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Introdução 
 

A rúcula (Eruca Sativa) é uma hortaliça folhosa herbácea de rápido crescimento vegetativo e ciclo curto, 

originária do sul da Europa e da parte ocidental da Ásia. As folhas tenras são muito apreciadas na forma de salada, em 

São Paulo e no Sul do Brasil [1].  

Devido a composição nutricional a rúcula vem se destacando entre as hortaliças no Brasil. Com altos teores de 

vitamina A, C, fibras, proteínas, e minerais como o potássio, ferro e enxofre. Por conter pouquíssimas calorias (uma 

xícara contém cerca de 10 kcal), a rúcula pode estar presente em dietas de emagrecimento [1]. 

A rúcula, embora sendo planta mais adaptada a condições de clima temperado [2], preenche requisitos 

importantes para ser aceita no cultivo regional. Seu ciclo e forma de condução se assemelham muito aos de espécies 

como alface e coentro, amplamente cultivados na região. De acordo com diversos autores [3], o ciclo de produção da 

rúcula é de 45 a 50 dias. Sua adubação é composta basicamente por adubos orgânicos e fósforo no plantio e coberturas 

nitrogenadas durante o ciclo [4], condição semelhante à utilizada em alface. A possibilidade de semeadura direta [4] é 

muito importante, uma vez que os olericultores da região raramente fazem uso do processo semeio-transplantio. O 

trabalho deve como objetivo avaliar a produção e a produtividade de Rúcula (Eruca sativa) nas condições do Norte de 

Minas Gerais, bem como conhecer na prática o cultivo desta hortaliça. 

 

Material e métodos 
  

O trabalho foi conduzido na Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, Campus de Janaúba - MG. 

Essa região se encontra inserida no semiárido brasileiro, tendo o município as coordenadas de 15°47'18" de latitude Sul 

e 43°18'18" de longitude oeste, com altitude de 515 metros e clima Aw segundo a classificação de [5]. A precipitação 

média anual é de 740 mm, dos quais 85% ocorrem entre os meses de novembro e março, com média de temperaturas 

mínimas e máximas de 19,5 e 32°C respectivamente [5]. O solo onde foi instalado o experimento é do tipo Neossolo 

Flúvico. 

O cultivo da Rúcula foi disposto em uma área de 10 m
2
 (5,0 m x 2,0). O espaçamento adotado foi o de 0,80 x 0,40 m, 

com densidade de 31.250 mil plantas por hectare. Com abertura de covas, especificamente de 30 covas, espaçadas em 

80 cm, com auxílio de uma enxada na profundidade de 5-7 cm.  

A adubação de plantio procedeu-se baseando na recomendação (20 ton ha de esterco bovino) da 5º aproximação 

sendo que 20 kg de esterco de bovino foi aplicado na área. A adubação orgânica foi feita no sulco de plantio, assim 

como a mineral. A adubação mineral consistiu das seguintes doses das fontes de N:P:K, 102 g de Ureia, 278 g de 

Superfosfato Simples e 52,0 kg de Cloreto de Potássio, respectivamente.  Estas doses foram aplicadas no plantio. Após 

a adubação parte da cova foi coberto restando cerca de 2-3 cm, onde em seguida foram colocadas as sementes. A 

adubação nitrogenada e potassica de cobertura foram realizadas aos 20, 40 e 60 dias após plantio, sendo 20% (68 g de 

Ureia, 35 g de Cloreto de potássio), 20% (68 g de Uréia, 35 g de Cloreto de potássio) e 30% (102 g de Ureia, 52 g de 

Cloreto de potássio) do total do adubo respectivamente. O sistema de irrigação adotado foi microaspersão do qual foi 

realizada duas vezes ao dia. O controle de plantas daninhas foi realizado sempre que necessário. Para o controle de 

pulgão da couve (Brevicorine brassicae), entrou-se com controle químico, observando a população de pragas se atingiu, 

nível de dano econômico. Usando-se Decis 25 na dose de (0,6 L ha
-1

). A colheita iniciou-se aos 70 DAP e prolongou-se, 

pois ao colher as folhas ocorre estimulo na planta para mais produção. Após a colheita foi quantificada a produção. 

 

Resultados e discussão 
 

A produtividade média estimada em três colheitas realizadas, considerando as folhas colhidas em ponto comerciais 

foi de 4.000 kg/ha. o ciclo de produção da rúcula é de 45 a 50 dias (Tabela 1). 

O mercado consumidor de rúcula, embora ainda pequeno, apresenta grande potencial de crescimento, a partir de 

ofertas mais regulares e preços mais baixos, uma vez que o maço de rúcula pode atingir valores acima de R$ 6,00 nos 

supermercados. Por ser um produto muito perecível seu transporte a longas distâncias fica comprometido. De qualquer 
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forma é uma cultura que possui uma margem de lucro em torno de 15% podendo ser ainda maior. O preço do produto é 

mais baixo no inverno-verão onde há uma oferta mais regular (Figura 1). De novembro a maio o produtor alcança 

melhores preços. 

    O processamento mínimo das hortaliças é também uma importante ferramenta para agregar valor à cultura já que 

dependo das características edafoclimaticas da região o seu custo de produção pode ainda chegar a R$ 4000,00 por 

hectare [3]. O custo estimado de produção situou-se em torno de R$ 1.000,00 por hectare (Quadro 1), não incluindo o 

custo e manutenção do sistema de irrigação, fator preponderante para sucesso desta cultura. 

 

Conclusão 

A produtividade média estimada da rúcula foi de 20, 15 t/ha, sendo que a renda liquida estimada da couve folha 

resultante de R$ 15.000. O cultivo de couve nas condições edoclimáticas de Janaúba é uma alternativa viáveis deste que 

as condições de mercado sejam observadas. 
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Tabela 1. Produção e Produtividade de Rúcula 

Ciclo 
Peso Médio por 

Maço (g) 

N° de Plantas  

na Parcela 
N° de Plantas  ha 

Produção  

(kg) 
Produtividade (t/ha) 

1º 350,62 160 400.000 8,064 20,15 

Fonte: recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais- 5° aproximação 
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Figura 1. Correlação de preços e oferta da cultura da Rúcula  - Folha no ano de 2013 a 2014. 

Descrição  Quantidade  Unidade  Valor unitário  Valor Total  

Insumos      

Adubo Mineral (Uréia)  5  sc  R$ 85,00  R$ 425,00  

Adubo Mineral (Super simples)  4  sc  R$ 55,00  
R$ 220,00  

Adubo Mineral (Cloreto de Potássio)  6  sc  R$ 114,00  R$ 684,00  

Adubo orgânico (Esterco de Bovino)  50  t  R$ 40,00  R$ 2.000,00  

Energia elétrica para irrigação  642  kwh  R$ 0,18  R$ 115,56  

Sementes de Rucula  60  mil  R$ 3,00  R$ 180,00  

Substrato (mudas)  15  sc  R$ 15,00  R$ 225,00  

    R$ 3,849. 56  

Serviços      

Adubação (Manual de cobertura)  3  d/h  R$ 30,00  R$ 90,00  

Adubos (Incorporação mecânica)  3,50  h/m  R$ 70,00  R$ 245,00  

Capina (manual)  50  d/h  R$ 30,00  R$ 1.500,00  

Colheita / Lavagem / Classificação / 

Acondicionamento  

60  d/h  R$ 30,00  

R$ 1.800,00  

 

 


