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RESUMO: Com a agricultura irrigada sendo responsável pelo maior consumo de água, o manejo 
eficiente dos recursos hídricos é essencial para economia de água nesta atividade. Esse estudo 
objetivou avaliar as características produtivas, na cultura do quiabo mediante aplicação de 
diferentes lâminas de irrigação em função da evapotranspiração da cultura. O experimento teve 
cinco níveis de irrigação (25, 50, 75, 100 e 125% da evapotranspiração-ETc) e uma parcela de 
controle que não recebeu irrigação. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 
quatro repetições. As irrigações foram aplicadas através de um sistema de gotejamento por 
gravidade, e para o manejo da irrigação, o método padrão da FAO Penman-Monteith foi utilizado 
na estimativa da evapotranspiração de referência e a evapotranspiração da cultura foi obtida através 
de um lisímetro de lençol freático constante instalado na área experimental. Foram avaliadas as 
seguintes características: produção por planta e produtividade. A aplicação de diferentes níveis de 
irrigação influenciou de forma significativa as variáveis analisadas neste experimento, onde a lâmina 
de 132,2 mm foi a mais eficiente para a cultura em estudo. 
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INTRODUÇÃO 

Considerada uma hortícola muito popular entre os brasileiros, em especial pelo seu valor 
nutricional, o quiabo (Abelmoschus esculentus L.) tem considerável aceitação no mercado e a maior 
parte da sua produção vem de pequenos produtores (PAES; ESTEVES; SOUSA, 2012). 

De acordo com o IBGE (2006), o quiabo é cultivado em 28.367 propriedades agrícolas no 
Brasil. Apresentando uma média de 15 a 20 t ha-1 de produtividade, o que pode variar de acordo 
com o período de colheita (GALATI, 2010). Em Sergipe a cultura tem cada vez mais 
representatividade na produção agrícola, sendo o município de Canindé do São Francisco 
responsável pela maior parte da produção desta hortícola, colocando o Estado entre os maiores 
produtores do Brasil.  

O Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé de São Francisco foi responsável por produzir 
em 2016 13.920 toneladas de quiabo, sendo grande parte destinada ao mercado baiano, onde a 
hortaliça se destaca culturalmente na culinária local (COHIDRO, 2017). 

De origem Africana, o quiabeiro é considerado uma cultura tropical que se adapta bem as 
regiões de clima quente do Brasil. Com pouca exigência de água, esta cultura exige temperaturas 
elevadas, pois em casos de baixas temperaturas podem ocorrer queda de flores e frutos. Sendo 
possível cultiva-la durante todo o ano na região Nordeste (EMBRAPA, 2010).   

Para o bom desenvolvimento da planta e plena qualidade dos frutos, o quiabeiro necessita 
de uma disponibilidade hídrica adequada no solo durante seus processos metabólicos. O 
fornecimento de água, não é a única importância dada a irrigação, mas um fator determinante da 
qualidade e produtividade das culturas (SALOMÃO et al., 2014). 
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O uso de forma incorreta dos recursos hídricos traz sérios danos a todo ecossistema, por 

isso o manejo adequado da água pode proporcionar excelentes resultados na produção de 
alimentos. A agricultura irrigada é uma das atividades agrícolas de maior consumo de água, sendo 
fundamental a adesão de técnicas que aumentem a eficiência do uso da água, sem que haja queda 
na produtividade das culturas (SOUZA et al., 2011).  

Para que o manejo de irrigação seja realizado com eficiência, utiliza-se lâminas de água 
embasada em coeficientes de cultivo condizentes com as reais necessidades hídricas demandadas 
pelas condições de cultivo (GOMES et al., 2010). A determinação correta e precisa no uso dos 
recursos hídricos envolvidos nos sistemas de cultivo é essencial para o manejo hidrológico 
(LIBARDI et al., 2019). 

