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RESUMO 

Avaliou-se o efeito de doses de nitrogênio sobre o rendimento do quiabeiro, cv. 

Santa Cruz. O experimento foi conduzido na Universidade Federal da Paraíba, em Areia, 

de abril a outubro de 2002, no delineamento experimental de blocos casualizados, com 

cinco tratamentos (0; 50; 100; 150 e 200 kg ha-1 de N), em quatro repetições. Foram 

utilizadas parcelas de 20 plantas, espaçadas de 1,00 m x 0,50 m. As características 

avaliadas foram Influenciadas pelos tratamentos. A produção máxima de frutos comerciais 

por planta foi de 417 g, obtida com 141 kg ha-1 de N, enquanto que a dose de 140 kg ha-1 

de N foi responsável pela produção máxima de frutos comerciais (16.701 kg ha-1). 

Palavras-chave: Abelmoschus esculentus, adubação mineral, rendimento. 

 
ABSTRACT 

Yield of okra in relation of nitrogen levels 

The effect of nitrogen levels was evaluated on the yied of okra, Santa. Cruz, cv. This 

research was conducted at Universidade Federal of Paraíba, in Areia, Brazil, from april to 

october 2002, in the experimental designe of randomized blocks, with five treatments (0; 50; 

100; 150 and 200 kg ha-1 of N), in four replications. Plots of 20 plants were used, spaced of 

1,00 m x 0,50 m. The appraised characteristics were Influenced by the treatments. The 

maximum production of commercial fruits per plant was 417 g, obtained with 141 kg ha-1 of N, 

while the level of 140 kg ha-1 of N was responsible for the maximum production of 

commercial fruits (16,701 kg ha-1). 

Keywords: Abelmoschus esculentus, mineral fertilization, yield. 

 
A cultura do quiabeiro é muito popular em regiões de clima tropical e sub-tropical, 

devido a rusticidade e tolerância ao calor, não exigindo grande tecnologia para seu cultivo. 

No Brasil, encontra condições excelentes, principalmente, no que diz respeito ao clima, 

sendo, popularmente cultivado no Nordeste e Sudeste, principalmente por pequenos 



 

  

 

agricultores. No estado da Paraíba, é uma hortaliça tradicional, sendo cultivada em quase 

todas as regiões. 

No quiabeiro, embora o nitrogênio seja um dos nutrientes que proporcione maior 

resposta em termos de produção de frutos (Filgueira, 2000), pouco se conhece, ainda, a 

respeito das quantidades a utilizar que permitam a obtenção de rendimentos satisfatórios. As 

recomendações do seu emprego para a cultura encontradas na literatura são variáveis, indo 

desde 60 kg ha-1 para a região do Amazonas (Cardoso, 2001) até 180 kg ha-1 para solos de 

fertilidade média ou baixa (Filgueira, 2000).  

O trabalho teve como objetivo de avaliar a produção do quiabeiro em função de doses 

de N. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foi instalado um experimento na Universidade Federal da Paraíba, em Areia, entre 

abril e outubro de 2002 em Neossolo Regolítico Psamítico Típico. Utilizou-se o delineamento 

experimental de blocos casualizados com cinco tratamentos (0; 50; 100; 150 e 200 kg ha-1 

de N), em quatro repetições. A análise química do solo indicou pH = 6,6; P = 53,0 mg/dm3; K 

= 84,0 mg/dm3; Al+3 = 0,0 cmolc/dm³; Ca+2 = 2,80 cmolc/dm³; Mg+2 = 1,20 cmolc/dm³ e matéria 

orgânica = 10,40 g/dm³. O esterco bovino apresentava as seguintes  características: P = 3,6 

g kg-1; K = 4,1 g kg-1; N = 2,8 g kg-1; matéria orgânica = 182,07 g.dm-3; e relação C/N = 10/1. 

A adubação consistiu da aplicação de 400 kg ha-1 de superfosfato simples, 102 kg ha-1 de 

cloreto de potássio e de 20 t ha-1 de esterco bovino, no plantio e das doses de nitrogênio 

(sulfato de amônio) e 136 kg ha-1 de cloreto de potássio, em adubação de cobertura, 

parceladas em três aplicações aos 30, 60 e 90 dias após a semeadura. 

O preparo do solo constou de aração, gradagem e abertura de covas de plantio. As 

parcelas continham 40 plantas espaçadas de 1,00 m entre fileiras e 0,50 m entre plantas, 

sendo 20 plantas centrais, consideradas úteis. Foram realizadas pulverizações à base de 

benomyl, para controlar oídio (Erysiphe polygoni), irrigações por aspersão e capinas. 

O plantio foi realizado por meio de semeadura direta, com quatro sementes por cova 

da cultivar Santa Cruz, a partir de sementes comerciais produzidas pela Hortivale. Aos 15 

dias após a semeadura realizou-se o desbaste, deixando-se duas plantas por cova e as 

colheitas foram realizadas a cada dois dias, no período de 80 a 170 dias após a semeadura. 

Para avaliação dos efeitos dos tratamentos determinou-se a produção por planta e a 



 

  

 

produção total de frutos comerciais, e os dados foram submetidos a análises de variância e 

de regressão. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As respostas do emprego do N, sobre a produção de frutos comerciais por planta e 

produção total de frutos comerciais, foram de natureza quadrática (Figuras 2 e 3), com 

produção máxima estimada de 417 g e 16.701 kg ha-1, obtidas com 141 e 140 kg ha-1 de N, 

respectivamente. Estes resultados, evidenciam uma boa produção do quiabeiro, cultivar 

Santa Cruz, na micro-região de Areia- PB e pode indicar que, provavelmente, durante o 

crescimento e desenvolvimento das plantas, as doses de N, juntamente com os nutrientes 

contidos inicialmente e os adicionados ao solo, tenham suprido eficientemente as 

necessidades nutricionais do quiabeiro, permitindo inferir que, o efeito positivo da aplicação 

das doses de nitrogênio foi devido ao suprimento dos nutrientes de forma equilibrada nas 

doses responsáveis pelas produções máximas. Isso porque, o equilíbrio entre elementos 

nutritivos é mais importante no ganho da produtividade do que maiores quantidades de 

macronutrientes isoladamente (Primavesi, 1985). 

A estabilização e queda na produção de frutos por planta e na produção de frutos 

comerciais nas doses mais elevadas de nitrogênio, pode ter sido decorrente do efeito tóxico 

do amônio proveniente do sulfato de amônio, reduzindo a absorção de outros cátions, isto é, 

exercendo forte efeito competitivo sobre os cátions (K,+ Ca++, Mg++) de tal forma que a 

absorção destes seriam reduzidas pelas plantas (Carnicelli et. al., 2000). 
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Erro! Vínculo não válido. 

Figura 1. Produção por planta de frutos comerciais de quiabeiro 

em função de doses de nitrogênio. Areia-PB, CCA-UFPB, 2002. 

 

Erro! Vínculo não válido. 

Figura 2. Produção de frutos comerciais de quiabeiro em função 

de doses de nitrogênio. Areia-PB, CCA-UFPB, 2002. 


