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RESUMO

O objetivo do trabalho foi estudar o
efeito das doses de massa da matéria seca
do adubo verde mucuna cinza sobre o
crescimento e a produção do brócolis e
determinar a distribuição do nitrogênio nas
plantas de brócolis em experimento instalado
em casa de vegetação. O trabalho foi
conduzido no setor de Agroecologia do
Departamento de Fitotecnia da Universidade
Federal de Viçosa. Foram estabelecidos sete
tratamentos, quatro principais e três
testemunhas. Os tratamentos principais
consistiram de quatro doses do adubo verde
mucuna cinza: 0, 3, 6, 9 t ha

-1
 em base de

massa seca com adição de mais 12 t ha
-1
 de

composto orgânico em cada dose. Os
tratamentos testemunhas consistiram de um
tratamento com a dose de 25 t ha

-1
 de

composto orgânico, N-fertilizante mineral e
outro como testemunha absoluta, sem adição
de adubo verde ou N-fertilizante. O
delineamento experimental foi o de blocos
casualizados com cinco repetições e cada
vaso foi considerado uma parcela. À medida
que aumentou a dose houve aumento da
massa da matéria seca das plantas. As doses
3, 6 e 9 t ha

-1
 tinham contidos na sua massa

inicial 62,1 kg ha
-1
, 124,2 kg ha

-1
 e 186,3 kg

ha
-1
de nitrogênio respectivamente. Foram

liberados para o solo dos vasos nas
respectivas doses

 
30,12 kg ha

-1
, 60,24 kg ha

-

1
, 90,36 kg ha

-1
 de nitrogênio. Em média a

proporção do nitrogênio distribuído na planta

foi: 42,78 % (folhas); 5,91% (pecíolo); 16,76%
(caule) e 34,56% (inflorescência) em relação
ao total alocado na parte aérea. O processo
de decomposição do adubo verde ocorreu na
mesma proporção em todas as doses, o
nitrogênio liberado aumentou os teores de N-
mineral no solo, a adubação verde contribui
para o aumento da produção de brócolis e a
maior produção de brócolis foi encontrada na
dose 9 t ha

-1
.

Palavras-chave: Brassica oleracea,
nitrogênio, adubo verde.

ABSTRACT

Effect of doses of green manure on
growth and yield of organic broccoli.

This work aimed to evaluate the effect
of doses of mucuna green manure on growth
and yield of broccoli and determine the
distribution of nitrogen in plants of broccoli in
greenhouse. The work was carried out at
Agroecology sector in the Plant Science
Department of the Federal University of
Viçosa. Seven treatments were established,
four major and three controls. The main
treatments consisted of four doses of green
manure: 0, 3, 6, 9 t ha

-1 
on dry weight basis,

with the addition of 12 t ha
-1

 of organic
compost. The controls treatments consisted
of 25 t ha

-1
 dose of organic compost, inorganic

N-fertilizer and the other as absolute control,
without addition of green manure or N-
fertilizer. The experimental was conducted in
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O estudo de práticas agrícolas como a adubação verde é fundamental para o sistema
agrícola por ser um processo biológico, com uso de recurso local, além de promover a
diversidade dentro do sistema de produção. A viabilidade da utilização de adubos verdes
deve ser alvo de estudo científico visando encontrar informações que tornem possível a
difusão dessa prática agrícola. A adubação verde pode proporcionar uma alta quantidade de
nitrogênio no sistema de produção, em alguns casos essa quantidade pode chegar a mais
de 200 kg ha

-1
 de nitrogênio, principalmente se for considerado o nitrogênio presente nas

raízes (KHAN et al., 2002). Esse nitrogênio pode ser aproveitado pra nutrir as culturas
principais e favorecer a ciclagem de nutrientes no sistema. São escassos os trabalhos que
demonstram o comportamento das plantas quando cultivadas com diferentes doses de adubos
verdes. No entanto alguns trabalhos com doses de adubos orgânicos indicam que o aumento
da dose pode alterar algumas características da planta e provocar mudanças na dinâmica
do nitrogênio do solo. O fornecimento de 4, 8 ou 12 t ha