Objetivou-se por meio deste trabalho avaliar as características produtivas, na cultura do 
quiabo mediante aplicação de diferentes lâminas de irrigação em função da evapotranspiração da 
cultura.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado, com início em 15 de março de 2017, na Estação Experimental 
Campus Rural do Centro de Ciências Agrárias Aplicadas, da Universidade Federal de Sergipe - 
UFS, área inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Poxim. Localizada no município de São Cristóvão, 
a 15 km de Aracaju – SE. O clima local, de acordo com a classificação de Köppen é do tipo As, ou 
seja, tropical chuvoso com verão seco e pluviometria em torno de 1200 mm anuais, com chuvas 
concentradas nos meses de abril a setembro.  

O solo local é classificado segundo Santos et al. (2013), como sendo Argissolo Vermelho 
Amarelo Distrófico, com horizonte B textural, com as seguintes características químicas na camada 
de 0-0,20 cm: pH (H2O) 5,9; 10,7 mg dm-3 de P (Mehlich 1); 29 mg dm-3 de K; 1,41 cmolc dm-3 de 
Ca; 1,12 cmolc dm-3 de Mg; 0,0 cmolc dm-3 de Al; 7,10 mg dm-3 de Na (Mehlich 1). 

Quanto aos valores de precipitação observados durante o período de cultivo no campo, a 
maior precipitação foi constatada no dia 19/05/2017, com valor de 130,8 mm. A média diária da 
evapotranspiração de referência (ETo) foi de 3,9 mm dia-1, utilizou-se o modelo de Penman-Monteith 
adaptado por Allen et al. (1998). Dados obtidos por meio dos postos meteorológicos das redes do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizado em Aracaju - SE. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com seis tratamentos e 
quatro repetições; a unidade experimental foi constituída de uma linha de plantas com sete metros 
de comprimento, contendo vinte e três plantas com espaçamento 1,0 x 0,3 m, sendo avaliadas 
apenas vinte e uma plantas, devido à eliminação das bordas. Os tratamentos consistiram da 
aplicação de seis lâminas de irrigação (0, 25, 50, 75, 100 e 125% da evapotranspiração da cultura). 

A semeadura foi realizada manualmente, distribuindo-se três sementes por cova. O desbaste 
foi realizado 13 dias após semeadura (DAS). O manejo da irrigação foi realizado com base na 
evapotranspiração da cultura de referência, sendo os tempos de irrigação calculados em uma 
planilha eletrônica utilizando-se valores de Kc nos diferentes estágios da cultura apresentados por 
Farias et al. (2016), para a região de São Cristóvão, SE.  

Para o cálculo da evapotranspiração da cultura, utilizou-se a Equação 1: 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜 × 𝐾𝑐 

onde: Kc – coeficiente de cultivo; ETc – evapotranspiração da cultura (mm); ETo – 
evapotranspiração de referência. 

A lâmina de irrigação (Li) aplicada em cada tratamento foi determinada pela Equação 2: 

𝐿𝑖 = (
𝐸𝑇𝑐

𝐸𝑓
) − 𝑃 

onde: ETc = evapotranspiração da cultura (mm); Li = lâmina aplicada em cada parcela (mm); 
P = Precipitação no período (mm); Ef = Eficiência do Sistema de Irrigação. 
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Para a irrigação, foi utilizado um sistema por gravidade, abastecido por caixa d’água de 
1000L, as mangueiras gotejadoras funcionando com gotejadores autocompensantes, com vazão de 
aproximadamente 2 L h-1, sendo um gotejador por planta, com eficiência de 90%. 

O turno de rega adotado foi fixo, ou seja, a irrigação era realizada todos os dias, variando a 
lâmina aplicada em função da evapotranspiração da cultura, exceto períodos em que houve 
precipitações. O controle do tempo de irrigação e da lâmina aplicada foi realizado manualmente, 
através de registros individuais para cada tratamento. 

