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RESUMO

Dois experimentos foram conduzidos
com quiabo cv. Santa Cruz para avaliar a
produção do quiabeiro em função da
adubação nitrogenada em dois tipos de solo,
em duas regiões do estado de Minas Gerais.
Os tratamentos foram cinco doses de
nitrogênio (0; 60; 120; 240 e 360 kg de N ha

-1
,

na forma de uréia), aplicadas como adubação
de cobertura, divididas em três aplicações
(30, 45 e 60 dias após a semeadura), com
quatro repetições, no delineamento de blocos
casualizados. O primeiro experimento foi
realizado no período de setembro/2007 a
janeiro/2008, em Neossolo Quartzarênico e o
segundo no período de novembro/2007 a
abril/2008, em Argissolo Vermelho Amarelo.
No Neossolo, solo arenoso, a produção
máxima de frutos comercializáveis foi de
7.898 kg ha

-1
, estimada com a aplicação de

291 kg de N ha
-1
 e a produção máxima de

frutos por planta foi de 340,88 g planta
-1
,

estimada com a aplicação de 299 kg de N
ha

-1
. Enquanto, que no Argissolo, solo argiloso,

a produção máxima de frutos
comercializáveis foi de 10.552 kg ha

-1
,

estimada com a aplicação de 190 kg de N
ha

-1
 e a produção máxima de frutos por planta

foi de 421,96 g planta
-1
, estimada com a

aplicação de 190 kg de N ha
-1
.

PALAVRAS-CHAVE: Abelmoschus esculentus
L., uréia, produtividade, adubação mineral.

ABSTRACT

Fertilization with nitrogen in sidedressing
on the yield of okra

Two experiments were carried out with
okra cv. Santa Cruz to evaluate the yield of okra
in function of the nitrogen fertilization in two soil
types, in two areas of the state of Minas Gerais.
The treatments were five rates of nitrogen (0;
60; 120; 240 and 360 kg ha

-1
 of N, in the urea

form), applied in three sidedressings (30, 45
and 60 days after the sowing), with four
replicates, in experimental design of blocks
randomized. The first experiment was carried
out from Setember 2007 to January 2008, in
Quartzarenic Neosol. The second experiment
was carried out from November 2007 to April
2008, in Red-yellow Argisoil. In the sandy soil
the maximum production of marketable fruits
was of 7,898 kg ha

-1
 obtained with 291 kg of N

ha
-1
 and the maximum production of fruits per

plant was of 340.88 g plant
-1
 obtained with 299

kg of N ha
-1
. While, that in the loamy soil the

maximum production of marketable fruits was
of 10,552 kg ha

-1
 obtained with 190 kg of N ha

-

1
 and the maximum production of fruits per plant

was of 421.96 g plant
-1
 obtained with 190 kg of

N ha
-1
.

KEY WORDS: Abelmoschus esculentus L.,
urea, productivity, mineral fertilization.
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INTRODUÇÃO

O quiabeiro é uma espécie potencialmente importante face a sua diversificação de uso
como fonte de óleo e proteínas, como fonte de polpa de papel e combustível ou biomassa e
como alimento humano e animal (Martin, 1983). A cultura é muito apropriada à agricultura familiar,
especialmente, pelo elevado número de serviços gastos com mão-de-obra nas operações de
colheita, classificação e embalagem, além de apresentar precocidade na produção e período
relativamente longo de colheita, sendo considerado boa alternativa de renda para o pequeno
agricultor (Filgueira, 2008).

O quiabo é uma hortaliça muito popular e muito apreciada na culinária mineira e brasileira,
dado ao volume comercializado e ao valor da produção em determinadas épocas do ano,
ocupando lugar de destaque entre as olerícolas em Minas Gerais. O quiabeiro é uma das
hortaliças mais exigentes em calor (Camargo, 1981), portanto a época de cultivo interfere na
produtividade e no ciclo da cultura (Sonnenberg & Silva, 2002), promovendo redução da
produção, principalmente, nas épocas de temperaturas amenas. A produtividade do quiabeiro
pode ser superior a 15.000 kg ha

-1
 (Silva et al., 2007). Ferreira et al. (2001) obtiveram produção

máxima de 13.130 kg ha
-1
 em função da adubação orgânica e mineral na região Norte do Rio

de Janeiro, enquanto Rizzo et al. (2001) obtiveram 8.740 kg ha
-1
 com a cv. Santa Cruz na

região de Jaboticabal-SP. Com a mesma cultivar, Oliveira et al. (2003) obtiveram a produção
máxima de 16.701 kg ha

-1
 com a aplicação de 141 kg ha

-1
 de N, na região de Areia-PB. As

hortaliças são exigentes em nitrogênio, sendo este o nutriente mais absorvido pelas plantas
depois do potássio e o que proporciona maior resposta à produção (Ferreira et al. 1993;
Filgueira, 2008). No entanto, existem poucas informações em relação à definição da melhor
dose de N para o quiabeiro, sendo que as recomendações variam de acordo com o estado
produtor: 60 kg ha

-1
 para o Amazonas (Cardoso, 2001); 90 kg ha

-1
 para o Rio de Janeiro

(Ferreira et al., 2001); 120 kg ha
-1
 para Minas Gerais (Ribeiro et al. 1999), chegando a 180 kg

ha
-1
 para solos de fertilidade média ou baixa nas regiões Sul e Sudeste (Filgueira, 2008).

