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RESUMO

O experimento foi realizado de 20 de
janeiro a 14 de maio de 2009, na área
experimental pertencente ao Setor de
Olericultura e Plantas Aromático-Medicinais
da UNESP, Câmpus de Jaboticabal, SP, com
o objetivo de quantificar o acúmulo de
micronutrientes da cultura do quiabeiro, no
decorrer do ciclo, e obter equações que
melhor as representem-a. A cv. Santa Cruz
47 foi semeada diretamente nos sulcos
abertos no solo, espaçados entre si em 1 m,
colocando-se três sementes a uma
profundidade de, aproximadamente, 3 cm. O
desbaste foi realizado cerca de 15 dias após
a semeadura, deixando-se  0,2 m entre
plantas no sulco. A cultura foi irrigada por
aspersão.  Durante o ciclo da cultura, foram
realizadas coletas de plantas com intervalos
de quinze dias. Foram obtidas as massas
secas de folhas, caules e frutos.  Os acúmulos
de nutrientes foram calculados por meio do
produto do teor de cada nutriente com a
massa seca de cada parte da planta. Os
dados foram coletados com três repetições
e as médias ajustadas as equações de
regressão polinomial e de parâmetros não
linear. Foi adotada a equação com maior
coeficiente de determinação. O grande
incremento de boro ocorreu na fase
reprodutiva. O maior acúmulo de cobre
ocorreu após o inicio da frutificação. A planta
acumulou mais ferro nas folhas e nas hastes
no período de 15 até 70 DAS, coincidindo com

a fase de maior acúmulo de massa seca nas
hastes. A planta acumulou uma quantidade
maior de zinco na fase reprodutiva da cultura.
Do total acumulado de manganês 8,8%
encontra-se nos frutos. O quiabeiro acumulou
mais ferro, seguido de boro, manganês, zinco
e cobre (Fe>B>Mn=Zn>Cu).

Palavras-chave: Abelmoschus esculentus
(L.) Moench., marcha de absorção e
exportação de nutrientes.

ABSTRACT

Micronutrient accumulation of okra
crop.

The experiment was carried out in
Jaboticabal, São Paulo State, Brazil, from
January 20

th
 to May 14

th
, 2009, with the aim

of quantifing the increase and accumulation
of nitrogen, phosphorus and potassium, of
okra crop, and obtaining equations that the
best represent. The cv. Santa Cruz 47 was
sown directly into open furrows in the soil,
spaced at 1 m, placing three seeds to a depth
of about 3 cm. The The reducing of the
number of plants was carried out,
approximately, 15 days after sowing, leaving
0,2 m between plants. During the cycle,
samples were taken from plants at intervals
of 15 days. We were obtained the dried mass
of   leaves, stems and fruits. The accumulation
of nutrients was calculated using the product
for each nutrient content of the dry mass of
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O quiabo (Abelmoschus esculentus (L.) Moench), originário da África, pertencente à
família Malvaceae, é tradicionalmente cultivado em regiões tropicais.  Nas regiões Nordeste
e Sudeste do Brasil as condições climáticas são excelentes para o seu cultivo, sendo
considerada uma cultura popular, principalmente, para os pequenos agricultores. Em 2009,
foram comercializadas na CEAGESP, 7.093 toneladas. O período de maior demanda neste
centro comercial correspondeu aos meses de Janeiro a Abril (AGRIANUAL, 2010).  Ao se
conhecer o crescimento e o acúmulo de nutrientes do ciclo da cultura, é possível verificar
como a planta se desenvolve e qual o período que ela necessita maior quantidade de um
determinado nutriente, podendo assim ser realizada uma recomendação de adubação mais
precisa e com redução de custos ao produtor.  Nos últimos cinco anos foram publicados no
Congresso Brasileiro de Olericultura, aproximadamente, 23 trabalhos relacionados à cultura
do quiabo, dentre estes apenas três foram com adubação e nenhum deles contemplou a
demanda de nutrientes pela cultura. Assim objetivou-se avaliar o acúmulo de micronutrientes
da cultura do quiabeiro.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado de 20 de janeiro a 14 de maio de 2009, área experimental
do Setor de Olericultura e Plantas Aromático-Medicinais da UNESP, Câmpus de Jaboticabal-
SP. O preparo do solo constou da aração e gradagem. Foi realizada a análise química do
solo, da camada de 0 a 20 cm, da área experimental, antes da instalação do experimento, e
foi constatado pH= 5,5; MO= 20 g dm

