 

linha de semeadura atinge a área de desenvolvimento radicular, proporcionando maior 

absorção de nutrientes. 
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Tabela 7- Desdobramento das interações significativas entre época de aplicação e método de 

aplicação nos teores foliares de K e Ca em feijão orgânico. Andradina - SP, 2012. 

Época de aplicação 

           Método de aplicação 

Sulco Lanço Sulco Lanço  

 K foliar (g kg-1)  Ca foliar (g kg-1) 

30 dias antes semeadura 10,90 aA 12,65 aA 20,85 bA 18,84 aA  

Semeadura 11,81 aA 10,34 bA 26,02 aA 17,26 aB  

DMS      1,85         4,62  

Médias seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro estudado, minúscula na coluna e maiúscula na linha 
não diferem entre si à 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

 Os teores de magnésio e enxofre verificados nas folhas do feijoeiro (Tabela 8), nos 

diferentes tratamentos, encontram-se abaixo da faixa dos teores adequados, de 4,0 a 7,0 g kg-1 

e 5,0 a 10,0 g kg-1, respectivamente, segundo Malavolta et al. (1997). No cultivo de 2011 

apenas para o macronutriente magnésio observaram-se diferenças significativas quanto ao 

método de aplicação do fertilizante, sendo seu teor de 3,26 g kg-1 quando aplicado a lanço. Os 

teores de magnésio do presente trabalho foram semelhantes, aos verificados por Araújo 

(2008) de 4,12 g kg-1 no cultivar IAC- Votuporanga em um experimento de avaliação de 

cultivares de feijão em sistema orgânico de produção. Melém Júnior et al. (2011), também 

verificaram teores foliares de Mg abaixo dos níveis considerados adequados, utilizando 

fertilizante a base de resíduos orgânicos. 
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Tabela 8– Teores foliares de magnésio e enxofre em feijoeiro de inverno em função da época, 

método de aplicação e doses de fertilizantes orgânicos. Andradina (SP), 2011 e 2012. 

Tratamentos Teores foliares (g kg-1) 
Magnésio Enxofre 

 2011             2012 2011            2012 
Época de aplicação     
30 dias antes semeadura 3,17 2,25  2,53 2,61 
Semeadura 3,04 2,63  2,42 2,63 
Método de aplicação     
Sulco de semeadura 2,96 b 2,69  2,47 2,69 
A lanço  3,26 a 2,19  2,48 2,55 
Doses do fertilizante (t ha-1)     
1,0 3,18 2,58 2,43 2,66 
1,5 2,95 2,47 2,47 2,67 
2,0 3,15 2,22 2,60 2,54 
2,5 3,15 2,47 2,40 2,61 
Teste F     
Época de aplicação (E.A.) 1,44n.s. 4,37 * 1,48n.s. 0,07n.s. 
Método de aplicação (M.A.) 7,61 ** 7,54 ** 0,00n.s. 2,23n.s. 
Doses do fertilizante (D.F.) 0,95n.s. 0,71n.s. 0,99n.s. 0,39n.s. 
E.A x M.A 0,12n.s. 5,85 * 2,56n.s. 13,41 ** 
E.A x D.F 0,10n.s.  1,72n.s. 2,07n.s. 0,19n.s. 
M.A x D.F 0,03n.s.  0,89n.s. 0,23n.s. 1,90n.s. 
E.A x M.A x D.F 0,20n.s. 1,70n.s. 0,50n.s. 0,77n.s. 
Reg. linear 0,04n.s. 0,52n.s. 0,02n.s. 0,50n.s. 
Reg. quadrática 1,12n.s. 0,98n.s. 1,83n.s. 0,10n.s. 
CV (%)   14,18   30,02   13,93   14,19 
Médias seguidas com letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. ** 
significativo ao nível de 1%. * significativo ao nível de 5%. n.s. não significativo. 

 Para os teores de Mg e S em 2012 verificaram-se interações significativas entre época 

de aplicação e método de aplicação (Tabela 9). Observa-se que os teores foliares de Mg e S,  

foram maiores quando o fertilizante foi aplicado no momento da semeadura no sulco.  
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Tabela 9- Desdobramento das interações significativas entre época de aplicação e método de 

aplicação nos teores foliares de Mg e S em feijão orgânico. Andradina - SP, 2012. 

Época de aplicação 

           Método de aplicação 

Sulco Lanço Sulco Lanço  

 Mg foliar (g kg-1)  S foliar (g kg-1) 

30 dias antes semeadura 2,28 bA 2,22 aA 2,51 bA 2,71 aA  

Semeadura 3,10 aA 2,16 aB 2,87 aA 2,39 bB  

DMS  0,52 0,26  

Médias seguidas de mesma letra, dentro de cada parâmetro estudado, minúscula na coluna e maiúscula na linha 
não diferem entre si à 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

4.4 Massa seca de plantas e componentes de produção 

 Quanto à produção de massa seca de plantas, não houve diferença significativa para os 

métodos e épocas de aplicação do fertilizante no cultivo em 2011 (Tabela 10). 
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Tabela 10– Massa seca e número de vagens por planta em feijoeiro de inverno em função da 

época, método de aplicação e doses de fertilizantes orgânicos. Andradina (SP), 2011 e 2012. 

Tratamentos Massa seca Vagens planta-1 
2011 2012 2011 2012 

 ------g planta-1------             ----------N°----------            
Época de aplicação     
30 dias antes semeadura 5,09  5,75  11,59  6,43  
Semeadura 5,46  6,71  11,50  6,71  
Método de aplicação     
Sulco de semeadura 5,09  6,18  11,53  6,37  
A lanço  5,46  6,28  11,56  6,78  
Doses do fertilizante (t ha-1)     
1,0 5,12   4,81(1) 10,62 5,68 
1,5 5,81 6,25 12,31 6,93 
2,0 5,31 6,43 12,25 6,93 
2,5 4,87 7,43 11,00 6,75 
Teste F     
Época de aplicação (E.A.) 0,99n.s. 3,12n.s. 0,01n.s.    0,33n.s. 
Método de aplicação (M.A.) 0,99n.s. 0,02n.s.  0,00n.s.     0,70n.s. 
Doses do fertilizante (D.F.) 1,11n.s. 3,89 * 1,20n.s.     1,53n.s. 
E.A x M.A 0,02n.s. 1,17n.s.  1,72n.s.     3,49n.s. 
E.A x D.F 0,82n.s. 1,39n.s. 0,09n.s.     0,67n.s. 
M.A x D.F 0,56n.s. 0,81n.s. 0,70n.s.     0,07n.s.. 
E.A x M.A x D.F 0,33n.s. 0,12n.s. 0,90n.s.     0,18n.s. 
Reg. linear 0,55n.s. 10,81** 0,09n.s.     2,15n.s. 
Reg. quadrática 2,22n.s. 0,15n.s. 3,50n.s.     2,19n.s. 
CV (%)   28,53   35,17   27,18     29,50 
Médias seguidas com letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. ** 
significativo ao nível de 1%. * significativo ao nível de 5%.n.s. não significativo(1) Y= 3,416 + 0,0016x 
(R2=0,92**).  

 No entanto em 2012, o aumento nas doses do fertilizante orgânico proporcionou 

aumento significativo na massa seca de plantas (Figura 3) e os dados foram ajustados a 

equação linear y= 3,416 + 0,0016x (R2=0,92). O aumento linear na massa seca de plantas 

indica que a maior dose (2,5 t ha-1) não foi suficiente para atingir um ponto máximo de 

desenvolvimento das plantas. A dose de 2,5 t ha-1 de fertilizante orgânico, corresponde à 

aplicação de 70 kg ha-1 de N na semeadura, e a adubação de cobertura 1.670 kg ha-1, 

corresponde a 50 kg ha-1de N em cobertura, sendo utilizado somente o fertilizante orgânico 

como fonte de N. Estes valores não foram suficientes para suprir as necessidades de N do 

feijoeiro, devido à liberação lenta dos nutrientes quando utilizado fertilizantes orgânicos. 

Segundo Trani e Trani (2011) compostos orgânicos de relação C/N menores que 25, o N é 

liberado no primeiro ano de cultivo, porém o feijoeiro não aproveitou todo este N aplicado 
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devido seu ciclo de aproximadamente 100 dias, ficando o N disponível para o segundo ano de 

cultivo. Observa-se que as médias das massas secas de plantas foram de 5,27 e 6,23 g planta-1, 

em 2011 e 2012, respectivamente, portanto demonstra melhor desenvolvimento vegetativo em 

2012, porém isto não refletiu em incrementos nos componentes da produção. Monteiro et al. 

(2014), avaliando cultivares de feijão em sistema orgânico de produção, observaram para o 

cultivar IAC-Alvorada massa seca de plantas de 11,01 g planta-1, valor muito acima do 

verificado no presente trabalho.  Venturini et al. (2003), estudando o uso de vermicomposto (a 

base de esterco bovino) na cultura do feijão, notaram-se que não houve diferenças 

significativas para a massa seca das plantas, corroborando os dados do presente trabalho. 

 

Figura 3- Massa seca de plantas, em função das doses de fertilizante orgânico. Andradina - 

SP, 2012.                     

