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Adubação nitrogenada do manjericão 
 
RESUMO 
A reduzida quantidade de informações sobre a adubação do manjericão, e a ausência 
deste tipo de informação no Norte de Minas Gerais, levaram à realização do presente 
trabalho com o objetivo de definir fontes e doses de N na produção de biomassa pelo 
manjericão ‘Minette Anão’. Os tratamentos foram resultantes da combinação, em 
fatorial completo, de duas fontes de N (nitrato de amônio e uréia) com cinco doses de N 
(0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 g por planta). Nos tratamentos que receberam as duas maiores 
doses de N na forma de nitrato de amônio (T4 e T5) houve 100% de morte das plantas. 
Nos tratamentos que receberam a dose intermediária de N como nitrato de amônio (T3) 
e a maior dose de N na forma de uréia (T10), houve morte de 50% das plantas. Os 
melhores resultados para MF e a MS da parte aérea das plantas foram observados 
quando fornecidos 1,5 g de nitrato de amônio e 3,0 g de uréia. 
PALAVRAS-CHAVE: Ocimum basilicum L., ‘Minette Anão’, plantas aromáticas. 
 
ABSTRACT 
Fertilization  nitrogen of the sweet basil 
The reduced amount of information about the fertilization of basil, and the absence of 
such information in the North of Minas Gerais, led to the realization of this work in 
order to define sources of N in biomass production by Basil 'Minette Dwarf'. The 
treatments consisted of the combination in a complete factorial of two N sources 
(ammonium nitrate and urea) with five N rates (0, 1.5, 3.0, 4.5 and 6.0 g per plant). In 
treatments that received the two highest doses of N as ammonium nitrate (T4 and T5) 
was 100% plant death. In treatments that received the intermediate dose of N as 
ammonium nitrate (T3) and the highest dose of N as urea (T10), there was death in 50% 
of the plants. The best results for MF and MS of the shoots were observed when 
provided 1.5 g of ammonium nitrate and 3.0 g of urea. 
Keywords: Ocimum basilicum L., ‘Minette Anão’, aromatic plant. 

 

O manjericão (Ocimum basilicum L.) pertencente à família Lamiaceae, é uma planta 

aromática e medicinal originária da Índia, de importância econômica para o Brasil 

(Rodrigues & Santos 2005). Suas folhas frescas ou secas são utilizadas como 

condimento, aromatizante ou tempero e para o processamento industrial. Óleos 

essenciais desta planta são utilizados na indústria de perfumaria e na aromatização de 

bebidas e alimentos (Fernandes et al., 2004).  



CARVALHO ARJ; CARDOSO AMS; RODRIGUES MGV; MOTA WF; AGUIAR MCS. 2012. 
Adubação nitrogenada do manjericão. Horticultura Brasileira 30: S6570-S6577. 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 6571 

De acordo com (Simon 1995), a época de colheita e a parte da planta a ser colhida 

dependem da finalidade do produto. Para se obter folhas secas, a colheita ocorre antes 

do início da floração. Para a obtenção de óleo essencial, as plantas são colhidas por 

ocasião da plena floração. Ainda conforme este autor, o número de cortes depende da 

região de plantio e, para permitir a rebrota, deve ser feito 10 cm acima do solo. 

Pela reduzida quantidade de informações sobre a adubação do manjericão, e pela 

ausência deste tipo de informação no Norte de Minas Gerais, realizou-se o presente 

trabalho com o objetivo de definir fontes e doses de N na produção de biomassa pelo 

manjericão ‘Minette Anão’. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, 

Unidade Regional do Norte de Minas (EPAMIG/URENM), em Nova Porteirinha-MG. 

Utilizou-se casa de vegetação com cobertura de plástico transparente, sendo totalmente 

recoberta (teto e laterais) com malha de polietileno preto (sombrite) que permite a 

passagem de 50% da luz.  

A variedade de manjericão avaliada foi a Minette Anão semeada em bandejas de 

polietileno com células de 50 mL, contendo substrato comercial (Tabela 1), no dia 

01/12/11. No dia 26/12/11 (25 dias após a semeadura) as mudas foram transplantadas 

para os vasos. Foram utilizados vasos com capacidade para 50 dm3, contendo a mistura 

de 50% de solo de subsuperficie + 30% de areia grossa + 20% de esterco bovino 

curtido, sendo esses materiais peneirados e misturados até sua homogeneização. Os 

resultados das análises iniciais do substrato e da mistura encontram-se na Tabela 1. 

Os tratamentos estudados foram resultantes da combinação, em fatorial completo, de 

dois níveis do fator fonte de nitrogênio (nitrato de amônio e uréia), com cinco níveis do 

fator dose de nitrogênio (0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 g por planta), totalizando 10 tratamentos. 

