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RESUMO 

 
O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de coberturas vegetais (adubos verdes) sobre o 
desempenho agronômico de abóbora ‘Menina Brasileira’ em sistema de plantio direto e convencional. O 
experimento foi conduzido na Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas (FCAT) da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), no município de Dracena, região Oeste do Estado de São Paulo. O ensaio foi 
conduzido em delineamento de blocos casualizados com parcelas subdividas, com quatro repetições. Os 
tratamentos consistiram de três coberturas vegetais nas parcelas (crotalária, milheto e 70% de crotalária + 
30% de milheto) e dois sistemas de cultivo nas subparcelas (plantio direto e plantio convencional), além da 
cultivar de abóbora ‘Menina Brasileira’. As características avaliadas foram: número de frutos por planta (NFP), 
massa de frutos (MF, kg), produtividade de frutos por planta (PDP, kg planta-1) e produtividade total (PT, kg 
ha-1). Os dados foram submetidos a análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5%). 
Os sistemas de plantio influenciaram de forma significativa apenas a massa de fruto (MF), sendo que o 
sistema de plantio direto proporcionou resultados superiores, com acréscimo médio de 0,3 kg em relação ao 
convencional. Não houve interferência significativa dos adubos verdes utilizados, tampouco interação 
significativa entre os fatores estudados. Concluiu-se que a realização do plantio direto, independente da 
cultura utilizada como adubo verde proporcionou maior massa de frutos na cultura da abóbora ‘Menina 
Brasileira’. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Adubo verde, Crotalaria juncea, Cucurbita moschata, Pennisetum glaucum, Plantio 
direto. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A adubação verde e o sistema de plantio direto, destacam-se como práticas agrícolas 

conservacionistas, que tem como intuito principal reduzir a degradação física e química dos 
solos, ocasionadas, sobretudo, pelas práticas agrícolas intensivas de preparo e pelo uso 
excessivo de fertilizantes. Diversos autores destacam ainda que o sistema de plantio direto, 
baseado na rotação de culturas e na manutenção de resíduos vegetais sobre o solo, 
apresenta diversas vantagens em relação ao manejo convencional (ALVARENGA et al., 
1995). 

Dentre as culturas empregadas em sistemas de cultivo contendo adubação verde, 
tal como o plantio direto, destacam-se o milheto, que possui ampla adaptabilidade a 
diferentes solos e sistemas de cultivo (PADOVAN et al., 2011) e a crotalária, que apresenta 
crescimento inicial rápido e boa capacidade de fixação biológica de nitrogênio, contribuindo 
para a nutrição da cultura subsequente (MATEUS, WUTKE, 2006). 

Consolidado na produção de grandes culturas, o plantio direto vem sendo 
amplamente estudado para sua aplicação em culturas hortícolas, com resultados 
promissores tais como observados por Echer et al. (2016) para o cultivo de berinjela, Melo 
et al. (2010) cultivando brócolis, dentre outros. Entretanto, informações relacionadas a 
aplicabilidade do sistema para a cultura da abóbora do tipo ‘Menina Brasileira’ (Cucurbita 
moschata), sobretudo para a região Oeste do Estado de São Paulo, inexistem na literatura.  
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Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a influência de coberturas 
vegetais (adubos verdes) sobre o desempenho agronômico de abóbora ‘Menina Brasileira’ 
em sistema de plantio direto e convencional. 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido na Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas 

(FCAT) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), sob coordenadas em Latitude 22o 39` 
42" Sul e Longitude 50o 24` 44" Oeste, no município de Dracena, região Oeste do estado 
de São Paulo, com aproximadamente 421 m de altitude e clima tropical semiúmido (Aw), 
conforme classificação de Köppen. O solo da área experimental caracteriza-se como 
Amarelo Vermelho distrófico de textura arenosa. 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados com 
tratamentos em parcelas subdividas, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de 
três coberturas vegetais nas parcelas (crotalária, milheto e 70% de crotalária + 30% de 
milheto) e dois sistemas de cultivo nas subparcelas (plantio direto e plantio convencional), 
além da cultivar de abóbora ‘Menina Brasileira’, semeada em espaçamento de 2,0 x 2,0 m.  

Anteriormente ao cultivo da abóbora, as coberturas vegetais foram semeadas no dia 
14 de agosto de 2018 e conduzidas conforme os tratamentos, com irrigação por aspersão. 
Quando os adubos verdes atingiram pleno florescimento, foram cortados com roçadeira 
manual. Após 15 dias (em 03 de dezembro de 2018), realizou-se o transplantio das mudas 
de abóbora. Para os tratamentos que continham o preparo convencional, utilizou-se de 
enxada rotativa e encanteirador, efetuando assim a incorporação dos adubos verdes. 