-3
; P(resina) = 44 mg dm

-3
; K= 2,6 mmol

c
 dm

-3
; Ca= 34

mmol
c
 dm

-3
; Mg= 13 mmol

c
 dm

-3
; H+Al= 28 mmol

c
 dm

-3
; SB= 77,6 mmol

c
 dm

-3
 e V= 64% .  A

calagem e as adubações de plantio e de cobertura foram realizadas conforme TRANI et
al.(1997), exceto o esterco que não foi aplicado. A calagem foi realizada em área total e as
adubações no sulco de plantio, espaçados entre si em 1 metro. Antes de iniciar a semeadura,
as sementes foram imersas em água por 24 horas. Utilizou-se a cv. Santa Cruz 47 e foram
colocadas três sementes a uma profundidade, de aproximadamente, 3 cm, a cada 20 cm de
sulco. O desbaste foi realizado cerca de 15 dias após a semeadura, deixando-se uma planta,
cujo o espaçamento final foi de 1 x 0,2 m. A irrigação foi realizada por meio da aspersão.

each plant. Data was collected with three
replications and adjusted means of polynomial
regression equations and nonlinear
parameters. We adopted the equation with
higher coefficient of determination. It can be
observed that the start of vegetative dry mass
accumulation in the plant was small, after the
start of fruiting, around 50 Days after the
sowing (DAS), there was an increase in dry
mass accumulation in plants parts. The higher
accumulation of boron occurred in the
reproductive phase. The largest accumulation
of copper occurred after the start of fruiting.

The plants accumulated more iron in leaves
and stems within 15 to 70 DAS, coinciding
with the period of greatest dry mass
accumulation in stems. The plant
accumulated a larger amount of zinc in the
reproductive phase of culture. The cumulative
total of  8,8% manganese is found in fruits.
The okra accumulated more iron, followed by
boron, manganese, zic and copeer (Fe> B>
Mn = Zn> Cu).

Keywords: Abelmoschus esculentus (L.)
Moench., uptake nutrients, export of nutrients.
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Durante o ciclo da cultura, foram realizadas coletas de plantas com intervalos de quinze
dias. A área foi dividida em três parcelas, e foram coletadas três plantas por parcela em cada
época de amostragem. Folhas, caules e frutos, foram lavados em água desionizada, colocados
para secar em estufa com circulação forçada de ar, a 65ºC, por 120 horas. Após secos foram
pesados em balança digital com precisão de 0,1 g, seguindo-se a moagem e preparo dos
extratos para determinação dos teores de micronutrientes, nos tecidos vegetais amostrados,
de acordo com metodologias descritas por BATAGLIA et al (1983).

 Os acúmulos de micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn e Zn) foram calculados por meio do
produto dos teores de cada nutriente em cada parte da planta pela respectiva massa seca
de cada parte. A exportação de nutrientes correspondeu às quantidades presentes nos frutos.
As médias de massa e acúmulo de nutrientes de cada época de amostragem foram ajustadas
as equações de regressão polinomial ou não linear. Para obter as equações que descreveram
os acúmulos de massa e de micronutrientes, utilizou-se o Programa Origin 6.0.  Foi adotada
a equação com maior coeficiente de determinação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No final do ciclo, a planta tinha acumulado 10,35 mg de boro. A parte vegetativa (folhas
e hastes) e os frutos contribuíram com 9,88 mg e 0,52 mg o que equivale a 95,5% e 4,5%,
respectivamente. No estádio vegetativo o acúmulo de boro foi pequeno cerca de 1,87 mg
planta

-1 
(Figura 1).

O grande incremento no acúmulo de boro ocorreu na da fase reprodutiva (de 35 até
120 DAS), quando o fruto e a parte vegetativa apresentaram elevado acúmulo de massa
seca. O boro está relacionado com o crescimento do meristema, diferenciação celular,
maturação, divisão e crescimento (MALAVOLTA, 2008).