A primeira colheita foi realizada aos 52 dias após o plantio, e as demais colheitas com 
intervalos de três dias, sendo realizadas seis colheitas ao longo do ciclo da cultura. Assim, as 
variáveis produção por planta e produtividade foram analisadas em cada colheita. 

A produção média por planta foi obtida através da coleta dos frutos por planta e posterior 
pesagem, sendo utilizados os valores médios de acordo com a quantidade de colheitas realizadas. 
Os valores foram convertidos em kg. A produtividade foi obtida considerando a produção da área 
útil de cada parcela com posterior conversão para kg.ha-1. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, com desdobramento dos 
efeitos, segundo sua significância. A escolha do modelo de regressão foi feita com base no modelo 
de maior grau significativo pelo teste F. O programa utilizado para as análises estatísticas foi o 
ASSISTAT (SILVA; AZEVEDO, 2002).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante o experimento a temperatura média foi de 28 ºC e a umidade relativa média, de 
66,5%. A precipitação acumulada foi de 456,8 mm, fazendo com que mesmo as menores lâminas 
pudessem apresentar resultados positivos. 

As lâminas de água aplicadas via irrigação para cada tratamento e o somatório total de água 
aplicada no ciclo da cultura, incluindo-se as precipitações, podem ser vistas na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Lâminas e água total (Lâmina+precipitação) aplicada nos tratamentos durante o 
experimento. 

Tratamento (%ETc) 
Lâminas aplicadas Lâminas + precipitação 

(mm) 

0 0,0 456,8 
25 21,6 478,4 
50 49,3 506,1 

75 76,9 533,7 
100 104,6 561,4 
125 132,2 589,0 

 
A partir da análise de variância percebe-se que a produção média por planta (PMP) e 

produtividade (PDTV) foram influenciados significativamente pelas diferentes lâminas de irrigação, 
pelo teste F (p ≤ 0,01), como pode ser visto na tabela 2. 

 
Tabela 2. Análise de variância para comprimento do fruto (CF), diâmetro do fruto (DF), produção 
média por planta (PMP) e produtividade (PDTV) em função das lâminas de irrigação na cultura do 
quiabeiro em São Cristóvão, SE, 2017. 

  QUADRADOS MÉDIOS 

FV GL  PMP PDTV 

Lâminas 3 0,208** 231,361** 

Bloco 5 0,00242 2,6871 

Erro 15 0,00164 1,82403 

Média - 0,31125 10,375 

Cv (%) - 13,02 13,02 
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F (p ≤0.01); * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste F (p ≤0.05).  
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Figura 1. Produção média por planta (A) e Produtividade (B) em função das lâminas de irrigação 
aplicadas na cultura do quiabeiro em São Cristóvão, SE, 2017. 
 

A menor produção ocorrida nos tratamentos submetidos as aplicações de menores lâminas 
de irrigação, é explicada pela condição de deficiência hídrica das plantas, nesta condição, as plantas 
utilizam o mecanismo de fechamento dos estômatos, para que seja restringida a perda de água e 
assim diminuindo-se a transpiração e sacrificando a absorção de CO2 , tendo como consequência, 
reduções na taxa fotossintética, reduzindo também a acumulação de fotoassimilados, e por 
conseguinte a produtividade de frutos nesta cultura (TAIZ; ZEIGER, 2009). Este fato também foi 
comprovado por Silva et al. (2013), que notaram diminuição na produção do tomateiro quando 
irrigado com lâminas inferiores à exigência da cultura, e explicam este acontecimento ao déficit 
hídrico, que influenciou diretamente os processos fotossintéticos da planta e, consequentemente, a 
produção. 
 
CONCLUSÕES 

1. A aplicação das lâminas de 132,2 mm (equivalente a 125% da ETc) na cultura do quiabo 
proporciona uma maior produtividade de frutos, alcançando valores de 21.085 t ha-1. 
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