A melhoria do manejo da adubação nitrogenada se faz necessário, uma vez que a
eficiência de absorção de N varia de 15 a 30% (Wiedenfeld & Braverman, 1991), de modo
que quantidades substanciais permanecem no solo após o cultivo, representando risco de
poluição de águas subterrâneas (Greenwood, 1990). Deste modo o trabalho teve por objetivo
avaliar a produção do quiabeiro em função da adubação nitrogenada em dois tipos de solo,
em duas regiões do estado de Minas Gerais.

MATERIAL E MÉTODOS

Dois experimentos foram conduzidos com quiabo cv. Santa Cruz entre setembro de
2007 e abril de 2008. O sistema de produção utilizado foi por transplantio de mudas produzidas
em bandejas de isopor de 200 células e transplantadas aos 25 dias após a semeadura (DAS)
no espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,40 m entre plantas.

Os tratamentos foram cinco doses de nitrogênio (0; 60; 120; 240 e 360 kg de N ha
-1
, na

forma de uréia), aplicadas como adubação de cobertura, divididas em três aplicações (aos
30, 45 e 60 DAS), com quatro repetições, no delineamento de blocos casualizados. As parcelas
foram constituídas de seis linhas com 15 plantas.
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O primeiro experimento foi realizado no período de setembro/2007 a janeiro/2008, em
Neossolo quartzarênico, na região Norte de Minas Gerais, em área da Fazenda Experimental
de Mocambinho, pertencente a EPAMIG, localizada, no município de Jaíba-MG, dentro do
Perímetro Irrigado do Projeto Jaíba. O solo apresentava a seguinte composição química - pH
(água) 5,8; Ca, Mg, Al e H+Al em cmol

c 
dm

-
³, respectivamente 2,10; 0,25; 0,00 e 0,90; P e K,

70,65 e 44,00 mg dm
-
³ e matéria orgânica de 5,90 g kg

-1
. A adubação de plantio foi aplicada na

linha de plantio dois dias antes, utilizando-se 500 kg ha
-1
 de Superfosfato Simples, 100 kg ha

-

1
 de Cloreto de Potássio, 20 kg ha

-1
 de Bórax e 15 kg ha

-1
 de Sulfato de Zinco. Na adubação de

cobertura, o K foi aplicado 20, 50 e 50 kg ha
-1
 de Cloreto de Potássio junto com o N em três

épocas, aos 30, 45 e 60 DAS, respectivamente.

O segundo experimento foi realizado no período de novembro/2007 a abril/2008, em
Argissolo Vermelho Amarelo, câmbico, na região Zona da Mata de Minas Gerais, em área da
Fazenda Experimental Vale do Piranga, pertencente à EPAMIG, localizada no município de
Oratórios-MG. O solo apresentava a seguinte composição química - pH (água) 4,5; Ca, Mg, Al,
e H+Al em cmol

c 
dm

-
³, respectivamente 1,00; 0,30; 0,50 e 3,96; P e K, 21,8 e 43,00 mg dm

-
³ e

matéria orgânica de 11,0 g kg
-1
. O solo recebeu calagem três meses antes, aplicando-se 4,0 t

ha
-1
 de calcário dolomítico. A adubação de plantio foi aplicada nos sulcos dois dias antes,

utilizando-se 500 kg ha
-1
 de Superfosfato Simples, 100 kg ha

-1
 de Cloreto de Potássio, 20 kg

ha
-1
 de Bórax e 15 kg ha

-1
 de Sulfato de Zinco. Na adubação de cobertura, , o K foi aplicado 20,

50 e 50 kg ha
-1
 de Cloreto de Potássio junto com o N em três épocas, aos 30, 45 e 60 DAS,

respectivamente. Em cada colheita (duas vezes por semana), somente foram colhidos os frutos
maiores que 12 cm de comprimento, retos e sem deformações, sendo estes considerados
comercializáveis. Depois de colhidos e pesados obteve-se a massa fresca dos frutos por
planta e a produção de frutos por hectare.

