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As Brassicácea 

As couves pertencem à grande família das Brassicáceas ou Cruciferae constituída por mais de 
300 géneros e 3000 espécies (Almeida 2006). 

O género mais conhecido dentro desta grande família é o género Brassica, onde se destacam: 

• A mostarda 
• A colza 
• A couve-flor 
• A couve repolho (couve coração, repolho liso, couve roxa,   couve portuguesa) 
• As couves de folhas (couve galega) 
• Os brócolos 
• O nabo 

Dentro da família das Brassicácea, embora pertencendo a outros géneros, também se incluem:  

• O agrião 
• A rucola 
• Os rabanetes 
• O rábano 
• O Wasabi (usado como condimento no sushi) 

O seu interesse para a alimentação varia entre o aproveitamento das suas folhas, as suas 
raízes (como no caso do nabo) e pelas suas inflorescências (couve grelo, brócolos ou couve 
flor).  

Uma das espécies com mais interesse comercial é a colza, em que as suas sementes são 
utilizadas para a produção de óleo vegetal, também utilizado na produção de Biodiesel. As 
suas folhas também podem ser utilizadas como farragem para o gado. 

Características nutricionais 

Podemos distinguir dois tipos de couve-repolho: 

• Os repolhos frisados, onde se inclui a couve-lombarda 
• Os repolhos lisos, onde incluímos a couve-coração e a couve-roxa. 

Os repolhos são ricos em cálcio, vitamina C, A e K, têm um alto conteúdo em proteínas 
vegetais, sendo especialmente ricos em aminoácidos que contêm enxofre.  

Almeida (2006) refere que existem indícios que o consumo de couves pode reduzir a incidência 
de certos tipos de cancro, este efeito pensa-se ser devido a um composto chamado de 
glucosinolato. As folhas da couve-roxa também são usadas em fitoterapia com indicações para 
o tratamento de gastrites e úlceras. 
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Ciclo vegetativo 

São plantas bienais mas cultivadas como anuais. Podemos dividir o seu desenvolvimento em 
duas fases: 

• Fase vegetativa (da germinação à maturação do repolho) 
• Fase reprodutiva (alongamento do caule, floração e desenvolvimento de sementes) 

A germinação demora entre 6 a 10 dias, consoante a temperatura ambiente e tem uma 
temperatura mínima para germinação de 4⁰. 

O método tradicional de produção de plantas é através de alfobres (pequenas parcelas de 
terreno onde são semeadas as couves para posterior plantação em local definitivo). Num 
alfobre de 1 m2 com 3 a 5 gramas de semente é possível produzir cerca de 500 a 600 plantas. 
Uma planta de couve demora entre 6 a 10 semanas desde a sementeira até estar pronta a 
semear. 
 
Actualmente é possível comprar plantas semeadas em tabuleiro de alvéolos e prontas a 
transplantar para local definitivo. 
 

O solo 

Os repolhos preferem solos médios a 
pesados mas bem drenados (que 
conseguem escoar bem a água). São 
normalmente plantadas em camalhões 
(ver ilustração 1). Para aumentar a 
drenagem de um solo é conveniente que 
seja arejado com uma alfaia que permita 
um corte vertical (no caso das hortas o 
mais indicado será a pá francesa ou a 
forquilha francesa). As raízes podem 
atingir profundidades de 45 a 60 cm, facto que devemos levar em conta na altura de 
preparação do terreno. 

Os solos mais pesados (argilosos) devem ser utilizados no Verão-Outono, os solos mais 
arenosos devem ser utilizados no Inverno-Primavera pois aquecem mais facilmente. 

A distância entre plantas deve variar entre 30 cm e os 50 cm (no caso da consociação com 
alfaces devemos ter em conta que as alfaces serão colhidas antes das couves, como tal 
devemos pensar qual o tamanho que ambas as plantas terão na altura da colheita para 
escolhermos a distância apropriada) devemos ter em conta que quanto mais espaço tiver a 
plantar maior tamanho e peso atingirá no final. 

A cobertura de terreno (mulching) é uma prática aconselhada. Protege o solo da erosão 
provocada pela chuva, controla a perda de água por evapotranspiração e ajuda no controle das 
ervas daninhas. A utilização de materiais de cor negra pode ajudar a subir a temperatura do 
solo no inverno. 

Ilustração 1 | Terreno em camalhão (Fonte: www.fao.org) 
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A sacha é uma prática aconselhável para controlar infestantes, tem ainda a vantagem de 
melhorar o arejamento do solo. A prática de amontoas também é aconselhável pois promove 
o desenvolvimento de raízes. 

Fertilização 

Para uma boa instalação de uma cultura de couves será necessário um solo com um bom nível 
de matéria orgânica. 

As couves são culturas exigentes em termos de Azoto, Potássio, Enxofre, Molibdénio e Boro. 

No quadro em baixo podemos verificar a extracção de nutrientes, isto é, a quantidade de cada 
nutriente que é retirado do solo com a colheita dos vegetais. 

 

Tabela 1 | Exportação de Nutrientes, colhendo apenas a parte aérea da planta. (Adaptado de Almeida (2009)) 

Os solos das nossas hortas são, normalmente, pesados (argilosos). Como tal são 
tendencialmente ricos em Potássio e Fósforo, isto significa que não é necessário adicionar 
qualquer destes nutrientes. No nosso caso, o nutriente limitante será o Azoto. 