Os vasos foram distribuídos sobre bancadas de ardósia, no esquema de blocos 

casualizado, com 4 repetições, sendo as parcelas constituídas por dois vasos, contendo 

uma planta cada um, totalizando 80 vasos (Figura 1). A adubação referente aos 

tratamentos foi dividida em duas aplicações, feitas aos 28 e aos 49 dias após o plantio, 

sendo a primeira referente a 2/3 e a segunda a 1/3 do N total. 
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 Na condução do experimento foram feitas irrigações, por vaso, até o ponto de 

drenagem. Para evitar a lixiviação de nutrientes com a água drenada, esta foi coletada 

em pratos colocados embaixo dos vasos e então retornada.  

No momento do transplantio para instalação do experimento as mudas foram 

caracterizadas com medida da altura destas, por parcela. Foram também coletadas a 

parte aérea de 10 mudas, aleatoriamente, para cálculo da massa fresca (MF) e da massa 

seca (MS). A altura das plantas foi medida também no dia 23/01/12, data da primeira 

adubação. Como algumas plantas floresceram, foi feita poda das flores aos 43 e aos 59 

dias após o plantio e feita a MS destas flores. Na data da colheita (81 dias após o 

plantio) a altura das plantas foi avaliada novamente. A parte aérea das plantas foi 

coletada, pesada para determinação da MF e, após serem secas em estufa com 

circulação forçada de ar, a 65°C, até peso constante, foi determinada a MS. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tanto o substrato comercial utilizado nas bandejas quanto a mistura utilizada nos vasos 

mostraram-se bastante férteis (Tabela 1) e por isto não foi feita outra adubação senão 

àquelas referentes aos tratamentos. Nos tratamentos que receberam as duas maiores 

doses de N na forma de nitrato de amônio (T4 e T5) houve 100% de morte das plantas. 

Nos tratamentos que receberam a dose intermediária de N como nitrato de amônio (T3) 

e a maior dose de N na forma de uréia (T10), houve morte de 50% das plantas. Isto 

provavelmente ocorreu porque o nitrato de amônio tem um índice salino superior ao da 

uréia, o que ocasionou maior efeito fitotóxico.  

Segundo (Alcarde 2007), a uréia apresenta índice salino 75 e o nitrato de amônio índice 

salino de 105. Ainda segundo Alcarde (2007), o índice salino é uma propriedade dos 

fertilizantes que informa sobre sua capacidade de aumentar a pressão osmótica da 

solução do solo, promovendo ou mesmo impedindo a absorção de água pelas plantas, 

especialmente as mais novas, pela seca fisiológica. 

Não houve diferença entre os tratamentos para altura das plantas no plantio e na data da 

primeira adubação nitrogenada (29 dias após o plantio), onde as plantas apresentaram 

altura média de 12,3 cm (CV= 10,6%) e 58,0 cm (CV=14,3%), respectivamente, o que 
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indica que a distribuição das plantas nas parcelas foi adequada. Na colheita houve efeito 

da interação entre fonte e doses de N para altura das plantas (Tabela 2). Apenas na 

ausência e na menor dose N (0 e 1,5 g) não foi observada diferença entre as fontes para 

a altura das plantas na colheita. Na dose intermediária (3,0 g) a altura das plantas foi 

48% maior quando utilizada a uréia como fonte, em relação à utilização do nitrato de 

amônio. Araújo et al. (2011), avaliando plantas de manjericão conduzidas em sacos de 

polietileno preto, em ambiente controlado, não observaram efeito das doses de N sobre 

a altura das plantas. A MF e a MS média de 10 plantas amostradas no momento do 

plantio foi, respectivamente, de 2,96 e 0,30 g. Apresentaram, portanto, 10,1% de 

matéria seca. Aos 43 e aos 59 dias após o plantio foram realizadas podas das 

inflorescências, assim como na colheita. Foi determinada a MF e a MS, da soma destas 

MF e MS total das inflorescências, que estão apresentadas na Figura 2. Os maiores 

valores foram observados na dose de 1,5 g de N para as duas fontes. Apenas as plantas 

dos tratamentos T3 e T10 não floresceram, ou seja, as plantas onde foi utilizada a maior 

dose de N na forma de nitrato de amônio e que permaneceram vivas (T3, já que em T4 e 

T5 as plantas morreram, e T10) e a maior dose de uréia (T10). 

A MF e a MS da parte aérea das plantas está resumida na Figura 3. Os melhores 

resultados foram observados quando fornecidos 1,5 g de nitrato de amônio e 3,0 g de 

uréia. Os dados de MF e de MS, tanto de flores quanto de parte aérea, não apresentaram 

distribuição normal. Os gráficos foram feitos a partir de dados obtidos de estatística 

univariada quebrada, feita pelo software SAEG.  

Apesar da grande importância econômica do manjericão, são raros os trabalhos sobre 

sua exigência nutricional. Alguns trabalhos sugerem o uso da relação 1:1:1 de 

N:P2O5:K2O, nas proporções de 230 a 300 kg ha-1 e após cada corte, o fornecimento de 

50 a 75 kg ha-1 de N em cobertura (Simon, 1985, 1995). 