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 

 Quanto ao número médio de vagens por planta, não houve diferença significativa nos 

dois anos de cultivo (Tabela 10). Araujo (2008), avaliando cultivares, obteve o número 15,57 

vagens por planta para a IAC-Tunã, já Carvalho e Wanderley (2007) verificaram 6 vagens por 

planta para a cultivar Aporé em cultivo orgânico. Vale ressaltar no presente experimento que 

o número de vagens por planta nos anos de cultivo 2011 e 2012, apresentaram uma média de 

11,54 e 6,57 vagens por planta, respectivamente. 

Massa seca de plantas 2012 y = 0,0016x + 3,416
R² = 0,92**; (p<0,01)
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 Para os números de grãos por planta e de grãos por vagem, não houve diferenças 

significativa entre os tratamentos, no ano de cultivo 2011(Tabela 11). 

 

Tabela 11– Grãos por planta e grãos por vagem em feijoeiro de inverno em função da época, 

método de aplicação e doses de fertilizantes orgânicos. Andradina (SP), 2011 e 2012. 

Tratamentos Grãos planta-1 Grãos vagem-1 
2011 2012 2011 2012 

Época de aplicação     
30 dias antes semeadura 41,84 19,12  4,09  1,87  
Semeadura 42,68 21,06  4,31  2,09  
Método de aplicação     
Sulco de semeadura 42,46  19,62  4,18  1,90  
A lanço  42,06  20,56  4,21  2,06  
Doses do fertilizante (t ha-1)     
1,0 38,93 17,06 3,75 1,68 
1,5 45,75 21,06 4,56 2,12 
2,0 44,81 21,68 4,56 2,12 
2,5 39,56 20,56 3,93 2,00 
Teste F     
Época de aplicação (E.A.) 0,04n.s. 1,12n.s. 0,31n.s. 1,37n.s. 
Método de aplicação (M.A.) 0,01n.s. 0,26n.s. 0,00n.s. 0,70n.s. 
Doses do fertilizante (D.F.) 0,81n.s. 1,29n.s. 1,16n.s. 1,22n.s. 
E.A x M.A 0,48n.s. 6,60 * 1,08n.s. 8,10 ** 
E.A x D.F 0,22n.s.  0,29n.s. 0,36n.s. 0,32n.s. 
M.A x D.F 0,69n.s. 0,16n.s. 0,67n.s. 0,25n.s. 
E.A x M.A x D.F 0,34n.s.  0,28n.s. 0,48n.s. 0,92n.s. 
Reg. linear 0,00n.s. 1,86n.s. 0,10n.s. 1,26n.s. 
Reg. quadrática 2,39n.s. 1,97n.s.. 3,38n.s. 2,27n.s.. 
CV (%)   36,92   36,31   37,18  37,62 
** significativo ao nível de 1%. * significativo ao nível de 5%.n.s. não significativo 

 No entanto, no ano de cultivo 2012 houve interações significativas para grãos por 

planta, entre época de aplicação e método de aplicação (Tabela 11). Quanto ao método de 

aplicação do composto orgânico, Souza e Borel (1996) não encontraram diferenças entre a 

incorporação, aplicação superficial e localizado na linha de semeadura. Observa-se que a 

aplicação do fertilizante orgânico na semeadura a lanço proporcionou maior número de grãos 

por planta (23,87). Para o número de grãos por vagem houve interações significativas entre 

época de aplicação e método de aplicação (Tabela 11). A aplicação de fertilizante orgânico na 

semeadura a lanço proporcionou maior número de grãos por vagem (2,43). Maia et al. (2013) 

verificaram número médio de 4,2 grãos por vagem no cultivar IAC Alvorada. 
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Tabela 12- Desdobramento da interação significativa entre época de aplicação e método de 

aplicação no número de grãos por planta, em feijão orgânico em Andradina - SP. 2012. 

Época de aplicação 
Método de aplicação 

Sulco Lanço 

30 dias antes da semeadura 21,00 aA 17,25 bA 

Semeadura 18,25 aB 23,87 aA 

DMS                    5,18 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si à 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 

Tabela 13- Desdobramento da interação significativa entre época de aplicação e método de 

aplicação no número de grãos por vagem, em feijão orgânico em Andradina - SP. 2012. 

Época de aplicação 
Método de aplicação 

Sulco Lanço 

30 dias antes da semeadura 2,06 aA 1,68 bA 

Semeadura 1,75 aB 2,43 aA 

DMS                        0,53 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si à 5% de 
probabilidade pelo teste de Tukey. 

 Importante componente produtivo na cultura do feijão, a massa média de 100 grãos 

não foi influenciada pelos tratamentos, nos dois anos de estudo (Tabela 14). Segundo 

Carbonell (2008), a massa de 100 grãos da cultivar IAC-Alvorada é de 27,5 gramas, sendo 

igual à massa média do presente trabalho, diferindo da massa média de 100 grãos (30 gramas) 

registrados por Maia et al. (2013) em sistema convencional. 
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Tabela 14– Massa de 100 grãos e produtividade em feijoeiro de inverno em função da época, 

método de aplicação e doses de fertilizantes orgânicos. Andradina (SP), 2011 e 2012. 

Tratamentos Massa de 100 grãos Produtividade 
2011 2012 2011 2012 

 ----------g----------            -------kg ha-1-------            
Época de aplicação     
30 dias antes semeadura 27,58  27,54  1.839  813  
Semeadura 28,25  27,49  1.698  830  
Método de aplicação     
Sulco de semeadura 28,32  28,18  1.706  836  
A lanço  27,50  26,85  1.830  807  
Doses do fertilizante (t ha-1)     
1,0 28,16 26,25 1.612   568(2) 
1,5 27,69 28,29 1.880 871 
2,0 27,70 27,94 1.784 829 
2,5 28,12 27,58 1.797 928 
Teste F     
Época de aplicação (E.A.) 2,19n.s. 0,00n.s. 0,89n.s. 0,06n.s. 
Método de aplicação (M.A.) 3,41n.s. 1,39n.s. 0,69n.s. 0,18n.s. 
Doses do fertilizante (D.F.) 0,32n.s. 0,62n.s. 0,56n.s. 2,94 * 
E.A x M.A 0,09n.s. 0,38n.s. 0,00n.s. 1,39n.s. 
E.A x D.F 0,30n.s. 0,83n.s. 0,44n.s. 1,32n.s. 
M.A x D.F 0,62n.s. 0,66n.s. 0,58n.s. 1,31n.s. 
E.A x M.A x D.F 0,03n.s. 0,06n.s. 0,56n.s. 0,48n.s. 
Reg. linear 0,00n.s. 0,51n.s. 0,47n.s. 6,42 * 
Reg. quadrática 0,96n.s. 1,12n.s. 0,72n.s. 0,70n.s. 
CV (%)     6,45   16,41    33,72    32,99 
Médias seguidas com letras diferentes diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. ** 
significativo ao nível de 1%. * significativo ao nível de 5%. n.s. não significativo(2) Y= 552,7 + 0,1536x 
(R2=0,72*).  

A produtividade de grãos não foi influenciada pelas doses, método e época de 

aplicação do fertilizante no cultivo em 2011 (Tabela 14). No entanto, em 2012, o aumento nas 

doses do fertilizante orgânico proporcionou aumento na produtividade (Figura 4) e os dados 

se ajustaram a equação linear y= 552,7 + 0,1536x (R2=0,72). O aumento linear na 

produtividade indica que a maior dose (2,5 t ha-1) não foi suficiente para atingir um ponto 

máximo de produtividade. Scherer e Bartz (1984) referem-se ao emprego de 6,5 t ha-1de 

esterco de aves em solo corrigido com calcário para se obter altos rendimentos na cultura do 

feijão.  A dose sugerida por Penteado (2007) de composto orgânico já decomposto para o 

feijão é de 10 t ha-1. Entretanto, de acordo com Figueiredo et al. (2012), os adubos orgânicos 

em doses muito elevadas tornam-se prejudiciais às culturas, o que vai depender de sua 

composição química, taxa de mineralização e teor de nitrogênio. 
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Figura 4- Produtividade, em função das doses de fertilizante orgânico. Andradina - SP, 2012.                                

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
 Houve maiores produtividades no cultivo de 2011 em relação ao cultivo 2012. Este 

fato pode ser explicado devido às condições climáticas desfavoráveis (altas temperaturas no 

florescimento) no ano de 2012. Silva e Ribeiro (2009) relatam que a produtividade de grãos 

do feijoeiro é bastante afetada quando a temperatura do ar, na floração, apresenta valores 

acima de 35 ºC e abaixo de 12 ºC, provocando abortamento de flores. Verificou-se na plena 

floração do feijoeiro (09/08/2012) as temperaturas máximas de 32,1 ºC e mínimas de 13,7 ºC, 

sendo muito próximas do limite, podendo ter influenciado negativamente nos componentes de 

produção e produtividade. Araújo (2008) obteve produtividade média 3.655 kg ha-1 em 

sistema orgânico de produção do feijoeiro. Segundo a autora isto foi possível devido algumas 

condições, dentre elas a temperatura média que ficou em torno de 20-21 ºC, sendo altamente 

favorável ao desenvolvimento vegetativo e reprodutivo. Venturini et al. (2003) observaram 

produtividade média de 2.066 kg ha-1, utilizando vermicomposto a partir de esterco bovino. 