Com uma adição de composto na casa dos 5 Kg por cada m2 de terreno já garantimos as 
necessidades de azoto para a planta se poder desenvolver saudavelmente.  

No caso de ser necessário a adição de fertilizantes ricos em azoto podemos recorrer aos 
fertilizantes da tabela seguinte. 

Nome 
comercial 

Azoto 
(%) 

Características 
químicas 

Materiais 
constituintes Formulação Empresa 

Dix 10,0 
N-P-K: 10-3-3 

MO: 82% 
C/N: 4,6 

Hidrolisado de 
penas, estrume de 
galinha e melaço 

de beterraba 

Granulado CRIMOLARA 

Monterra 13,0 
N-P-K: 13-0-0 

MO: 87% 
C/N: 3,7 

Vinhaça, melaços, 
farinha de ossos e 
farinha de penas 

Granulado ECOVEG 

Farinha 
de peixe 

6,0 N-P-K: 6-4-0 Farinha de peixe Farinha Diversas 

Tabela 2 | Fertilizantes aprovados em agricultura biológica recomendados. (Fonte: Mourão & Pinto (2006)) 

Cultura Produtividade 
(Ton/Ha) 

Azoto 
(Kg/Ha) 

Fósforo 
(Kg/Ha) 

Potássio 
(Kg/Ha) 

Couve Branca 70 250 90 300 

Repolho 
verde 

50 250 85 250 

Couve 
Lombarda 

35 250 85 250 
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Controlo de pragas e doenças 

O modo de produção biológico (MPB) é um sistema de produção que evita ou exclui, a quase 
totalidade, de pesticidas de síntese, pelo que a protecção contra os inimigos das culturas 
baseia-se em métodos alternativos visando o equilíbrio do ecossistema. 

Entre os métodos de protecção contra pragas e doenças podemos destacar os seguintes: 

Rotações 

A rotação aconselhada é de 5 anos, na presença de doenças instaladas esta rotação deve ser 
estendida para 7 anos. As espécies que são consideradas precedentes favoráveis e 
desfavoráveis são: 

Precedente aconselhado Precedente a evitar 

Alho, Alho francês, Cebola, Catata Abóbora, Aipo, Cenoura, Couves, Feijão, 
Melão, Nabo, Pepino, Tomate 

Tabela 3 | Precedentes aconselhados e a evitar. (Fonte: Ferreira (2009)) 

Consociações 

Considera-se consociação à junção de duas ou mais plantas, retirando daí algum beneficio que 
poderá ser a protecção contra pragas e doenças, a diminuição das ervas daninhas ou melhor 
aproveitamento do espaço. 

Podemos considerar que existem consociações recomendáveis e consociações com efeitos 
indesejados. Em relação à cultura das couves, é benéfica a consociação com: acelga; aipo; 
alface; alho-francês; beterraba. Ao passo que a consociação com alho, batata ou cebola é 
prejudicial. 

A tabela seguinte enumera algumas consociações, bem como os seus efeitos na protecção da 
cultura da couve. 

Espécies Modo Objectivo 

Couve repolho + Aipo Filas alternadas Repele a lagarta da couve 

Couve repolho + Alecrim, 
Hissopo, Hortelã-pimenta 

Aromáticas em bordadura 
dos camalhões 

Repele a lagarta da couve 

Couve-repolho + Trevo 
branco e encarnado 

 Diminui o piolho e a lagarta 

Tabela 4 | Consociações recomendadas. (Fonte: Ferreira (2009)) 

Luta biológica 

Os seguintes insectos são auxiliares no combate às lagartas das couves pois são parasitas 
naturais de lagartas. 

Hyposoter didymator, Telenomus laeviceps, Aplanetes glomeratu, Pteromalus puparum 
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Utilização de armadilhas e feromonas 

Com a utilização destes instrumentos é possível detectar o aparecimento da praga, 
possibilitando uma actuação adequada no início da infestação. 

Tratamentos fitossanitários 

Devemos realçar que a utilização de substância com efeito insecticida deverá ser o último 
recurso de um horticultor biológico, pois embora não sejam substâncias de síntese, são 
insecticidas e, como tal, também matam os insectos benéficos para as nossas culturas 
desequilibrando o ecossistema. Quando, apesar de terem sido tomadas todas as medidas 
preventivas, atrás referidas, a praga se instala, temos à nossa disposição algumas substâncias 
com efeito insecticida, na Tabela  5 estão descritas  

• Spinosad 
o Nome comercial: Spintor 

• Bacillus thuringiensis  
o Nome Comercial: Turex, Dipel, outros; 
o Em culturas de Outono-Inverno, deve pulverizar-se de manhã, num dia 

quente, quando as larvas estão activas 
• Azadiractina 

o Nome comercial: Align (Sipcam), outros; 
o  Demora cerca de 3 a 7 dias após aplicação a ter o seu efeito máximo. Deve 

molhar-se bem as plantas e efectuar 3-4 pulverizações em intervalos de cerca 
de 5 dias. 
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