Santos et al. (2007), avaliando o efeito do fornecimento de 0; 50; 100 e 150 kg de N por 

ha, para manjericão, observou que as doses de 50 e 100 kg de N resultaram em maior 

valor de massa seca foliar. Araújo et al. (2011), avaliando plantas de manjericão 

conduzidas em sacos de polietileno preto, em ambiente controlado, não observaram 

efeito das doses de N sobre a produção MF e MS da parte aérea.  

Blank et al. (2005) avaliaram o efeito da adubação de manjericão com o formulado 

Hortosafra®, esterco de galinha, esterco de galinha + formulado Hortosafra®, esterco 
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bovino, esterco bovino + formulado Hortosafra®, e observaram que a produção de MS 

da parte aérea foi significativamente superior nos tratamentos onde as plantas foram 

adubadas com Hortosafra® + esterco de galinha. 

Novos estudos serão feitos dentro do intervalo de 0 a 3,0 g de N por vaso, com as duas 

fontes. Na Figura 4 são apresentadas plantas representativas de cada tratamento, na data 

da colheita. Nos tratamentos que receberam as duas maiores doses de N na forma de 

nitrato de amônio (T4 e T5) houve 100% de morte das plantas. Nos tratamentos que 

receberam a dose intermediária de N como nitrato de amônio (T3) e a maior dose de N 

na forma de uréia (T10), houve morte de 50% das plantas.  

Os melhores resultados para MF e a MS da parte aérea das plantas foram observados 

quando fornecidos 1,5 g de nitrato de amônio e 3,0 g de uréia.  
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1 pH em água; 2 colorímetro; 3 extrator Mehlich-1; 4 extrator KCl 1 mol/L; 5 pH SMP; 6 extrator BaCl2
;  

7 Solução equilíbrio de P. 

 
Tabela 2. Efeito de interação entre fonte e doses de N para altura das plantas na  
colheita. (Interaction effect between source and N levels in plant height at harvest). 
Nova Porteirinha MG, EPAMIG, 20121. 
 Doses de N vaso (g) 
Fontes de N 0 1,5 3,0 4,5 6,0 
Nitrato de amônio 48,25 A a 48,50 A a 24,75 B b 0,00 B b 0,00 B b 
Uréia 45,25 A a 47,12 A a 51,12 A a 50,00 A a 24,25 A b 
DMS = 18,79; CV = 37,92 %      
1Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (5%).  (Means followed by the same capital letter in the column and tiny in the line 
do not  differ significantly according to Tukey test p<0.05). 
 
 

 

Figura 1: Distribuição das plantas em bancadas na casa de vegetação. (Distribution of the plants on 
benches in the greenhouse). Foto: Maria Geralda Vilela Rodrigues, EPAMIG, 2012 
 
 

Tabela 1. Resultados da análise do substrato comercial utilizado no preparo das mudas (A) e da 
mistura utilizada nos vasos (B). (Results of analysis of the substrate used in the commercial 
preparation of seedlings (A) and the mixture used in the vessels (B)).  Nova Porteirinha MG, 
EPAMIG, 2012. 

 pH1 MO2 P3 K3 Na3 Ca4 Mg4 Al4 H+Al5 SB t T V m B 6 Cu3 Fe3 Mn3 Zn3 Prem7 CE 
  dag/kg mg/dm3 ..........cmolc/dm3............ ...%..... ..........mg/dm3............ mg/L dS/m 
Bandejas  5,8 22,0 236,8 1097 0,4 7,6 2,6 0,0 5,3 13,4 13,4 18,7 72 0 3,1 2,4 103,3 17,4 16,8   
Vasos  6,5 1,2 49,3 543 0,2 2,3 1,0 0,0 1,4 4,8 4,8 6,2 78 0 0,3 1,4 75,8 18,8 2,1 35,1 3,7 
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Figura 2. Massa fresca (MF) e massa seca (MS) total das flores nos tratamentos adubados com nitrato de 
amônio (NA) e uréia (UR), para as diferentes doses de N. (Fresh mass and dry mass total of flowers in the 
treatments fertilized with ammonium nitrate and urea for the different levels of N). Nova Porteirinha MG, 
EPAMIG, 2012. 
 
 

 

Figura 3. Massa fresca (MF) e massa seca (MS) total da parte aérea das plantas nos tratamentos adubados 
com nitrato de amônio (NA) e com uréia (UR), para as diferentes doses de N. (Fresh mass and dry mass 
total of the shoots in plant treatments fertilized with ammonium nitrate and urea for the different levels of 
N). Nova Porteirinha MG, EPAMIG, 2012.
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Figura 4: Plantas representativas dos tratamentos, sempre com a testemunha à direita, na data da colheita. 
(Plants representative of the treatments, always with the witness right, in the harvest date).  
Foto: Aparecida Rodrigues de Jesus Carvalho, EPAMIG, 2012. 
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