-1
 de massa do adubo verde mucuna

cinza (M. cinereum) embora tendo elevado a disponibilidade e a volatilização de nitrogênio,
não elevou significativamente a produtividade do brócolis, efeito atribuído às condições
climáticas e ao elevado teor de N-mineral original do solo (RIBAS, 2005). Para esclarecer o
funcionamento dos processos envolvidos no fornecimento de nutrientes pelos adubos verdes
é necessário avaliar o desempenho das culturas, monitorar os processos de disponibilização
do nitrogênio. Assim, do ponto de vista tecnológico pode-se estabelecer uma relação entre o
desempenho da cultura e a aplicação do adubo verde, enquanto que sob a perspectiva de
pesquisa científica é possível compreender melhor os processos envolvidos para que essa
técnica seja otimizada. O objetivo do trabalho foi estudar os aspectos agronômicos associados
ao nitrogênio no fornecimento de doses do adubo verde para a produção do brócolis, visando
avaliar o efeito das doses de massa da matéria seca sobre o crescimento e a produção do
brócolis e determinar a distribuição do nitrogênio nas plantas de brócolis.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido no setor de Agroecologia pertencente ao Departamento de
Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa – MG. O experimento foi instalado
em casa de vegetação em vasos de 30 L. O substrato utilizado foi uma mistura de subsolo:
areia na proporção 1:1. O substrato foi adubado com 300 mg dm

-3
 de fósforo, 200 mg dm

-3

a randomized block design with five
replications and the experimental plot
consisted of a single pot. The increased dose
had increase the dry matter of plants. The
doses 3, 6 and 9 t ha

-1
 were contained in its

initial mass 62,1 kg ha
-1
, 124,2 kg ha

-1
 and

186,3 kg ha
-1
 of nitrogen respectively. Were

released into soil pots doses of nitrogen 30,12
kg ha

-1
, 60,24 kg ha

-1 
and 90,36 kg ha

-1
. The

average proportion of N distributed among the
plant parts were: 42,78% (leaves) 5,91%

(petiole) 16,76% (stem) and 34,56%
(inflorescence) of the total allocated in the
shoot. The green manure decomposition
process occurred at the same rate at all
doses, nitrogen released increased levels of
mineral N content in soil, green manure
contributes to increased broccoli yield and the
highest yield was gain at 9 t ha

-1 
dose.

Keywords: Brassica oleracea, nitrogen,
green manure.
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de FTE BR12 e 150 mg dm
3
 de potássio. Foram estabelecidos sete tratamentos, quatro

principais e três testemunhas (Quadro 1). Os tratamentos principais consistiram de quatro
doses de adubo verde: 0, 3, 6, 9 t ha

-1
 em base de massa seca, com adição de 12 t ha

-1
 de

composto orgânico em base de massa seca conforme DINIZ et al. (2008). Os tratamentos
testemunhas consistiram de um tratamento com 100% da recomendação com fertilizante
mineral, um tratamento com 25 t ha

-1
 de composto. conforme DINIZ et al. (2008) e um outro

como testemunha absoluta sem adição de composto orgânico ou N-fertilizante mineral. O
adubo verde utilizado foi a leguminosa mucuna cinza. O semeio do brócolis do híbrido de
cabeça única “Legacy”. Foi feita uma avaliação a cada 10 dias a partir do transplante até
após 60 dias para as variáveis de crescimento: altura da planta e área do dossel. A produção
do brócolis foi avaliada pela massa da matéria fresca da inflorescência. Na colheita a planta
foi separada em partes: folha, pecíolo, caule, inflorescência e raiz. A decomposição da mucuna
cinza foi avaliada pela perda de massa da matéria seca dos resíduos colocados sobre o
substrato do vaso. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com cinco
repetições e cada vaso foi considerado uma parcela. Quando necessário, os dados foram
avaliados por meio de análise de variância pelo teste F, regressão e teste de médias (p<0,05).
As análises foram realizadas no Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG
versão 9.1) segundo métodos descritos por Ribeiro Jr. (2001).

