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Avaliação do efeito de adubo orgânico e verde na produção de rúcula (Ercuca 

sativa) 

 

1. Resumo 

 

A busca por uma melhor qualidade de vida está associada a uma alimentação 

saudável. Nos últimos anos, há um aumento no consumo geral de hortaliças, bem 

como no interesse da população em mudar seu hábito alimentar, a partir da inserção 

de plantas com propriedades nutracêuticas. Uma dessas espécies é a rúcula (Eruca 

sativa L.), pertencente à família Brassicaceae, cuja presença de vitamina C, 

polifenóis e glucosinalatos ajuda na prevenção de inflamações e de alguns 

cânceres. O experimento foi conduzido em condições de ambiente protegido, na 

Universidade de Marília, no período de março a abril de 2015. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2, duas 

dosagens de esterco (0 e 200g vaso-1) e duas dosagens de tithonia (0 e 200g vaso-

1), com cinco repetições. A cultivar utilizada foi a “Folha Larga”, sendo que foram 

semeadas 15 sementes vaso-1 com capacidade de 7,0 dm3, sendo que foram 

cultivadas sete plantas vaso-1. Foram avaliadas as características: altura de plantas 

(AP), número de folhas por planta (NFP), massa fresca da parte aérea (MFPA) e 

massa seca da parte aérea (MSPA). Na altura de planta (AP) o uso de tithonia como 

adubo verde apresentou valores superiores independente do uso do esterco. Já para 

o NFP, constatou-se que tanto o uso da tithonia quanto do esterco não afetaram 

essa característica.  Para a massa fresca e seca da parte aérea verificou-se que 

tanto o uso da tithonia quanto o esterco influenciaram positivamente. O uso da 

tithonia como adubo verde e o esterco como adubo orgânico demonstraram serem 

excelentes alternativas no cultivo da rúcula, principalmente quando o objetivo é a 

produção orgânica. 

 

2. Introdução 

 

A rúcula (Eruca sativa) foi introduzida no Brasil por imigrantes italianos, pelos 

quais ainda é muito apreciada. É mais consumida nas regiões Sul e Sudeste, 

entretanto, o seu consumo é crescente em outras regiões do país, por causa do seu 



sabor marcante em saladas junto a folhas mais suaves, na cobertura de pizzas, em 

molhos para massas e até mesmo em sopas (Paula Júnior & Venzon, 2007). 

 A busca por produtos naturais está cada vez maior, tanto no Brasil como no 

mundo. As altas produtividades obtidas com o uso intensivo de capital, de 

fertilizantes inorgânicos e de agrotóxicos, têm sido questionadas não só por suas 

contradições econômicas e ecológicas, mas também por desprezar aspectos 

qualitativos importantes da produção vegetal (SANTOS, 1994).  

Bulluck et al. (2002) afirmam que compostos orgânicos usados como 

melhoradores alternativos da fertilidade do solo, podem resultar em incremento da 

matéria orgânica e da atividade biológica do solo. Outro aspecto de relevância é que 

ao considerar os custos envolvidos na aquisição do fertilizante comercial e da 

confecção dos compostos orgânicos, nota-se vantagem clara para uso desses 

últimos, principalmente para os pequenos horticultores. Além de permitir a ciclagem 

dos materiais normalmente queimados pelos produtores, a utilização dos adubos 

orgânicos resulta numa considerável redução no custo ambiental com maior 

sustentabilidade do sistema. 

A rúcula, assim como as demais hortaliças, apresenta uma alta demanda por 

nutrientes prontamente disponíveis em um curto espaço de tempo entre o plantio e a 

colheita (GRANGEIRO et al., 2011). O emprego de resíduos orgânicos produzidos 

localmente pode suprir a exigência nutricional da cultura, promovendo maior 

sustentabilidade ambiental, uma vez que mantém a fertilidade do solo e elimina a 

dependência por produtos sintéticos.  (SOUZA, 2014) 

 Segundo Menezes & Salcedo (2007), a utilização de esterco é uma alternativa 

amplamente adotada para o suprimento de nutrientes, principalmente nitrogênio e 

fósforo. Para Hoffman et al. (2001), os benefícios no uso de estercos animais podem 

ser assim elencados: melhorias nas propriedades físicas do solo e no fornecimento 

de nutrientes; aumento no teor de matéria orgânica, melhorando a capacidade de 

retenção da água como também aumentando a capacidade de troca de cátions. Os 

efeitos positivos, porém são largamente dependentes da quantidade aplicada por 

unidade de área e do teor específico; de elementos essências ao crescimento 

vegetativo. O esterco bovino é um dos resíduos orgânicos com maior potencial de 

uso como fertilizante, principalmente por pequenos agricultores (ALVES et al., 2005).  

 No entanto, apesar de sua importância e benefícios para a saúde dos 

humanos poucas são as informações acerca da adubação orgânica desta cultura. 



Sabendo que a adubação orgânica, além de proporcionar melhorias às 

características do solo (física, química e biológica), os adubos orgânicos contribuem 

com o aumento da produção de biomassa seca e maior desenvolvimento de plantas 

(CHAGAS et al., 2011).  

Outra prática sustentável, que também visa atender as exigências nutricionais 

das plantas, é a adubação verde com espécies espontânea. Segundo Sonke (2007), 

ao buscar um cultivo de adubo verde, as melhores plantas a se utilizarem são 

aquelas especialmente bem adaptadas ao clima local e nas condições do solo. Na 

busca de um cultivo ideal, é fácil ignorar uma classe potencialmente útil de plantas, 

que são as invasoras locais. Os pesquisadores do "Centro Internacional de 

Investigação Agroflorestal" (ICRAF) de Quênia, recentemente têm determinado que 

o arbusto invasor Tithonia diversifolia tem um grande potencial para ser utilizado 

como adubo verde. 