Os dados obtidos foram submetidos às análises de variância e regressão, relacionando-
se as variáveis dependentes obtidas com as doses de N aplicadas. Os modelos de regressão
foram escolhidos com base no significado biológico do modelo, na significância dos coeficientes
de regressão e no maior coeficiente de determinação. Foi calculado o incremento relativo na
produtividade advindo da adubação nitrogenada (IRPAN). Para tal, utilizou-se a diferença entre
a produção máxima de frutos comercializáveis (PM), em kg ha

-1 
e a produção de frutos

comercializáveis com a dose zero (PFC zero), dividida pela dose de nitrogênio necessária
para obter a PM, por meio da fórmula: IRPAN = (PM – PFC zero) / (Dose para PM).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Experimento 1: A colheita ocorreu durante seis semanas, observando-se efeito
significativo das doses de N aplicadas em cobertura em todas as semanas de colheita, exceto
na segunda, quando a produção média de frutos foi igual a 11,77 g planta

-1
. Nas demais

semanas as respostas ao aumento das doses de N foi diferenciada, sendo raiz quadrada na
1ª semana, quadrática na 3ª semana e linear na 4ª, 5ª e 6ª semana.

A produção máxima de frutos, em cada semana foi igual a 41,82; 73,90; 85,50; 67,29 e
71,35 g planta

-1
, estimadas com as doses 360; 221; 360; 360 e 360 kg de N ha

-1
 para a 1ª, 3ª,

4ª, 5ª e 6ª semana, respectivamente (Tabela 1). A produção máxima de frutos comercializáveis
foi de 7.898 kg ha

-1
, estimada com a aplicação de 291 kg de N ha

-1
 (Figura 1A).
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Com a aplicação de 158 kg de N ha
-1
 estimou-se a produção de 7.108 kg ha

-1
 equivalente

a 90% da produção máxima (PM) de frutos comercializáveis. Esta dose é um pouco superior
à dose de N recomendada para Minas Gerais que é de 120 kg de N ha

-1
. Nas condições deste

trabalho, em Neossolo Quartzarênico, se utilizada a dose de 120 kg de N ha
-1
, pode estimar

uma produção igual a 6.596 kg ha
-1
, equivalente a 83,51% da PM. A produção máxima de

frutos por planta foi de 340,88 g planta
-1
 estimada com a aplicação de 299 kg de N ha

-1
 (Figura

1B). O incremento relativo na produtividade advindo da adubação nitrogenada (IRPAN) foi
igual a 12,98 kg de frutos por kg de N, na produção comercial.

Experimento 2: A colheita ocorreu durante nove semanas, observando-se efeito
significativo das doses de N aplicadas em cobertura sobre a produção de frutos a partir da
quinta semana de colheita até o final do ciclo. A produção média de frutos foi igual a 13,13;
23,09; 41,19 e 45,53 g planta

-1
 na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semana, respectivamente (Tabela 2). Nas

demais semanas a resposta ao aumento das doses de N foi sempre raiz quadrada, sendo a
produção máxima de frutos igual a 57,19; 69,84; 61,17; 56,79 e 45,78 g planta

-1
, estimadas

com as doses 207; 282; 153; 173 e 163 kg de N ha
-1
 para a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª semana,

respectivamente (Tabela 2). A produção máxima de frutos comercializáveis foi de 10.552 kg
ha

-1
, estimada com a aplicação de 190 kg de N ha

-1
 (Figura 1C). Com a aplicação de 35 kg de

N ha
-1
 estimou-se a produção de 9.496 kg ha

-1
 equivalente a 90% da produção máxima (PM)

de frutos comercializáveis. Esta dose é bem inferior à dose de N recomendada para Minas
Gerais que é de 120 kg de N ha

-1
 (Ribeiro et al., 1999).

Nas condições deste trabalho, considerando o Argissolo Vermelho Amarelo, se utilizada
a dose de 120 kg de N ha

-1
, pode estimar uma produção igual a 10.416 kg ha

-1
, equivalente a

98,71% da PM. A produção máxima de frutos por planta foi de 421,96 g planta
-1
, estimada com

a aplicação de 190 kg de N ha
-1
 (Figura 1D). O incremento relativo na produtividade advindo

da adubação nitrogenada (IRPAN) foi igual a 17,11 kg de frutos por kg de N, na produção
comercial. As produtividades máximas observadas foram inferiores a observada por Oliveira
et al. (2003) que obtiveram com a mesma cultivar, a produção máxima de 16.701 kg ha

-1
 com

a aplicação de 141 kg ha
-1
 de N, na região de Areia-PB, bem como aos 15.000 kg ha