RESULTADOS E DISCUSÃO

O crescimento das plantas acentuou-se mais a partir dos 30 dias. Ao inferir sobre a
massa das plantas através da área do dossel verificou-se que as plantas ganharam mais
massa no período de 30 e 50 dias após o transplantio (Figura 1). Neste período é essencial
que o nitrogênio derivado do adubo verde presente no solo esteja disponível e nas formas
requeridas para ser absorvido pela cultura principal. A área do dossel nas plantas com a dose
0 t ha

-1
 foi similar às plantas da testemunha absoluta enquanto que nas demais doses a área

do dossel foi superior (Tabela 1). Esse resultado para a área  do dossel indicou que as plantas
de brócolis foram influenciadas pela adição de adubo verde, aumentando o crescimento das
plantas. A aplicação do adubo verde, independente da dose, resultou em plantas com
crescimento similares ao obtido com a adubação mineral (Tabela 1). As plantas submetidas às
doses de adubo verde apresentaram massa da matéria seca da inflorescência similar à
testemunha absoluta. Houve influência das doses na massa da matéria seca das partes da
planta de brócolis (folha, pecíolo e caule e planta inteira) quando comparados com à testemunha
absoluta. A massa da matéria seca do caule das plantas que receberam adubo verde foi
superior as plantas da testemunha com 25 t ha

-1 
de composto.  As variáveis massa da matéria

seca da folha e da inflorescência nas plantas dos tratamentos principais foram similares a
testemunha com 25 t ha

-1 
de composto (Tabela 2). A dose 9 t ha

-1 
adubo verde favoreceu a

produção da massa da matéria seca na planta inteira em relação a adubação mineral,
verificando-se neste caso um acúmulo maior da massa nas plantas de brócolis, embora este
acúmulo não tenha beneficiado a produção de inflorescência (Tabela 3). Houve efeito das
doses em função da produção da massa da matéria seca na parte aérea do brócolis e a
medida que aumentou a dose houve aumento da massa da matéria seca das plantas (Figura
2). Houve efeito linear de doses de adubos verdes sobre a produção de brócolis a medida que
aumentou a dose aumentou também a produção das plantas (Figura 3).
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O teor inicial de nitrogênio na massa da matéria seca do adubo verde foi de 2,21%.
As doses 3, 6 e 9 t ha

-1
 tinham contidos na sua massa inicial 62,1 kg ha

-1
, 124,2 kg ha

-1

e 186,3 kg ha
-1
de nitrogênio respectivamente. O teor de nitrogênio no adubo verde

remanescente nos vasos retirados na colheita foi em média 2,46 %. A quantidade total
da massa da matéria seca do adubo verde remanescente nos vasos em relação às
doses iniciais de 3, 6 e 9 t ha

-1 
se equivaleram ao final a 1,3, 2,6, e 3,9 t ha

-1

respectivamente. Neste caso foram liberados para o solo dos vasos nas respectivas
doses 30,12 kg ha

-1
, 60,24 kg ha

-1
, 90,36 kg ha

-1
 de nitrogênio. Não houve influência dos

tratamentos principais sobre o teor de nitrogênio nas diferentes partes do brócolis,
entretanto os teores de nitrogênio na folha e na inflorescência das plantas cultivadas
com adubação mineral foram em média 51% e 34 % mais elevados do que as plantas
cultivadas com adubação orgânica respectivamente. Esse resultado indica que as plantas
que receberam o tratamento com adubação mineral, mesmo com produção similar às
plantas que receberam adubo verde, apresentaram um maior acúmulo de nitrogênio nas
folhas e na inflorescência do brócolis. A proporção do nitrogênio distribuída entre as
partes da planta do brócolis: folha, pecíolo e caule não foi influenciada pelos tratamentos.
Em média 42,78 % desse nitrogênio estava nas folhas, 5,91%  no pecíolo, 16,76% no
caule e 34,56% na inflorescência em relação ao total alocado na parte aérea.  Houve
efeito linear  crescente das doses de adubo verde sobre o teor de nitrogênio acumulado
na parte aérea do brócolis (Figura 4). As plantas de brócolis submetidas as doses 6 e 9
t ha