As características produtivas avaliadas foram: número de frutos por planta (NFP), 
massa de frutos (MF, em kg), produtividade de frutos por planta (PDP, em kg planta-1) e 
produtividade total (PT, em kg ha-1). Os dados foram submetidos a análise de variância, 
utilizado o software Sisvar e, quando identificados efeitos significativos dos tratamentos, 
aplicou-se o teste de Tukey para as coberturas vegetais e teste t para os sistemas de 
plantio, ambos ao nível de 5% de probabilidade (FERREIRA, 2011). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para os componentes de produção avaliados, os sistemas de plantio influenciaram 

de forma significativa (p ≤ 0,05) apenas a massa de fruto (MF), sendo que o sistema de 
plantio direto proporcionou resultados superiores, com acréscimo médio de 0,3 kg em 
relação ao convencional (Tabela 1). Ademais, não houve interferência significativa (p > 
0,05) dos adubos verdes para nenhuma das variáveis resposta analisadas (Tabela 1). Não 
houveram interações significativas entre os fatores estudados. 
 
Tabela 1. Número de frutos por planta (NFPL), massa de fruto (MF), produção por planta (PDPL), 
produtividade (PD) de abóbora ‘Menina Brasileira’ em função dos sistemas de plantio e dos adubos 
verdes. Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas (FCAT – UNESP), Dracena-SP, 2019. 

Sistema de plantio 
NFPL 

 
MF 
(kg) 

PDPL 
(kg) 

PD 
(t ha-1) 

Convencional 5,0 a 1,9 b 9,5 a 31,6 a 
Direto 4,6 a 2,2 a 10,0 a 33,5 a 

Adubos Verdes     

Crotalária 5,1 a 2,0 a 9,7 a 32,3 a 
70% crotalaria + 30% milheto 4,8 a 2,1 a 10,0 a 33,4 a 
Milheto 4,6 a 2,1 a 9,6 a 31,9 a 

C.V(%)² 31,7 13,2 29,2 29,2 
Médias seguidas por mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste t a 5% de probabilidade. CV: 
coeficiente de variação. DMS: diferença mínima significativa. 
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Apesar das respostas não significativas, sobretudo à produtividade, vale ressaltar os 

benefícios do plantio direto à cultura e ao solo em relação ao convencional, já foi relatado 
por diversos autores (ALVARENGA et al., 1995; SILVA; HIRATA; MONQUEIRO, 2009; 
ECHER et al., 2016; FAYAD; COMIN; BERTOL, 2016), que tendem a ser responsáveis pela 
resposta positiva obtida para a massa de fruto, dentre os quais pode-se destacar a 
manutenção de cobertura no solo, que protege contra erosões, proporciona a manutenção 
de água no solo, reduz a amplitude térmica, reduz o surgimento de plantas espontâneas e 
melhora os aspectos químicos, físicos e biológicos (ALVARENGA et al., 1995; ECHER et 
al., 2016). Entretanto, há tendência que os resultados em geral passem a ser mais 
expressivos após cultivo consecutivo em sistema de plantio direto, tendo em vista as 
melhorias em longo prazo proporcionadas pelo sistema, sobretudo no acúmulo de matéria 
orgânica no solo (FAYAD; COMIN; BERTOL, 2016). 

Diversos autores constataram melhorias do sistema de plantio direto sobre a 
produção de culturas hortícolas, como no tomateiro (SILVA; HIRATA; MONQUEIRO, 2009), 
berinjela (ECHER et al., 2016), beterraba (FACTOR et al., 2010), dentre outros. Vale 
ressaltar ainda os menores custos advindos da utilização do sistema (SILVEIRA et al., 
2015), sobretudo à medida que a área se mantenha em SPD ao longo de anos sucessivos 
(MATTOSO; CRUZ; PEREIRA FILHO, 2001) e a influência direta do sistema na redução 
das emissões de CO2 (OLIVEIROS, 2008; CARVALHO; CERRI; CERRI, 2009). 

Diversos autores sugerem que as principais finalidades do uso de adubação verde 
para as culturas são o fornecimento de nutrientes e as melhorias proporcionadas pelas 
plantas ao solo, que tendem a influenciar positivamente o desempenho agronômico das 
culturas. Assim, é possível inferir que tanto o uso da crotalária quanto do milheto, tal como 
a mistura de ambos na proporção 7:3, exerceram nível parecido de influência nos fatores 
em questão, nas condições do presente estudo. Nesse contexto, autores como Mateus e 
Wutke (2006), dentre outros, sugerem que o uso de leguminosas como adubo verde 
proporcionam maior disponibilidade de nitrogênio a cultura em relação às gramíneas, 
sobretudo em função da fixação biológica do nutriente, assim, é possível constatar que a 
adubação realizada à cultura no presente estudo, que foi igual em todos os tratamentos, foi 
suficiente para suprir a demanda da abóbora. A exemplo, Castro et al. (2004) avaliando 
milheto, crotalária e vegetação espontânea como adubo verde para a cultura da berinjela, 
concluíram em seu trabalho que o uso da crotalária apresentou suprimento de N suficiente 
para compensar todo o nutriente exportado pela cultura. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
A realização do plantio direto, independente da cultura utilizada como adubo verde, 

proporcionou maior massa de frutos na cultura da abóbora ‘Menina Brasileira’. 
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