-1
 relatados

por Silva et al. (2007). No entanto, os resultados confirmam que a época de cultivo interfere na
produtividade e no ciclo da cultura, de acordo com Sonnenberg & Silva (2002). Observou-se
que em solos arenosos a quantidade de N a ser aplicada deve ser maior do que em solos
argilosos, provavelmente, em função de uma maior lixiviação do N, a qual os solos de textura
arenosa estão sujeitos (Hoyt et al., 1994). Os menores valores de produtividade observados
no solo arenoso podem ser atribuídos ao ciclo menor, apenas seis semanas de colheita em
relação às nove semanas no solo argiloso. No entanto, os valores máximos de produção de
frutos por planta, em cada colheita, foram maiores no solo arenoso, demonstrando maior
precocidade, que também pode ser atribuída à época de plantio mais cedo, porém com maior
gasto de N. Isto, devido já na 1ª semana, a produção máxima de frutos por planta ter alcançado
valores de 41,82 g planta

-1
, enquanto que no solo argiloso e plantio mais tarde valores médios

próximos (41,19 g planta
-1
) foram observados somente a partir da 3ª semana. No solo arenoso

a produção máxima de frutos comercializáveis foi de 7.898 kg ha
-1
, estimada com a aplicação

de 291 kg de N ha
-1
 e a produção máxima de frutos por planta foi de 340,88 g planta

-1
, estimada

com a aplicação de 299 kg de N ha
-1
. Por outro lado, no solo argiloso a produção máxima de

frutos comercializáveis foi de 10.552 kg ha
-1
, estimada com a aplicação de 190 kg de N ha

-1
 e

a produção máxima de frutos por planta foi de 421,96 g planta
-1
, estimada com a aplicação de
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190 kg de N ha
-1
.
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Tabela 1. Equações ajustadas para a produção de frutos de quiabo por planta (PP), nas seis semanas de
colheita, em função de doses de nitrogênio (N) e os respectivos coeficientes de determinação em solo arenoso
(Adjusted equations for the okra fruits yield, in the six weeks of the harvest in function of rates of nitrogen (N) and
the respective determination coefficients in sandy soil). EPAMIG, Jaiba – MG, 2008.

Variáveis Equações ajustadas Coef. De determinação (R
2
)

PP 1ª Semana Y = 14,2946 + 2,75328**vN – 0,00686393*N 0,9928**

PP 2ª Semana Y = 11,77 -

PP 3ª Semana Y = 10,4962 + 0,572687**N – 0,00129307**N
2

0,9994**

PP 4ª Semana Y = 37,6216 + 0,132996**N 0,9113**

PP 5ª Semana Y = 35,0154 + 0,0896449**N 0,9141**

PP 6ª Semana Y = 50,9721 + 0,056611*N 0,7792*

*, ** - Significativo a 5% e 1 % de probabilidade pelo teste “t”, respectivamente. (significant at 5 and 1%
probability by the t test, respectively)

Tabela 2. Equações ajustadas para a produção de frutos de quiabo (PP), nas nove semanas de colheita, em
função de doses de nitrogênio (N) e os respectivos coeficientes de determinação em solo argiloso (Adjusted
equations for the okra fruits yield, in the nine weeks of the harvest in function of rates of nitrogen (N) and the
respective determination coefficients in loamy soil). EPAMIG, Oratórios – MG, 2008.

Variáveis Equações ajustadas Coef. De determinação (R
2
)

PP 1ª Semana Y = 13,13 -

PP 2ª Semana Y = 23,09 -

PP 3ª Semana Y = 41,19 -

PP 4ª Semana Y = 45,53 -

PP 5ª Semana Y = 30,1897 + 3,75392*vN – 0,130487*N 0,9683*

PP 6ª Semana Y = 38,754 + 3,70385**vN – 0,110325**N 0,9968**

PP 7ª Semana Y = 34,8886 + 4,25392**vN – 0,172097**N 0,9995**

PP 8ª Semana Y = 29,8228 + 4,09562**vN – 0,155499**N 0,9822*

PP 9ª Semana Y = 30,6368 + 2,37053**vN – 0,0927893**N 0,9779*

*, ** - Significativo a 5% e 1 % de probabilidade pelo teste “t”, respectivamente. (significant at 5 and 1%
probability by the t test, respectively)

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^
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Figura 1. Produção de quiabo por hectare (A) e por planta (B) em solo arenoso, produção de quiabo por
hectare (C) e por planta (D) em solo argiloso, em função da aplicação de doses de nitrogênio (Okra yield
per hectare (A) and per plant (B) in sandy soil, okra yield per hectare (C) and per plant (D) in loamy soil, in
function of the application of rates of nitrogen). EPAMIG, Jaiba e Oratórios – MG, 2008.
*, ** - Significativo a 5% e 1 % de probabilidade pelo teste “t”, respectivamente. (significant at 5 and 1%
probability by the t test, respectively)