Foi verificado na figura 2 que o acúmulo de cobre na parte vegetativa (folhas e hastes)
do quiabeiro foi mais evidente a partir dos 50 DAS, ou seja, após o início da frutificação da
cultura. No período entre os 35 e 75 DAS as folhas e as hastes acumularam 0,55 mg e 0,32
mg de cobre, respectivamente (Figura 2). No final do ciclo da cultura, 120 DAS, o acúmulo
total de cobre na planta foi 1,42 mg. Nas folhas, hastes e frutos foram 0,64; 0,73 e 0,14 mg
planta

-1 
(Figura 2).

O quiabeiro apresentou maior acúmulo de ferro nas folhas do que nas hastes, no
período de 15 a 70 DAS. Posteriormente a este período, as hastes acumularam mais ferro
do que as folhas (Figura 3). Este intervalo de tempo coincidiu com a fase de maior acúmulo
de massa seca nas hastes. O acúmulo total de ferro foi 49,36 mg planta

-1
.  No final do ciclo,

os frutos acumularam 2,86 mg de ferro (Figura 3). Este nutriente participa de reações de
oxirredução e de transferência de elétrons (MALAVOLTA, 2008). No caso deste experimento,
o maior acúmulo de ferro nas hastes foi devido à severidade na infestação da cultura por
Oídio, no final no ciclo, o que ocasionou perda de folhas.

O acúmulo de manganês nas folhas foi superior ao das hastes em todo ciclo do
quiabeiro.  Durante a fase vegetativa (dos 15 até 35 DAS) e o início da fase reprodutiva (dos
35 até 75 DAS), as folhas e as hastes acumularam 2,88 e 1,50 mg planta

-1
, respectivamente

(Figura 4). O acúmulo total de manganês na planta foi 7,07 mg, deste total acumulado 8,8%
esteve nos frutos, o que equivale a 0,62 mg planta

-1 
(Figura 4). Por ser um micronutriente
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pouco móvel e desempenhar funções na fotossíntese como a fotólise da água e atuar, também,
na germinação do pólen e no crescimento do tubo polínico (MALAVOLTA, 2008), tais processos
justificam o maior acúmulo de manganês nas folhas.

Na fase vegetativa (dos 15 aos 35 DAS), as folhas e as hastes acumularam 0,10 e
0,05 mg planta

-1
 de zinco, respectivamente. Em toda a fase reprodutiva (dos 35 até 120

DAS), tais estruturas da planta acumularam, em média, 2,18 e 3,73 mg planta
-1 

(Figura 5).
Portanto constatou-se que o quiabeiro acumulou mais zinco no período reprodutivo.  Nos
frutos, a quantidade total acumulada de zinco foi 1,02 mg planta

-1
, o equivalente a 14,4% do

total acumulado no final do ciclo. O acúmulo total de zinco foi, em média, 7,07 mg planta
-1
,

sendo semelhante ao acúmulo de manganês no final do ciclo da cultura (Figura 5).

Em suma, foi verificado que o quiabeiro acumulou mais ferro, seguido de boro,
manganês muito semelhante à zinco e estes maior do que cobre (Fe>B>Mn=Zn>Cu). As
quantidades extraídas pelo quiabeiro correspondem a 2,5; 0,5; 0,35; 0,35 e 0,07 kg de Fe, B,
Mn, Zn e Cu, respectivamente, em 1 hectare da cultura. As exportações de Fe, B, Mn, Zn e
Cu representam  0,2; 0,03; 0,3; 0,05 e 0,05 g ha

-1
, respectivamente.
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Figura 1. Acúmulo de boro nas folhas (Y1), nas hastes (Y2), nos frutos (Y3) e total (Y4) em plantas de
quiabo, cultivar Santa Cruz 47.

Figura 2. Acúmulo de cobre nas folhas (Y1), nas hastes (Y2), nos frutos (Y3) e total (Y4) em plantas de
quiabo, cultivar Santa Cruz 47.
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Figura 3. Acúmulo de ferro nas folhas (Y1), nas hastes (Y2), nos frutos (Y3) e total (Y4) em plantas de
quiabo, cultivar Santa Cruz 47.

Figura 4. Acúmulo de manganês nas folhas (Y1), nas hastes (Y2), nos frutos (Y3) e total (Y4) em plantas
de quiabo, cultivar Santa Cruz 47.
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Figura 5. Acúmulo de zinco nas folhas (Y1), nas hastes (Y2), nos frutos (Y3) e total (Y4) em plantas de
quiabo, cultivar Santa Cruz 47.
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