Didonet (2005) cita que, além do genótipo, a produtividade é fortemente dependente das 

condições de ambiente e de fatores de manejo, portanto as condições climáticas do presente 

experimento influenciaram negativamente esta variável no ano de cultivo 2012. 

 

 

 

 

Produtividade 2012 y = 0,1536x + 552,7    
R² = 0,72*; (p<0,05)
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4.5 Análise de custo e rentabilidade 

4.5.1 Custo Operacional Total (COT) 

 Nas Tabelas 15 e 16, encontram-se as estimativas do custo operacional total obtido 

com a cultura do feijão em sistema orgânico de produção em Andradina – SP na safra de 2011 

e 2012. Este modelo de estrutura de COT foi utilizado individualmente para todos os 

tratamentos, embora, nas tabelas15 e 16, estejam representados as operações mecanizadas e 

manuais totais em ambos os anos, para cada tratamento foram descontado os custos totais das 

operações realizadas com as doses aplicadas de fertilizante orgânico.  

 Os custos com operações manuais e irrigação corresponderam a 29,68% e 24,04 % do 

COT em 2011 e 2012, respectivamente. Quanto aos materiais utilizados, os maiores gastos 

foram atribuídos a sementes de sorgo e a aplicação de calcário, ocorrendo assim o acréscimo 

de operações de preparo e utilização de outros implementos agrícolas, onerando os custos 

finais na safra de 2012, agravada pela baixa produtividade observada. Na safra de 2011, os 

gastos com insumos foram menores e também o número reduzido de operações de preparo, 

ajudaram a obter um maior índice de lucratividade além de melhor produtividade alcançada.  

 Em relação aos custos com insumos agrícolas, o sistema orgânico de produção 

proporcionou menores gastos com os tratos culturais usualmente praticados em relação ao 

cultivo convencional, não ocorrendo aplicações de fungicidas, utilizando apenas o uso de 

inseticida natural e aplicado como fonte de adubo, fertilizante orgânico, com menor custo em 

comparação com o preço em tonelada de fontes nitrogenadas, uréia e nitrato por exemplo. 

Gerlach et al. (2013), avaliando doses de nitrogênio na cultura do feijão de inverno, 

verificaram que a adubação nitrogenada na dose de 90 kg ha-1, no cálculo do COT 

corresponderam a 14% (R$ 381,46). No presente trabalho a maior dose de fertilizante 

orgânico (2,5 t ha-1) apresentou no cálculo do COT 10,78% (R$ 250,00). 
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Tabela 15-Estimativa do custo operacional total da cultura do feijão em sistema orgânico de 

produção em duas safras na região de Andradina - SP. (Safra 2011). 

Descrição Unidade 
Qtde. 

 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Custo 
Total 

A- Operações   R$ R$ % 
Semeadura do feijão  H/M 1 55,00 55,00 2,93 
Aração  H/M 0,7 50,00 35,00 1,86 
Gradagem (3x) H/M 0,8 50,00 120,00 6,38 
Aplicação de adubo (Manual) H/D 1 60,00 60,00 3,19 
Aplicação de adubo (Sulco)  H/M 0,7 60,00 42,00 2,23 
Aplicação de adubo (Foliar) H/M 0,5 60,00 30,00 1,60 
Pulverização inseticida natural H/D 0,5 80,00 40,00 2,13 
Capina manual H/D 1,55 60,00 93,00 4,95 
Irrigação   mm-1 293,00 1,05 307,50 16,37 
Colheita e arranquio H/D 1 70,00 70,00 3,73 
Secagem/bateção/abanação/ensac. H/D 2 60,00 120,00 6,39 

Subtotal A    972,50 51,76 
B- Insumos      
B1- Fertilizantes(*)      
Adubo orgânico (cobert.~50 kgN) t ha-1 1,67 100,00 167,00 8,89 
Adubo orgânico (~75 kg N) t ha-1 2,5 100,00 250,00 13,31 
Adubo foliar (Ecofol) 
Adubo foliar (1%N) 
Inoculante R. tropici 
B2- Sementes(*) 

l ha-1 

l ha-1 
l ha-1 

0,8 
1 

0,2 

45,00 
45,00 
15,00 

 

36,00 
45,00 
3,00 

1,92 
2,39 
0,16 

Feijão (IAC Alvorada) kg 40,00 5,20 208,00 11,06 
B3- Defensivos Agrícolas(*)      
Inseticida natural (óleo de Nim) 
(3x) 

l ha-1 0,8 45,00 108,00 5,74 

Subtotal B    817,00 43,49 
Custo Operaciona Efetivo 
(A+B) 

     

C- Outras Despesas(1)    89,49 4,77 
Custo Operacional Total 
(A+B+C) 

   1878,99 100,00 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
(1) 5% do COE;  
(*) Preços médios pagos pelos insumos na região de Andradina-SP. 
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Tabela 16-Estimativa do custo operacional total da cultura do feijão em sistema orgânico de 

produção em duas safras na região de Andradina - SP. (Safra 2012). 

Descrição Unidade Qtde. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

Custo 
Total 

A- Operações   R$ R$ % 
Semeadura do feijão  
Semeadura do sorgo 
Roçagem  

H/M 
H/M 
H/M 

1 
0,99 
0,80 

55,00 
49,50 
50,00 

55,00 
49,50 
40,00 

2,37 
2,13 
1,72 

Gradagem (2x) 
Aplicação de calcário  
Aplicação de adubo (Manual) 
Aplicação de adubo (Sulco)  
Aplicação de adubo (Foliar) 
Pulverização inseticida natural 
Capina manual 

H/M 
H/M 
H/D 
H/M 
H/M 
H/D 
H/D 

0,80 
0,63 

1 
0,7 
0,5 
0,5 

1,55 

50,00 
50,00 
60,00 
60,00 
60,00 
80,00 
60,00 

80,00 
31,50 
60,00 
42,00 
30,00 
40,00 
93,00 

3,45 
1,36 
2,59 
1,81 
1,29 
1,72 
4,02 

Irrigação mm-1 293,00 1,05 307,50 13,26 
Colheita e arranquio 
Secagem/bateção/abanação/ensac. 

H/D 
H/D 

2 
2 

70,00 
60,00 

140,00 
120,00 

6,04 
5,17 

Subtotal A    1.088,5 46,93 
B- Insumos      
B1- Fertilizantes(*)      
Adubo orgânico (cobert.~50 kg N) t ha-1 1,67 100,00 167,00 7,21 
Adubo orgânico (~75 kg N) 
Calcário 
Adubo foliar (Ecofol) 
Adubo foliar (1%N) 
Inoculante R.tropici 
B2- Sementes(*) 

t ha-1 

t ha-1 

l ha-1 

l ha-1 
l ha-1 

2,5 
0,75 
0,8 
1 

0,2 

100,00 
76,00 
45,00 
45,00 
15,00 

 

250,00 
57,00 
36,00 
45,00 
3,00 

10,78 
2,46 
1,55 
1,94 
0,13 

Feijão (IAC Alvorada) 
Sorgo granífero (Ranchero) 

kg 

kg 
40 
40 

5,20 
6,15 

208,00 
246,00 

8,97 
10,61 

B3- Defensivos Agrícolas(*)      
Inseticida natural (óleo de Nim) 
(3x) 

l ha-1 0,8 45,00 108,00 4,66 

Subtotal B    1.120,00 48,31 
Custo Operaciona Efetivo (A+B)      
C- Outras Despesas(1)    110,43 4,76 
Custo Operacional Total 
(A+B+C) 

   2.318,93 100,00 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
(1) 5% do COE;  
(*) Preços médios pagos pelos insumos na região de Andradina-SP. 
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4.5.2 Receita bruta, lucro operacional e indicadores de lucratividade 

 No ano de cultivo 2011, para os diferentes tratamentos, o COT variou de R$ 1.614,37 

a R$ 1.834,88 por hectare (Tabela 17). Tais valores são semelhantes ao custo de produção em 

sistema convencional, de feijão com baixo nível tecnológico estimado em R$ 1.699,72 por 

hectare, segundo Richetti e Melo (2013). Os custos de produção no sistema de cultivo 

orgânico do feijoeiro tendem a serem menores devido ao baixo investimento em insumos de 

indústrias químicas e visa o aproveitamento de resíduos orgânicos na própria unidade de 

produção.  