Conhecida como girassol mexicano, Tithonia diversifolia é um arbusto da 

família Asteraceae e que tem sido indicada em países africanos e em alguns da 

América do sul como opção de adubo verde, em função do alto teor de nutrientes 

encontrados em suas folhas e talos.  

 

3. Objetivo 

 

Avaliar a produção da rúcula em função do uso de adubo orgânico (esterco 

bovino) e adubo verde (Tithonia diversifolia). 

 

4. Metodologia e Desenvolvimento 

 

O experimento foi conduzido em condições de ambiente protegido, na 

Fazenda Experimental Marcelo Mesquita Serva, da Universidade de Marília, situada 

no município de Marília - SP, geograficamente localizado em latitude 22º 12' 50'' S e 

longitude 49º 56' 45'' W, a uma altitude de, aproximadamente, 610 m, em relação ao 

nível do mar, no período de março a abril de 2014. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 2 x 2, duas dosagens de esterco (0 e 200g vaso-1) e duas 

dosagens de tithonia (0 e 200g vaso-1), com cinco repetições. Foram utilizados 



folhas e talos de tithonia picados, incorporados ao solo uma semana antes do 

transplantio.  

O solo utilizado foi caracterizado morfologicamente como Argissolo Vermelho 

Amarelo e a análise foi realizada pelo Laboratório de Análises Agronômicas da 

Fundação Shunji Nishimura, localizado no município de Pompéia – SP, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 1. 

A cultivar utilizada foi a “Folha Larga”, sendo que foram semeadas 15 

sementes vaso-1 com capacidade de 7,0 dm3. Após dez dias foi feito o raleio, 

deixando sete plantas vaso-1. Por ocasião da colheita (33 dias após a semeadura) 

foram avaliadas as características: altura de plantas (AP), número de folhas por 

planta (NFP), massa fresca da parte aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea 

(MSPA). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, através do 

programa computacional SISVAR, utilizando-se o teste de Scott-Knott (1974) a 5% 

de probabilidade para comparação das médias. 

 

Tabela 1. Resultado da análise química de solo utilizado nos vasos 

 

pH MO   P  K Ca Mg H+Al SB T V Ca/Mg Ca/K Mg/K 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc. dm-3 % 

5,5 11   56  0,9 19 7 14 27 41 66 2,7 21,1 7,8 

 

5. Resultados  

 Observou-se pelo resumo da análise de variância que ocorreram diferenças 

significativas entre doses de tithonia para todos os caracteres avaliados. Diferença 

estatística significativa entre doses de esterco só não foi observada para o NFP. A 

interação tithonia x esterco não foi significativa para nenhum dos caracteres 

avaliados (Tabela 1).  

Na altura de planta (AP) o uso de tithonia como adubo verde apresentou 

valores superiores independente do uso do esterco. Já para o NFP, constatou-se 

que tanto o uso da tithonia quanto do esterco não afetaram essa característica.  

Para a massa fresca e seca da parte aérea verificou-se que tanto o uso da tithonia 

quanto o esterco influenciaram positivamente (Tabela 1). Silva et a. (2007) 

verificando o efeito da salinidade e adubos orgânicos no desenvolvimento da rúcula 

também encontraram resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho. 



 

Apesar da interação entre os dois fatores não ter dado significativa, pode-se 

observar na referida tabela que houve uma tendência do uso do adubo verde tithonia 

apresentar resultados melhores do que o uso do esterco. Entretanto é nítido que 

tanto o uso do adubo verde quanto do adubo orgânico é uma ótima opção no cultivo 

da rúcula. Linhares et al. (2007) trabalhando com Jitirana como adubo verde na 

produção de rúcula encontraram resultados satisfatórios, mesmo não sendo uma 

leguminosa, como também é o caso da tithonia. 

 Observando a Tabela 2, verifica-se que a tithonia proporcionou melhores 
resultados na ausência de esterco do que o esterco na ausência de tithonia.  
 
 
Tabela 1. Altura de planta (AP), número de folhas por planta (NFP), massa fresca da 

parte aérea (MFPA) e massa seca da parte aérea (MSPA) de plantas de rúcula 

cultivadas com e sem adubo verde (tithonia) e com e sem adubo orgânico (esterco). 

Marília, UNIMAR, 2015. 

 
 AP (cm) NFP MFPA (g) MSPA (g) 
 Esterco Esterco Esterco Esterco 

Tithonia Com  Sem Com Sem Com Sem Com Sem 

Com 

Sem 

22,58a 

16,14bA 

20,20a 

12,70bB 

58,40a 

48,80a 

50,80a 

39,20a 

95,15a 

45,50a 

66,57a 

16,35b 

10,53a 

6,44bA 

8,79a 

2,56bB 

CV (%)           14,70 20,50 40,84          32,65   
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e médias seguidas pela mesma letra 
maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. 

 

6. Considerações Finais 

 

O uso da tithonia como adubo verde e o esterco como adubo orgânico 

demonstraram serem excelentes alternativas no cultivo da rúcula, principalmente 

quando o objetivo é a produção orgânica. 

A tithonia por ser uma planta rústica e de fácil cultivo deve ser mais estuda, 

em função dos ótimos resultados que ela tem demonstrado como adubo verde. 
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