-1
 apresentaram a massa da matéria seca das raízes superiores a da testemunha

absoluta (Tabela 4), e dessa forma evidenciando o potencial das doses de adubo verde
em aumentar essa característica. Em relação a comparação dos tratamentos principais
com a adubação mineral, a massa da matéria seca das raízes das plantas que receberam
dose de 9 t ha

-1
 foi superior, enquanto que nas demais doses a massa foi similar. É

possível inferir que a adição de 9 t ha
-1
 de adubo verde estimula o aumento da massa da

matéria seca das raízes em relação a adubação mineral provavelmente devido ao N-
mineral adicionado estar em quantidade mais disponível no solo proporcionando as
plantas uma maior absorção e possibilitando um consumo de luxo nas folhas e
inflorescência.

A estimativa da quantidade de massa da matéria seca na parte aérea do brócolis foi
de 134,99 g e  a massa da matéria seca da raiz foi 20,60 g. A massa da matéria seca, o teor
de nitrogênio e a quantidade de nitrogênio nas partes foram respectivamente: caule 35,45 g
, 1,34 % de N e 0,48 g de N, pecíolo 18,86 g, 0,74 % de N e 0,15 g de N, folha 54,21 g 2,13
% de N e 1,18 g de N e inflorescência 26,46 g, 3,30 % de N e 0,87 g de N.

A adubação verde com mucuna cinza contribuiu para o aumento da produção de
brócolis; O processo de decomposição do adubo verde ocorreu na mesma proporção em
todas as doses; A maior produção de brócolis foi encontrada na dose 9 t ha

-1
 de adubo

verde; A proporção do nitrogênio distribuído partes das plantas de brócolis foi: 42,78 %
desse nitrogênio estava nas folhas, 5,91%  no pecíolo, 16,76% no caule e 34,56% na
inflorescência em relação ao total alocado na parte aérea.
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Quadro 1. Descrição dos tratamentos (Description of treatments). UFV, Viçosa, 2009.

Tratamentos Descrição

0AV+12CP 0 t ha
-1
 de adubo verde aplicado no transplantio + 12 t ha

-1
 de composto

3AV+12CP 3 t ha
-1
 de adubo verde aplicado no transplantio + 12 t ha

-1
 de composto

6AV+12CP 6 t ha
-1
 de adubo verde aplicado no transplantio + 12 t ha

-1
 de composto

9AV+12CP 9 t ha
-1
 de adubo verde aplicado no transplantio + 12 t ha

-1
 de composto

Test  AB Testemunha absoluta

25CP 25 t ha
-1
 de composto

AM Adubação mineral

Quadro 2. Equações de regressão referentes a figura 2 (Regression equations relating to
Figure 2). UFV, Viçosa, 2009.

Tratamentos

0AV+12CP Y=-22,5398-(83,2077X)+(15,2828 X
2
)-(0,179047 X

3
) r

2 
=0,96

3AV+12CP Y=145,729-(241,501X)+(25,2993X
2
)-(0,294143X

3
)    r

2 
=0,97

6AV+12CP Y=184,443-(261,697X)+(26,6089X
2
)-(0,314033X

3
)    r

2 
=0,98

9AV+12CP Y=279,634-(266,59X)+(23,4549X
2
)-(0,249423X

3
)      r

2 
=0,99

Test  AB Y=62,3309-(130,209 X)+(16,3872 X
2
)-(0,196313X

3
)  r

2 
=0,97

25CP Y=7,38358-(151,549X)+(20,5753 X
2
)-(0,250919 X

3
)  r

2 
=0,96

AM 17,792-(39,977 X)+(10,344 X
2
)-(0,107485 X

3
)            r

2 
=0,97
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Tabela 1. Altura e área do dossel das plantas de brócolis aos 60 dias após transplantio
(Height and canopy area of broccoli at 60 days after transplanting). UFV, Viçosa, 2009.