 Comparando as duas safras, entre os tratamentos, o menor COT foi atribuído ao 

tratamento pela aplicação do adubo orgânico todo na semeadura com a menor dose testada, 

que foi de 1,0 t ha-1. Na tabela 17, para efeito de comparação de safras, em 2011 houve lucro 

operacional em todos os tratamentos, não sendo evidenciado resultado semelhante à safra 

seguinte (Tabela 18). Pode-se comprovar, que o tratamento a lanço, propiciou a maior 

produtividade de grãos, sendo que em 2011 a produtividade foi de 37,63 sacas com aplicação 

total do fertilizante orgânico aos 30 dias após a semeadura (30 DAS) na dose de 2,0 t ha-1 e 

em 2012 a produtividade foi de 16,44 sacas com a aplicação a lanço todo na semeadura com a 

dose de 2,5 t ha-1. Porém, os tratamentos que proporcionaram maior rentabilidade econômica, 

com maior índice de lucratividade, foram o tratamento com aplicação a lanço aos 30 DAS na 

dose de 2,0 t ha-1 na safra de 2011 e a aplicação no sulco todo na semeadura na dose de 1,5 t 

ha-1na safra de 2012. Contudo, na safra de 2012 devido aos fatores climáticos, com frequência 

de temperaturas elevadas no período de florescimento, muitos botões florais foram abortados, 

havendo uma queda de produção. Alves et al. (2000), avaliando fontes e doses de matéria 

orgânica em feijão de vagem, verificaram a dose mais econômica de esterco bovino de 25,57 

t/ha e de esterco caprino de 19,11 t/ha e de esterco de galinha de 5,17 t/ha. 
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Tabela 17-Produtividade de grãos (PG), preços pagos ao produtor na região, custo 

operacional total (COT), receita bruta (RB), lucro operacional (LO) e indicadores de 

lucratividade (IL) da cultura do feijão em sistema orgânico. Andradina – SP, Safra 2011. 

Tratamentos 
Safra 2011 

PG* sacas Preço COT RB LO IL 

  MA - EP - D 

 

kg ha-1 ha-1 

R$ 

saca-1 R$ ha-1 R$ ha-1 R$ ha-1 (%) 

SU - 0 - 1,0 1.620,39 27,00 96,11 1.614,37 2.594,97  980,60  37,79  

SU - 0 - 1,5 1.660,05 27,66 96,11 1.666,88 2.658,40  991,52  37,30  

SU - 0 - 2,0 1.429,73 23,83 96,11 1.719,37 2.290,30  570,93  24,93  

SU - 0 - 2,5 1.846,39 30,77 96,11 1.762,87 2.957,30  1.194,43  40,39  

LA - 0 - 1,0 1.719,71 28,66 96,11 1.677,38 2.754,51  1.077,13  39,10  

LA - 0 - 1,5 1.993,80 33,23 96,11 1.729,89 3.193,74  1.463,85  45,83  

LA - 0 - 2,0 1.767,36 29,45 96,11 1.764,37 2.830,44  1.066,07  37,66  

LA - 0 - 2,5 1.555,67 25,92 96,11 1.834,88 2.491,17  656,29  26,34  

SU - 30 - 1,0 1.623,47 27,05 96,11 1.658,47 2.599,78  941,31  36,21  

SU - 30 - 1,5 2.007,75 33,46 96,11 1.710,97 3.215,84  1.504,87  46,80  

SU - 30 - 2,0 1.681,79 28,02 96,11 1.763,28 2.693,00  929,72  34,52  

SU - 30 - 2,5 1.784,66 29,74 96,11 1.815,98 2.858,31  1.042,33  36,47  

LA - 30 - 1,0 1.497,04 24,95 96,11 1.715,17 2.397,94  682,77  28,47  

LA - 30 - 1,5 1.858,94 30,98 96,11 1.729,88 2.977,49  1.247,61  41,90  

LA - 30 - 2,0 2.257,98 37,63 96,11 1.782,38 3.616,62  1.834,24  50,72  

LA - 30 - 2,5 2.006,56 33,44 96,11 1.834,88 3.213,92  1.379,04  42,91  

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
MA - Modo de aplicação; EP - Época de aplicação; D* - Dose aplicada do fertilizante em toneladas ha-1; SU -
Aplicado no sulco; LA - Aplicado a lanço; 0 - na semeadura; 30 - 30 dias antes da semeadura. 
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Tabela 18-Produtividade de grãos (PG), preços pagos ao produtor na região, custo 

operacional total (COT), receita bruta (RB), lucro operacional (LO) e indicadores de 

lucratividade (IL) da cultura do feijão em sistema orgânico. Andradina – SP, Safra 2012. 

 

Tratamentos 

Safra 2012 

PG* sacas Preço COT RB LO IL 

  MA - EP - D 

 

        kg ha-1 ha-1 

R$ 

saca-1 R$ ha-1 R$ ha-1 R$ ha-1 (%) 

SU -  0 - 1,0 789,95 13,17 146,17 2.098,43 1.925,05 -173,37 -9,01 

SU -  0 - 1,5 976,59 16,28 146,17 2.150,92 2.379,64 228,73 9,61 

SU -  0 - 2,0 616,84 10,28 146,17 2.203,43 1.502,62 -700,80 -46,64 

SU -  0 - 2,5 837,03 13,95 146,17 2.255,93 2.039,07 -216,86 -10,64 

LA -  0 - 1,0 584,28 9,73 146,17 2.117,30 1.422,23 -695,07 -48,87 

LA -  0 - 1,5 973,43 16,22 146,17 2.169,83 2.370,87 201,05 8,48 

LA -  0 - 2,0 879,25 14,65 146,17 2.222,33 2.141,39 -80,94 -3,78 

LA -  0 - 2,5 986,93 16,44 146,17 2.274,82 2.403,03 128,21 5,34 

SU - 30 - 1,0 688,86 11,48 146,17 2.166,43 1.678,03 -488,40 -29,11 

SU - 30 - 1,5 937,10 15,62 146,17 2.213,91 2.283,17 69,27 3,03 

SU - 30 - 2,0 925,09 15,41 146,17 2.266,40 2.252,48 -13,92 -0,62 

SU - 30 - 2,5 927,45 15,45 146,17 2.318,93 2.258,32 -60,60 -2,68 

LA - 30 - 1,0 570,91 9,51 146,17 2.223,90 1.390,07 -833,82 -59,98 

LA - 30 - 1,5 603,65 10,06 146,17 2.276,40 1.470,47 -805,93 -54,81 

LA - 30 - 2,0 897,27 14,95 146,17 2.328,91 2.185,24 -143,67 -6,57 

LA - 30 - 2,5 963,19 16,05 146,17 2.381,42 2.346,02 -35,39 -1,51 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
MA - Método de aplicação; EP - Época de aplicação; D - Dose aplicada do fertilizante em toneladas ha-1; SU -
Aplicado no sulco; LA - Aplicado a lanço; 0 - na semeadura; 30 - 30 dias antes da semeadura. 
 

4.5.3 Preço, produtividade de equilíbrio e relação custo/benefício 

 Verificou-se que, para os preços de R$ 96,11 por saco de 60 kg de feijão, para a safra 

de 2011 (Tabela 19). Os tratamentos apresentaram produtividades de equilíbrio abaixo dos 

valores médios de produtividade obtidos pela cultura, nas condições do estudo, ou seja, a 

produtividade de equilíbrio, que equivale à produtividade mínima necessária para cobrir os 

custos, foi menor que a produtividade média obtida, demonstrando, assim, a rentabilidade da 

cultura em todos os tratamentos, devido ao preço elevado da saca, e produtividade observada.  
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Já na safra de 2012 (Tabela 20), para o preço de R$ 146,17 por saca, a maioria dos 

tratamentos apresentaram produtividade de equilíbrio maior que a produção nos tratamentos 

realizados, evidenciando assim, prejuízo econômico pela baixa produtividade e também pelo 

maior COT em comparação ao ano agrícola de 2011 e consequentemente com o ponto de 

equilíbrio maior, teria que produzir muito além das expectativas de produtividade da cultura 

para cobrir os gastos operacionais. Sendo assim, o preço de equilíbrio é influenciado pelo 

COT e pela produtividade. Desta maneira, quanto maior a produtividade, menor o preço de 

equilíbrio. 

 

Tabela 19-Preço de equilíbrio (PE), produtividade de equilíbrio (ProE) e relação 

custo/beneficio da produção de feijão orgânico na região de Andradina – SP (Safra 2011). 

