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RESUMO 

No Setor de Olericultura do Instituto de Ciências Agrárias (ICA), da Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA), foi conduzido um experimento com brócolis (Brassica 

olerácea var. itálica), com o intuito de analizar a influência do adensamento da cultura na 

altura das plantas, número e peso das inflorescências. Os canteiros foram protegidos com 

túnel baixo, minimizando assim os efeitos negativos das chuvas.Os espaçamentos 

utilizados foram de 50x60cm, 60x70cm e 70x80cm, sendo o delineamento do tipo blocos 

ao acaso. A cultivar avaliada foi Ramoso Piracicaba. Os diferentes tratamentos não 

influenciaram na altura das plantas, no entanto, o tratamento 70x80 foi mais eficiente para 

o número e peso das inflorescências. Este tratamento seria o mais recomendado para 

agricultores que trabalham com brócolis nas condições em que foi desenvolvido o 

experimento.  
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ABSTRACT 

The experiment was conduced In the Setor de Horticultura of the Universidade Federal 

Rural da Amazônia, Para-Brazil. There was evaluated the effect of  density of plants on 

the height of the plants, number and weight of the inflorescences. The cultive were 

protected with low tunnel, minimizing the negative effects of rains. The treatments  was of 

50x60cm, 60x70cm and 70x80cm, being the design in randomized  blocks. The  cultivate  

it was Ramoso Piracicaba. The different treatments didn't influence in the height of the 

plants, however, the treatment 70x80 cm  went more efficient for the number and weight of 

the inflorescences . This treatment would be it more recommended for farmers that work 

with broccoli  in the conditions in that the experiment was developed.   
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INTRODUÇÃO 

A couve-brócolos (Brassica olerácea var. itálica) é uma cultura de clima ameno, resistindo  

bem a baixas temperaturas e geadas leves; tolerando, ainda, temperaturas relativamente 

altas no caso das cultivares de primavera-verão, como Ramoso de Piracicaba.(Figueira, 

2000) 

A produção de brócolis é dificultada nas épocas quentes e chuvosas com muito ventos, 

épocas estas que chegam a durar quatro meses (sudeste, sul do Brasil) a oito meses 

(nordeste da Amazônia) em cada ano, sendo que os primeiros quatro meses se coincidem 

desde norte ao sul do pais. As chuvas e ventos fortes quebram as folhas, espalham 

doenças e pragas, ainda derrubam canteiros e lixiviam os adubos dos canteiros, 

provocando sérios danos à produção.(Araújo, 1998) 

No intuito de viabilizar a qualidade e a quantidade de inflorescência oferecidas no 

mercado, além da construção de casas de vegetação e túneis baixos é preciso utilizar um 

espaçamento adequado entre as linhas e plantas, já que o adensamento da cultura 

implicaria em um provável desenvolvimento anormal do limbo foliar, podendo diminuir as 

taxas fotossintéticas, levando em consideração uma maior competição por nutrientes no 

solo e por luz, fatores estes que podem culminar no aumento de doenças e pragas e na 

diminuição da produtividade . 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar diferentes densidades de cultivo na cultura 

do Brócolis em túnel baixo de cultivo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em área pertencente à Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA), no Setor de Olericultura do Instituto de Ciências Agrárias (ICA), cujas 

coordenadas são 1° 28° s e 48° 30° W e altitude de 9m, no período de outubro de 2004 a 

fevereiro 2005. 

A instalação do experimento se deu em canteiros protegidos por túneis baixos, sendo 

estes construídos com arcos de bambu, cobertos com filme plástico de 100 µ, com 1,3 m 

de largura x 6 m  de comprimento 

As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido, com 128 células, 

utilizando substrato.comercial Após 32 dias as mudas foram transplantadas para o 

canteiro definitivo em fileiras duplas com espaçamentos de 50cm x 60cm, 60cm x 70cm e 

70cm x 80cm, contendo 6 plantas como área útil de cada parcela. Utilizou-se o 

delineamento experimental em blocos casualizados, sendo utilizada a cultivar ramoso 

piracicaba 



 

O preparo do solo e as adubações de plantio foram realizados de acordos com as 

recomendações para a cultura, considerando os resultados de análise do solo no local, As 

adubações químicas (cloreto de potássio, uréia, superfosfatotriplo, calcário, yorin) e 

orgânicas foram feitas quinzenalmente e a utilização do cálcio e boro semanalmente. 

A irrigação foi feita através de mangueira gotejadora, sendo feitas duas irrigações por dia. 

As mensurações da altura da planta foram realizadas a partir da primeira semana do 

transplantio. Após o surgimento das inflorescências, foram realizadas as colheitas e em 

seguida feitas as pesagens e contagem do seu número. Foram consideradas no trabalho 

as três colheitas iniciais. As analises dos dados foram feitas e as diferenças foram 

determinadas pelo teste de teste de Turkey a 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos tratamentos utilizados não houve diferença significativa na análise das alturas das 

plantas. Em contrapartida o peso e número de inflorescências formadas foram 

influenciados, tendo um peso 60% maior nas plantas cultivadas no espaçamento de 

70x80 cm, em comparação aos demais tratamentos e com menores densidades 

aumentando o número de inflorescências formadas. Essa diferença ocorreu devido ao 

adensamento das plantas cultivadas nos tratamentos de 50x60cm e 60x70cm, resultar em 

uma maior competição por nutrientes e consecutivamente uma redução na produção em 

número de inflorescências e no peso das plantas floradas. Entretanto, a não significância 

na altura pode indicar que o adensamento não interferiu diretamente na competição por 

radiação. Silvestre (2000), estudando a cultura de couve-flor em cultivo protegido, nas 

condições de Belém-Pará, obteve produções superiores à média regional, comprovando a 

viabilidade do cultivo de brassicas não tradicionais na Amazônia.  

Segundo (Primavesi,1992), um maior espaçamento entre culturas proporciona uma 

colheita com produtos maiores, e o adensamento proporciona a redução do produto, 

porém uma maior produção. O trabalho permitiu concluir que nas condições em que foi 

desenvolvido o experimento, menores densidades resultam em aumento da produção, 

tanto no peso quanto na produção de inflorescências por de planta na cultura de brócoles.  
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TABELA 1: Efeito do espaçamento na altura de plantas, no peso e no número de 

inflorescências de brócolis em experimento realizado na UFRA-Belém (PA), 

2004/2005. 

Espaçamentos 

(cm) 

Altura de      

Plantas (cm) 

Peso de 

Inflorescência 

(g)/planta 

Número de 

inflorescência / 

planta 

50 x 60 54.30    A 28.10     B 2.33   B 

60 x 70 53.85    A 30.90     B     2.88   AB 

70 x 80 50.46     A 89.10     A 4.30  A 

C.V. (%) 5.82 6.03 20.67 

 

TABELA 2: Efeito do espaçamento na produção de brócolis por m2 em 

experimento realizado com brócolis na UFRA-Belém (PA), 2004/ 2005 

Espaçamento (cm) Produção/m
2
 

50x60 93,891        B 

60x70 73,551        C 

70x80 158,659       A 

C.V. (%) 5,20 

 