Tratamentos Altura (cm) Área do dossel (m
2
)

Test AB 22,4 0,91

25 CP 23,4 0,91

AM 25,3 0,91

0AV+12CP 17,2 
1 2

1,17

3AV+12CP 26,4 
1 3

  1,34 
1

6AV+12CP 25,4 1,26 
1

9AV+12CP 25,2 1,49 
1 2

DMS    3,05 0,34

CV(%)    8,46 18,51

Médias seguidas pelos números 1, 2 ou 3 diferem da testemunha AB, 25 CP e AM, respectivamente pelo
teste de Dunnett (p<0,05) (Means followed by numbers 1, 2 or 3 differ from the control AB, AM and 25 CP,
Dunnett (p<0,05)).

Tabela 2. Massa da matéria seca em g (MS) do caule, pecíolo, folha, inflorescência e parte
aérea das plantas de brócolis (Dry mass in g (MS) of stem, petiole, leaf, inflorescence and
shoot of broccoli). UFV, Viçosa, 2009

Tratamentos MS caule MS pecíolo MS folha MS inflorescência MS Paérea

Test AB 24,58 10,95 36,00 20,81   92,43

25 CP 28,74 16,42 48,20 21,10 114,46

AM 23,10 11,09 47,00 32,76 
3

113,94

0AV+12CP 28,11 13,29 35,24 14,43 
3

   91,07

3AV+12CP 36,06 
1 2 3

13,81 49,41 27,02 126,30 
1

6AV+12CP 37,06 
1 2 3

17,42 
1 3

55,79 
1

29,39 139,66 
1

9AV+12CP 40,56 
1 2 3

22,75 
1 2 3

58,64 
1

28,89 150,84 
1
 
2 3

DMS   6,71   5,16 16,63 11,57 28,21

CV(%) 14,01 22,27 22,93 30,22 15,50

Médias seguidas pelos números 1, 2 ou 3 diferem da testemunha AB, 25 CP e AM, respectivamente pelo
teste de Dunnett (p<0,05) (Means followed by numbers 1, 2 or 3 differ from the control AB, AM and 25 CP,
Dunnett (p<0,05)).
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Tabela 3. Valores médios de produção, em gramas, de brócolis (Average values of broccoli
yield, in grams). UFV, Viçosa, 2009.

Tratamentos
Test AB 25 CP A M

137,40 173,60 332,80

0AV+12CP 149,20 149,20 149,20 
3

3AV+12CP 276,00 
1

276,00 
2

276,00

6AV+12CP 250,40 
1

250,40 250,40

9AV+12CP  261,20 
1

261,20 261,20

DMS  - 98,31 -

CV(%)  - 28,33 -

Médias seguidas pelos números 1, 2 ou 3 diferem da testemunha AB, 25 CP e AM, respectivamente pelo
teste de Dunnett (p<0,05) (Means followed by numbers 1, 2 or 3 differ from the control AB, AM and 25 CP,
Dunnett (p<0,05)).

Tabela 4. Valores médios de massa da matéria seca das raízes de brócolis (Average values
of dry matter of broccoli roots). UFV, Viçosa, 2009.

Tratamentos
Test AB 25 CP A M

14,32 19,43 15,38

0 t ha
-1 

Leg 17,43 17,43 17,43

3 t ha
-1 

Leg 18,65 18,65 18,65

6 t ha
-1
Leg 20,29 

1
20,29 20,29

9 t ha
-1
 Leg 22,87 

1
22,87 22,87 

3

DMS 8,82

CV(%) 19,42

Médias seguidas pelos números 1, 2 ou 3 diferem da testemunha AB, 25 CP e AM, respectivamente pelo
teste de Dunnett (p<0,05) (Means followed by numbers 1, 2 or 3 differ from the control AB, AM and 25 CP,
Dunnett (p<0,05)).
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Figura 2. Efeito das doses de adubos verdes na produção de massa da matéria seca da parte aérea do
brócolis (Effect of green manure doses in the dry matter yield of broccoli shoot). UFV, Viçosa, 2009.

Figura 3. Efeito de doses de adubos verdes sobre a produção do brócolis (Effect of green manure doses
on broccoli yield). UFV, Viçosa, 2009
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Figura 1. Efeito dos tratamentos sobre a área do dossel das plantas de brócolis (Effect of treatments on
canopy area of broccoli). UFV, Viçosa, 2009.