 

Tratamentos 

   Safra 2011   

PG* sacas Preço COT PE ProE 

  MA - EP - D* 

 

       kg ha-1 ha-1 

R$ 

saca-1 R$ ha-1 

 

Saca 

 

R$  

SU -  0 - 1,0 1.620,39 27,00 96,11 1.614,37 59,79  16,80  

SU -  0 - 1,5 1.660,05 27,66 96,11 1.666,88 60,26  17,34  

SU -  0 - 2,0 1.429,73 23,83 96,11 1.719,37 72,15  17,89  

SU -  0 - 2,5 1.846,39 30,77 96,11 1.762,87 57,29  18,34  

LA -  0 - 1,0 1.719,71 28,66 96,11 1.677,38 58,53  17,45  

LA -  0 - 1,5 1.993,80 33,23 96,11 1.729,89 52,06  18,00  

LA -  0 - 2,0 1.767,36 29,45 96,11 1.764,37 59,91  18,36  

LA -  0 - 2,5 1.555,67 25,92 96,11 1.834,88 70,79  19,09  

SU - 30 - 1,0 1.623,47 27,05 96,11 1.658,47 61,31  17,26  

SU - 30 - 1,5 2.007,75 33,46 96,11 1.710,97 51,13  17,80  

SU - 30 - 2,0 1.681,79 28,02 96,11 1.763,28 62,93  18,35  

SU - 30 - 2,5 1.784,66 29,74 96,11 1.815,98 61,06  18,89  

LA - 30 - 1,0 1.497,04 24,95 96,11 1.715,17 68,74  17,85  

LA - 30 - 1,5 1.858,94 30,98 96,11 1.729,88 55,84  18,00  

LA - 30 - 2,0 2.257,98 37,63 96,11 1.782,38 47,37  18,55  

LA - 30 - 2,5 2.006,56 33,44 96,11 1.834,88 54,87  19,09  

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
MA - Método de aplicação; EP - Época de aplicação; D - Dose aplicada do fertilizante em toneladas ha-1; SU -
Aplicado no sulco; LA - Aplicado a lanço; 0 - na semeadura; 30 - 30 dias antes da semeadura. 
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Tabela 20-Preço de equilíbrio (PE), produtividade de equilíbrio (ProE) e relação 

custo/beneficio da produção de feijão orgânico na região de Andradina – SP (Safra 2012). 

 

Tratamentos 

Safra 2012 

PG* sacas Preço COT PE ProE 

  MA - EP - D* 

 

     kg ha-1 ha-1 

R$ 

saca-1 R$ ha-1 

 

Saca 

 

R$  

SU -  0 - 1,0 789,95 13,17 146,17 2.098,43 159,33 14,36 

SU -  0 - 1,5 976,59 16,28 146,17 2.150,92 132,12 14,72 

SU -  0 - 2,0 616,84 10,28 146,17 2.203,43 214,34 15,07 

SU -  0 - 2,5 837,03 13,95 146,17 2.255,93 161,72 15,43 

LA -  0 - 1,0 584,28 9,73 146,17 2.117,30 217,61 14,49 

LA -  0 - 1,5 973,43 16,22 146,17 2.169,83 133,77 14,84 

LA -  0 - 2,0 879,25 14,65 146,17 2.222,33 151,69 15,20 

LA -  0 - 2,5 986,93 16,44 146,17 2.274,82 138,37 15,56 

SU - 30 - 1,0 688,86 11,48 146,17 2.166,43 188,71 14,82 

SU - 30 - 1,5 937,10 15,62 146,17 2.213,91 141,74 15,15 

SU - 30 - 2,0 925,09 15,41 146,17 2.266,40 147,07 15,51 

SU - 30 - 2,5 927,45 15,45 146,17 2.318,93 150,09 15,86 

LA - 30 - 1,0 570,91 9,51 146,17 2.223,90 233,85 15,21 

LA - 30 - 1,5 603,65 10,06 146,17 2.276,40 226,28 15,57 

LA - 30 - 2,0 897,27 14,95 146,17 2.328,91 155,78 15,93 

LA - 30 - 2,5 963,19 16,05 146,17 2.381,42 148,38 16,29 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
MA - Método de aplicação; EP - Época de aplicação; D - Dose aplicada do fertilizante em toneladas ha-1; SU -
Aplicado no sulco; LA - Aplicado a lanço; 0 - na semeadura; 30 - 30 dias antes da semeadura. 
 

  Para a relação benefício/custo (Figura 5) com preço médio pago ao produtor na safra 

2011, observou-se que todos os tratamentos apresentaram relação acima de 1, caracterizando 

lucros. Os melhores tratamentos foram na época de aplicação 30 dias antes da semeadura, no 

método de aplicação a lanço em área total e a dose de fertilizante orgânico de 1,5 t ha-1. 

  No entanto, para a relação benefício/custo com preço médio pago ao produtor na safra 

2012, verificou-se que todos os tratamentos apresentaram relação abaixo de 1, não 

caracterizando lucros, exceto o tratamento com doses de fertilizante orgânico de  1,5 e 2,5 t 

ha-1, que apresentaram lucros operacionais.  
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Figura 5-Benefício/custo com preço médio pago ao produtor. Andradina - SP, 2011 e 2012.  

 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 

 

 Nas Tabelas 21 a 24, foram feitas as mesmas análises de rentabilidade, para evidenciar 

o cenário da análise econômica com preço acrescido de 30% na saca praticada pela venda da 

produção orgânica de feijão. Segundo Santos (2011), a procura pelo feijão produzido 

organicamente tem aumentado, mesmo com preços cerca de 30 a 40% superiores ao do feijão 

cultivado de forma convencional. Na agricultura orgânica, além de reduzir os gastos com 

insumos, o valor agregado ao grão é maior, gerando maior índice de lucratividade (IL), 

quando comparado ao modelo convencional de produção.  
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Tabela 21-Produtividade de grãos (PG), preços pagos ao produtor na região, custo 

operacional total (COT), receita bruta (RB), lucro operacional (LO) e indicadores de 

lucratividade (IL) da cultura do feijão em sistema orgânico. Andradina – SP, Safra 2011. 

 

Tratamentos 

Safra 2011 

PG* sacas Preço COT RB LO IL 

  MA - EP - D 

 

       kg ha-1 ha-1 

R$ 

saca-1 R$ ha-1 R$ ha-1 R$ ha-1 (%) 

SU -  0 - 1,0 1.620,39 27,00 124,94 1.614,37 3.373,38 1.759,01 52,14 

SU -  0 - 1,5 1.660,05 27,66 124,94 1.666,88 3.455,84 1.788,96 51,77 

SU -  0 - 2,0 1.429,73 23,83 124,94 1.719,37 2.977,32 1.257,95 42,25 

SU -  0 - 2,5 1.846,39 30,77 124,94 1.762,87 3.844,40 2.081,53 54,14 

LA -  0 - 1,0 1.719,71 28,66 124,94 1.677,38 3.580,78 1.903,40 53,16 

LA -  0 - 1,5 1.993,80 33,23 124,94 1.729,89 4.151,76 2.421,87 58,33 

LA -  0 - 2,0 1.767,36 29,45 124,94 1.764,37 3.679,48 1.915,11 52,05 

LA -  0 - 2,5 1.555,67 25,92 124,94 1.834,88 3.238,44 1.403,56 43,34 

SU - 30 - 1,0 1.623,47 27,05 124,94 1.658,47 3.379,63 1.721,16 50,93 

SU - 30 - 1,5 2.007,75 33,46 124,94 1.710,97 4.180,49 2.469,52 59,07 

SU - 30 - 2,0 1.681,79 28,02 124,94 1.763,28 3.500,82 1.737,54 49,63 

SU - 30 - 2,5 1.784,66 29,74 124,94 1.815,98 3.715,72 1.899,74 51,13 

LA - 30 - 1,0 1.497,04 24,95 124,94 1.715,17 3.117,25 1.402,08 44,98 

LA - 30 - 1,5 1.858,94 30,98 124,94 1.729,88 3.870,64 2.140,76 55,31 

LA - 30 - 2,0 2.257,98 37,63 124,94 1.782,38 4.701,49 2.919,11 62,09 

LA - 30 - 2,5 2.006,56 33,44 124,94 1.834,88 4.177,99 2.343,11 56,08 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
MA - Método de aplicação; EP - Época de aplicação; D - Dose aplicada do fertilizante em toneladas ha-1; SU -
Aplicado no sulco; LA - Aplicado a lanço; 0 - na semeadura; 30 - 30 dias antes da semeadura. 
*Preço médio de venda acrescido em 30% em sistema de produção orgânica de feijão. 
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Tabela 22-Produtividade de grãos (PG), preços pagos ao produtor na região, custo 

operacional total (COT), receita bruta (RB), lucro operacional (LO) e indicadores de 

lucratividade (IL) da cultura do feijão em sistema orgânico. Andradina – SP, Safra 2012. 

 

Tratamentos 

Safra 2012 

PG* sacas Preço COT RB LO IL 

  MA - EP - D 

 

         kg ha-1 ha-1 

R$ 

saca-1 R$ ha-1  R$ ha-1     R$ ha-1 (%) 

SU -  0 - 1,0 789,95 13,17 190,02 2.098,43 2.502,56 404,13 16,15 

SU -  0 - 1,5 976,59 16,28 190,02 2.150,92 3.093,52 942,61 30,47 

SU -  0 - 2,0 616,84 10,28 190,02 2.203,43 1.953,40 -250,02 -12,80 

SU -  0 - 2,5 837,03 13,95 190,02 2.255,93 2.650,77 394,85 14,90 

LA -  0 - 1,0 584,28 9,73 190,02 2.117,30 1.848,89 -268,41 -14,52 

LA -  0 - 1,5 973,43 16,22 190,02 2.169,83 3.082,12 912,29 29,60 

LA -  0 - 2,0 879,25 14,65 190,02 2.222,33 2.783,79 561,46 20,17 

LA -  0 - 2,5 986,93 16,44 190,02 2.274,82 3.123,92 849,11 27,18 

SU - 30 - 1,0 688,86 11,48 190,02 2.166,43 2.181,42 15,00 0,69 

SU - 30 - 1,5 937,10 15,62 190,02 2.213,91 2.968,11 754,20 25,41 

SU - 30 - 2,0 925,09 15,41 190,02 2.266,40 2.928,20 661,81 22,60 

SU - 30 - 2,5 927,45 15,45 190,02 2.318,93 2.935,80 616,88 21,01 

LA - 30 - 1,0 570,91 9,51 190,02 2.223,90 1.807,09 -416,81 -23,07 

LA - 30 - 1,5 603,65 10,06 190,02 2.276,40 1.911,60 -364,80 -19,08 

LA - 30 - 2,0 897,27 14,95 190,02 2.328,91 2.840,79 511,89 18,02 

LA - 30 - 2,5 963,19 16,05 190,02 2.381,42 3.049,82 668,40 21,92 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
MA - Método de aplicação; EP - Época de aplicação; D - Dose aplicada do fertilizante em toneladas ha-1; SU -
Aplicado no sulco; LA - Aplicado a lanço; 0 - na semeadura; 30 - 30 dias antes da semeadura. 
*
Preço médio de venda acrescido em 30% em sistema de produção orgânica de feijão. 

 

 Em comparação as duas modalidades de produção, a orgânica e a convencional, 

quando se agrega valores de qualidade dos grãos na agricultura orgânica, a rentabilidade pode 

ser satisfatória. Comparando o IL para o preço de venda da saca de R$ 124,94, para o 

tratamento com maior lucro operacional (LO), o índice de lucratividade (IL) foi de 22,41% 

superior em comparação ao preço de venda da produção convencional. Para safra de 2012, 

embora a produtividade bem menor do que em 2011, o preço acrescido de venda, 

proporcionou maior número de tratamento com índice de lucratividade positiva (IL) em 
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comparação ao cenário da tabela 18 na safra de 2012. Em um sistema que consiga diminuir os 

custos, como na produção orgânica, a margem de ganho se mostra neste caso vantajoso, 

mesmo em produtividade menores. 

 Outro fator importante é a produtividade de equilíbrio (ProE) e o preço de equilíbrio 

(PE). Com preços superiores de vendas, apresentaram-se produtividades de equilíbrio 

menores na atividade orgânica, ou seja, aumentou a proporção com tratamentos com índice de 

lucratividade positiva na safra de 2012, mesmo em baixa produtividade ocorrida. Contudo, há 

poucos trabalhos que consideram a análise econômica da produção de feijão com aplicação de 

insumos certificados para a agricultura orgânica. Para a agricultura familiar, torna-se 

interessante reduzir os custos com os insumos e agregar valor ao produto final com preço 

melhor de venda. 

 

Tabela 23-Preço de equilíbrio (PE), produtividade de equilíbrio (ProE) e relação 

custo/beneficio da produção de feijão orgânico na região de Andradina – SP (Safra 2012). 

Tratamentos 
   Safra 2012   

PG* sacas Preço COT PE ProE 

MA - EP - D* 
 

       kg ha-1 ha-1 
R$ 

saca-1 R$ ha-1 
 

Saca 
 

R$  
SU -  0 - 1,0 1.620,39 27,00 124,94 1.614,37 59,79  12,92  
SU -  0 - 1,5 1.660,05 27,66 124,94 1.666,88 60,26  13,34  
SU -  0 - 2,0 1.429,73 23,83 124,94 1.719,37 72,15  13,76  
SU -  0 - 2,5 1.846,39 30,77 124,94 1.762,87 57,29  14,11  
LA -  0 - 1,0 1.719,71 28,66 124,94 1.677,38 58,53  13,43  
LA -  0 - 1,5 1.993,80 33,23 124,94 1.729,89 52,06  13,85  
LA -  0 - 2,0 1.767,36 29,45 124,94 1.764,37 59,91  14,12  
LA -  0 - 2,5 1.555,67 25,92 124,94 1.834,88 70,79  14,69  
SU - 30 - 1,0 1.623,47 27,05 124,94 1.658,47 61,31  13,27  
SU - 30 - 1,5 2.007,75 33,46 124,94 1.710,97 51,13  13,69  
SU - 30 - 2,0 1.681,79 28,02 124,94 1.763,28 62,93  14,11  
SU - 30 - 2,5 1.784,66 29,74 124,94 1.815,98 61,06  14,53  
LA - 30 - 1,0 1.497,04 24,95 124,94 1.715,17 68,74  13,73  
LA - 30 - 1,5 1.858,94 30,98 124,94 1.729,88 55,84  13,85  
LA - 30 - 2,0 2.257,98 37,63 124,94 1.782,38 47,37  14,27  
LA - 30 - 2,5 2.006,56 33,44 124,94 1.834,88 54,87  14,69  
Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
MA - Método de aplicação; EP - Época de aplicação; D - Dose aplicada do fertilizante em toneladas ha-1; SU -
Aplicado no sulco; LA - Aplicado a lanço; 0 - na semeadura; 30 - 30 dias antes da semeadura. 
*Preço médio de venda acrescido em 30% em sistema de produção orgânica de feijão. 
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Tabela 24-Preço de equilíbrio (PE), produtividade de equilíbrio (ProE) e relação 

custo/beneficio da produção de feijão orgânico na região de Andradina – SP (Safra 2012) 

Tratamentos 
   Safra 2012   

PG* Sacas Preço COT PE ProE 

  MA - EP - D* 

 

    kg ha-1 ha-1 

R$ 

saca-1 R$ ha-1 

 

Saca 

 

R$  

SU -  0 - 1,0 789,95 13,17 190,02 2.098,43 159,33 11,04 

SU -  0 - 1,5 976,59 16,28 190,02 2.150,92 132,12 11,32 

SU -  0 - 2,0 616,84 10,28 190,02 2.203,43 214,34 11,60 

SU -  0 - 2,5 837,03 13,95 190,02 2.255,93 161,72 11,87 

LA -  0 - 1,0 584,28 9,73 190,02 2.117,30 217,61 11,14 

LA -  0 - 1,5 973,43 16,22 190,02 2.169,83 133,77 11,42 

LA -  0 - 2,0 879,25 14,65 190,02 2.222,33 151,69 11,70 

LA -  0 - 2,5 986,93 16,44 190,02 2.274,82 138,37 11,97 

SU - 30 - 1,0 688,86 11,48 190,02 2.166,43 188,71 11,40 

SU - 30 - 1,5 937,10 15,62 190,02 2.213,91 141,74 11,65 

SU - 30 - 2,0 925,09 15,41 190,02 2.266,40 147,07 11,93 

SU - 30 - 2,5 927,45 15,45 190,02 2.318,93 150,09 12,20 

LA - 30 - 1,0 570,91 9,51 190,02 2.223,90 233,85 11,70 

LA - 30 - 1,5 603,65 10,06 190,02 2.276,40 226,28 11,98 

LA - 30 - 2,0 897,27 14,95 190,02 2.328,91 155,78 12,26 

LA - 30 - 2,5 963,19 16,05 190,02 2.381,42 148,38 12,53 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
MA - Método de aplicação; EP - Época de aplicação; D - Dose aplicada do fertilizante em toneladas ha-1; SU -
Aplicado no sulco; LA - Aplicado a lanço; 0 - na semeadura; 30 - 30 dias antes da semeadura. 
*Preço médio de venda acrescido em 30% em sistema de produção orgânica de feijão. 
 

 

  Para a relação benefício/custo (Figura 6) com preço médio acrescido de 30% na 

produção orgânica na safra 2011, observou-se que todos os tratamentos apresentaram relação 

acima de 1, caracterizando lucros. Os melhores tratamentos foram na época de aplicação 30 

dias antes da semeadura, no método de aplicação a lanço em área total e a dose de fertilizante 

orgânico de 1,5 t ha-1. 

  No entanto, para a relação benefício/custo com preço médio acrescido de 30% na 

produção orgânica na safra 2012, verificou-se que todos os tratamentos apresentaram relação 
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acima de 1, caracterizando lucros, exceto o tratamento com doses de fertilizante orgânico de  

1,0 t ha-1. Os melhores tratamentos foram na época de aplicação na semeadura, no método de 

aplicação no sulco de plantio e a dose de fertilizante orgânico de 2,5 t ha-1. 

 

Figura 6- Benefício/custo com preço médio acrescido de 30% na produção orgânica. 
Andradina - SP, 2011 e 2012.                                 

Fonte: Elaboração do próprio autor, 2014. 
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5 CONCLUSÕES 

• Os métodos e as épocas de aplicação do fertilizante orgânico não influenciaram 

nos componentes de produção e produtividade do feijoeiro orgânico; 

• A dose de 2,5 t ha-1 de fertilizante orgânico propiciou a maior produtividade do 

feijoeiro em 2012, porém não expressou sua capacidade máxima de produção; 

• Os tratamentos com maior índice de lucratividade foi com aplicação a lanço aos 

30 dias antes da semeadura na dose de 2,0 t ha-1 na safra de 2011 e a aplicação no sulco 

todo na semeadura na dose de 1,5 t ha-1 na safra de 2012; 

• Para a relação benefício/custo (acrescido 30%) o melhor tratamento foi 

aplicação a lanço aos 30 dias antes da semeadura na dose de 1,5 t ha-1 na safra 2011 e na 

semeadura no sulco na dose de 1,5 ha-1. 
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APÊNDICE A- IMAGENS DO DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO EM 

2011 E 2012.  

Figura 7– Aspecto geral da área de antes da instalação do experimento, 
Andradina (SP), 2011. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Figura 8– Aspecto geral da área de cultivo aos 30 dias antes da semeadura, 
Andradina (SP), 2012. 

   
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 9– Aspecto geral da área experimental, 30 dias antes da semeadura 
       Andradina (SP), 2011. 
 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Figura 10– Modos de aplicação do fertilizante, a lanço + incorporação com grade 
leve (esquerda) e no sulco (direita), Andradina (SP), 2011. 

   
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 11– Aspecto geral das parcelas com o modo de aplicação a lanço e no sulco, 
Andradina (SP), 2011. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 12– Escala fenológica, estádios (Fase vegetativa) V0: 6 D.A.S; V1: 8                   
D.A.S.; V2: 15 D.A.S.; V3: 17 D.A.S.; V4: 42 D.A.S. Andradina (SP) 2012. 

 

 

 
 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 13– Escala fenológica, estádios (Fase reprodutiva) R5: 45 D.A.S.; R6: 50 
D.A.S.; R7: 60 D.A.S.; R8: 75 D.A.S.; R9: 85 D.A.S. Andradina (SP) 2012. 

 

 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 14– Sorgo granífero na área em pousio, Andradina (SP) 2012. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 15– Aplicação de calcário dolomítico, Andradina (SP) 2012. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
Figura 16– Semeadura mecanizada, Andradina (SP) 2012. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 17– Aspecto geral da área após capina manual, aos 15 dias após a     
semeadura, Andradina (SP), 2011. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
Figura 18– Aplicação de óleo de nim aos 17 dias após semeadura, Andradina (SP), 
2011. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 19– Adubação de cobertura aos 30 dias após semeadura, Andradina (SP) 
2012. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
Figura 20– Irrigação do feijoeiro, aos 45 dias após a semeadura, Andradina (SP), 
2011. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 



78 

 

Figura 21– Aspecto geral da área durante a aplicação de óleo de nim + cálcio 
foliar aos 56 dias após semeadura, Andradina (SP), 2011. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
Figura 22– Início do botão floral, Andradina (SP), 2011. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 23– Vista geral da área aos 110 DAS, Andradina (SP), 2011. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
Figura 24– Vista geral da área aos 96 DAS, Andradina (SP), 2012. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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APÊNDICE B- DADOS CLIMATOLÓGICOS RELATIVOS AO 
PERÍODO EXPERIMENTAL. 
Tabela 25- Valores diários de temperatura do ar máxima (°C), 
temperatura do ar mínima (°C) e precipitação (mm) de 01/05 a 
16/09/2011. Andradina-SP.                                                 (continua...) 

Leitura Temperatura máxima 
(°C) 

Temperatura mínima
(°C) 

Precipitação 
(mm) 

01/05/2011 29,8 18,2 0,0 
02/05/2011 26,3 16,8 5,2 
03/05/2011 25,5 11,6 0,2 
04/05/2011 25,5 11,7 0,0 
05/05/2011 28,7 13,7 0,6 
06/05/2011 31,7 16,0 0,0 
07/05/2011 32,1 18,7 0,0 
08/05/2011 32,1 17,5 0,0 
09/05/2011 32,0 17,0 0,0 
10/05/2011 30,9 15,9 0,0 
11/05/2011 30,9 17,5 0,0 
12/05/2011 30,3 17,9 0,0 
13/05/2011 30,5 18,7 0,0 
14/05/2011 30,6 16,8 0,0 
15/05/2011 29,3 16,4 0,0 
16/05/2011 28,9 12,5 0,0 
17/05/2011 26,0 13,0 0,0 
18/05/2011 26,1 12,7 0,0 
19/05/2011 26,3 12,9 0,0 
20/05/2011 26,4 14,1 0,0 
21/05/2011 29,4 14,2 0,0 
22/05/2011 29,8 14,8 0,0 
23/05/2011 29,2 14,0 0,0 
24/05/2011 28,4 13,3 0,0 
25/05/2011 28,9 13,2 0,0 
26/05/2011 30,4 14,1 0,0 
27/05/2011 29,7 15,1 0,0 
28/05/2011 28,2 15,6 0,0 
29/05/2011 26,8 12,3 0,0 
30/05/2011 24,8 9,3 0,0 
31/05/2011 24,8 9,2 0,0 
01/06/2011 28,3 9,2 0,0 
02/06/2011 26,3 10,6 0,0 
03/06/2011 28,5 11,6 0,0 
04/06/2011 28,9 12,1 0,0 
05/06/2011 25,4 12,7 0,0 
06/06/2011 25,4 10,4 0,0 
07/06/2011 29,7 10,3 0,0 
08/06/2011 29,8 7,8 0,0 
09/06/2011 26,8 8,3 0,0 
10/06/2011 26,8 14,3 0,0 
11/06/2011 23,3 11,5 0,0 
12/06/2011 27,3 11,6 0,0 
13/06/2011 29,2 11,5 0,0 
14/06/2011 27,2 14,2 0,0 
15/06/2011 27,2 13,6 0,0 
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Tabela 25- Valores diários de temperatura do ar máxima (°C), 
temperatura do ar mínima (°C) e precipitação (mm) de 01/05 a 
16/09/2011. Andradina-SP.                                          (continuação...) 

Leitura Temperatura máxima 
(°C) 

Temperatura mínima
(°C) 

Precipitação 
(mm) 

16/06/2011 28,1 13,5 0,0 
17/06/2011 28,1 13,0 0,0 
18/06/2011 28,7 13,1 0,0 
19/06/2011 28,8 14,0 0,0 
20/06/2011 28,1 13,6 0,0 
21/06/2011 30,9 14,1 0,0 
22/06/2011 31,3 15,1 0,0 
23/06/2011 31,3 15,5 0,0 
24/06/2011 30,0 16,0 0,0 
25/06/2011 29,8 15,9 0,0 
26/06/2011 30,8 15,9 0,0 
27/06/2011 16,7 5,5 0,0 
28/06/2011 16,5 4,7 0,0 
29/06/2011 21,4 5,2 0,0 
30/06/2011 30,0 10,8 0,0 
01/07/2011 29,7 13,5 0,0 
02/07/2011 31,0 15,2 0,0 
03/07/2011 21,0 15,2 0,0 
04/07/2011 21,0 9,1 0,0 
05/07/2011 25,2 8,2 0,0 
06/07/2011 26,8 8,2 0,0 
07/07/2011 26,0 11,5 0,0 
08/07/2011 26,0 11,1 0,0 
09/07/2011 26,5 9,8 0,0 
10/07/2011 33,0 10,0 0,0 
11/07/2011 32,1 13,2 0,0 
12/07/2011 32,1 16,7 0,0 
13/07/2011 31,2 14,6 0,0 
14/07/2011 30,6 13,8 0,0 
15/07/2011 30,3 13,4 0,0 
16/07/2011 31,5 13,2 0,0 
17/07/2011 33,1 13,4 0,0 
18/07/2011 33,2 15,9 0,0 
19/07/2011 33,0 16,9 0,0 
20/07/2011 31,0 17,1 0,0 
21/07/2011 33,5 17,2 0,0 
22/07/2011 32,9 18,7 0,0 
23/07/2011 23,4 15,5 0,0 
24/07/2011 28,3 15,4 0,0 
25/07/2011 29,6 14,8 0,0 
26/07/2011 30,1 14,7 0,0 
27/07/2011 30,3 14,9 0,0 
28/07/2011 30,3 14,8 0,0 
29/07/2011 31,9 14,5 0,0 
30/07/2011 32,8 15,1 0,0 
31/07/2011 29,4 15,4 0,0 
01/08/2011 33,6 16,1 0,0 
02/08/2011 32,3 12,5 0,0 
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Tabela 25- Valores diários de temperatura do ar máxima (°C), 
temperatura do ar mínima (°C) e precipitação (mm) de 01/05 a 
16/09/2011. Andradina-SP.                                            (conclusão) 

Leitura Temperatura máxima 
(°C) 

Temperatura mínima
(°C) 

Precipitação 
(mm) 

03/08/2011 16,4 9,8 0,0 
04/08/2011 14,7 2,5 0,0 
05/08/2011 19,6 3,7 0,0 
06/08/2011 26,2 7,3 0,0 
07/08/2011 34,5 13,8 0,0 
08/08/2011 35,5 18,9 0,0 
09/08/2011 33,1 17,9 0,0 
10/08/2011 31,2 17,2 0,0 
11/08/2011 31,2 15,0 0,0 
12/08/2011 31,9 15,0 0,0 
13/08/2011 34,4 15,2 0,0 
14/08/2011 36,8 17,7 0,0 
15/08/2011 36,1 16,8 0,0 
16/08/2011 34,4 15,2 0,0 
17/08/2011 33,4 16,6 0,0 
18/08/2011 35,3 17,2 0,0 
19/08/2011 35,3 17,6 0,0 
20/08/2011 35,9 14,5 0,0 
21/08/2011 15,0 10,1 0,0 
22/08/2011 18,7 10,2 0,0 
23/08/2011 29,3 9,5 0,0 
24/08/2011 32,5 12,0 0,0 
25/08/2011 36,0 13,4 0,0 
26/08/2011 36,0 17,4 0,0 
27/08/2011 35,4 18,4 0,0 
28/08/2011 37,2 18,0 0,0 
29/08/2011 37,2 18,1 0,0 
30/08/2011 39,6 20,6 0,0 
31/08/2011 27,6 19,5 0,0 
01/09/2011 27,7 11,9 0,0 
02/09/2011 27,7 8,7 0,0 
03/09/2011 29,6 9,2 0,0 
04/09/2011 35,7 10,2 0,0 
05/09/2011 37,6 16,6 0,0 
06/09/2011 37,6 16,2 0,0 
07/09/2011 37,6 16,4 0,0 
08/09/2011 37,4 17,5 0,0 
09/09/2011 38,3 18,1 0,0 
10/09/2011 28,1 15,2 20,6 
11/09/2011 31,2 15,1 2,2 
12/09/2011 32,0 16,6 0,2 
13/09/2011 32,3 15,9 0,0 
14/09/2011 34,9 16,8 0,0 
15/09/2011 33,8 16,3 0,0 
16/09/2011 34,0 16,8 0,8 

 
Média: 29,8 Média: 13,9 Total= 29,8 

Número dias: 139 Número dias com chuva: 7 
 Fonte: CIIAGRO (2013). 
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Tabela 26- Valores diários de temperatura do ar máxima (°C), 
temperatura do ar mínima (°C) e precipitação (mm) de 14/05 a 
17/09/2012. Andradina-SP.                                               (continua...)                                                                          

Leitura 
Temperatura máxima 

(°C) 
Temperatura mínima 

(°C) 
Precipitação 

(mm) 
14/05/2012 21,9 17,4 3,2 
15/05/2012 25,7 15,8 0,0 
16/05/2012 22,1 14,7 0,0 
17/05/2012 26,9 14,6 0,0 
18/05/2012 26,2 14,5 0,0 
19/05/2012 26,9 14,3 0,0 
20/05/2012 27,6 14,3 0,0 
21/05/2012 28,7 14,8 0,0 
22/05/2012 28,2 14,5 0,0 
23/05/2012 28,1 15,4 0,0 
24/05/2012 28,4 15,3 0,0 
25/05/2012 30,1 17,8 0,2 
26/05/2012 25,3 17,0 0,0 
27/05/2012 28,7 17,5 0,0 
28/05/2012 31,3 17,3 34,4 
29/05/2012 24,0 16,2 0,2 
30/05/2012 29,4 16,5 0,0 
31/05/2012 31,2 18,5 0,0 
01/06/2012 31,5 17,7 0,0 
02/06/2012 30,4 17,6 0,0 
03/06/2012 30,0 17,4 0,2 
05/06/2012 32,3 18,6 0,0 
06/06/2012 21,8 14,9 0,8 
07/06/2012 19,1 13,5 25,8 
08/06/2012 15,3 12,8 2,4 
09/06/2012 21,0 13,0 2,0 
10/06/2012 20,6 15,1 0,0 
11/06/2012 26,7 15,5 1,2 
12/06/2012 30,8 17,9 0,0 
13/06/2012 30,8 18,1 0,0 
14/06/2012 30,4 16,8 0,0 
15/06/2012 30,1 16,6 0,0 
16/06/2012 30,4 16,3 0,0 
17/06/2012 29,5 15,7 0,0 
18/06/2012 29,1 15,5 0,0 
19/06/2012 30,7 15,5 0,0 
20/06/2012 30,4 19,6 0,0 
21/06/2012 22,8 17,9 28,4 
22/06/2012 19,3 16,5 39,8 
23/06/2012 22,5 9,9 0,2 
24/06/2012 25,4 9,5 0,0 
25/06/2012 27,4 12,7 0,0 
26/06/2012 29,2 12,6 0,0 
27/06/2012 26,8 13,8 0,0 
28/06/2012 28,1 14,8 0,0 
29/06/2012 29,2 15,1 0,0 
30/06/2012 30,0 15,0 0,0 
01/07/2012 30,4 15,8 0,0 
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Tabela 26- Valores diários de temperatura do ar máxima (°C), 
temperatura do ar mínima (°C) e precipitação (mm) de 14/05 a 
17/09/2012. Andradina-SP.                                               (continuação...)    

Leitura Temperatura máxima 
(°C) 

Temperatura mínima 
(°C) 

Precipitação 
(mm) 

02/07/2012 30,1 16,0 0,0 
03/07/2012 30,3 16,0 0,0 
04/07/2012 29,7 14,9 0,0 
05/07/2012 28,8 14,9 0,0 
06/07/2012 29,7 14,5 0,0 
07/07/2012 30,2 15,6 0,0 
08/07/2012 24,9 11,3 3,8 
09/07/2012 20,3 11,2 0,0 
10/07/2012 26,3 11,0 0,0 
11/07/2012 28,8 14,7 0,0 
12/07/2012 29,9 16,2 0,0 
13/07/2012 24,6 8,1 1,0 
14/07/2012 22,8 7,3 0,0 
15/07/2012 24,7 9,6 0,0 
16/07/2012 25,5 10,8 0,0 
17/07/2012 24,5 10,8 0,0 
18/07/2012 20,4 7,5 0,4 
19/07/2012 19,8 5,9 0,0 
20/07/2012 23,2 5,9 0,0 
21/07/2012 26,1 9,4 0,0 
22/07/2012 29,1 10,5 0,0 
23/07/2012 28,8 15,6 0,0 
24/07/2012 32,4 16,0 0,0 
25/07/2012 32,6 15,4 0,0 
26/07/2012 33,6 15,5 0,0 
27/07/2012 32,2 15,2 0,0 
28/07/2012 33,3 15,1 0,0 
29/07/2012 32,6 16,2 0,0 
30/07/2012 33,6 15,7 0,0 
31/07/2012 31,8 14,8 0,0 
01/08/2012 29,5 15,2 0,0 
02/08/2012 29,5 14,4 0,0 
03/08/2012 30,2 14,0 0,0 
04/08/2012 30,3 14,8 0,0 
05/08/2012 32,0 15,5 0,0 
06/08/2012 31,6 16,9 0,0 
07/08/2012 30,3 14,2 0,0 
08/08/2012 31,3 14,2 0,0 
09/08/2012 32,1 16,4 0,0 
10/08/2012 31,8 16,4 0,0 
11/08/2012 31,5 13,8 0,0 
12/08/2012 31,2 13,7 0,0 
13/08/2012 31,5 14,9 0,0 
14/08/2012 31,4 15,3 0,0 
15/08/2012 30,9 16,5 0,0 
16/08/2012 31,3 17,7 0,0 
17/08/2012 31,6 16,8 0,0 
18/08/2012 32,1 16,7 0,0 
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Tabela 26- Valores diários de temperatura do ar máxima (°C), 
temperatura do ar mínima (°C) e precipitação (mm) de 14/05 a 
17/09/2012. Andradina-SP.                                               (conclusão)                                                                          

Leitura Temperatura máxima 
(°C) 

Temperatura mínima 
(°C) 

Precipitação 
(mm) 

19/08/2012 31,7 16,3 0,0 
20/08/2012 31,5 17,1 0,0 
21/08/2012 31,7 16,4 0,0 
22/08/2012 32,0 15,1 0,0 
23/08/2012 31,8 15,1 0,0 
24/08/2012 31,7 16,7 0,0 
25/08/2012 30,7 17,9 0,0 
26/08/2012 32,3 18,0 0,0 
27/08/2012 32,5 16,3 0,0 
28/08/2012 29,9 14,6 0,0 
29/08/2012 28,7 13,9 0,0 
30/08/2012 29,3 14,0 0,0 
31/08/2012 31,6 13,1 0,0 
01/09/2012 31,9 13,4 0,0 
02/09/2012 33,4 15,3 0,0 
03/09/2012 36,0 15,2 0,0 
04/09/2012 36,0 16,0 0,0 
05/09/2012 32,6 15,9 0,0 
06/09/2012 36,6 16,0 0,0 
07/09/2012 36,5 18,6 0,0 
08/09/2012 36,7 18,1 0,0 
09/09/2012 36,6 18,6 0,0 
10/09/2012 36,7 19,3 0,0 
11/09/2012 37,8 19,5 0,0 
12/09/2012 35,8 19,4 0,0 
13/09/2012 37,6 19,8 0,0 
14/09/2012 37,2 20,1 0,0 
15/09/2012 36,2 20,2 0,0 
16/09/2012 38,3 20,1 0,0 
17/09/2012 39,2 21,9 0,0 

 
Média: 29,6 Média: 15,2 Total= 144,0 

Número dias: 126 Número dias com chuva: 16 
      Fonte: CIIAGRO (2013). 

 


