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1. RESUMO 

Na busca de alimentação saudável a população mundial vem consumindo cada vez 

mais hortaliças e entre elas a rúcula pelos benefícios a saúde. O cultivo hidropônico 

de hortaliças tem sido utilizado com varias vantagens quando comparado com o 

cultivo tradicional. Devido ao pouco conhecimento do excesso ou deficiência de 

manganês em plantas de rúcula este trabalho analisara diferentes concentrações de 

manganês (0; 0,75; 1,50; e 3,00 gramas/1000 litros) em solução nutritiva de Furlani 

(1998) com delineamento experimental  casualizado com quatro repetições tendo 

cada parcela 25 plantas. As características avaliadas serão altura de planta, numero 

de folhas, peso da massa fresca e seca da raiz, da massa fresca e seca da parte 

aérea e dos teores de N e Mn na parte aérea das plantas. Os dados experimentais 

serão submetidos a analises de variância e testes de média através do programa 

estatístico Sisvar, as médias serão comparadas pelo teste Tukey.   
Palavras- chave: Eruca sativa; Nutrição de plantas; Hidroponia. 

 

2. INTRODUÇÃO 
A hidroponia é uma técnica de plantio de folhosas onde as raízes das plantas são 

imersas em uma solução nutritiva balanceada contendo água e todos os nutrientes 

essenciais ao crescimento da planta. De acordo com Faquim et al. (1996) um aspecto 

fundamental para o cultivo hidropônico é a escolha da solução nutritiva, que deve ser 

desenvolvida de acordo com a exigência  nutricional da espécie a ser cultivada. O sucesso 

do cultivo hidropônico está diretamente relacionado à solução nutritiva.  
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O consumo de hortaliças entre elas a rúcula tem aumentado no Brasil e no 

mundo buscando um hábito alimentar saudável pela população. A rúcula (Eruca 

sativa Mill – Brassicaceae) destaca-se entre as demais hortaliças pela sua 

composição nutricional, com altos níveis de potássio, enxofre, ferro e de vitaminas A 

e C, e pelo sabor picante e odor agradável (TRANI; PASSOS, 1998). 

Dentre os minerais que contribuem para o desenvolvimento da rúcula, o 

manganês tem importante papel no metabolismo das plantas, atuando em processos 

de ativação de enzimas, síntese de clorofila e fotossíntese (FAGERIA, 2001), mas 

sua carência ou excesso podem afetar no desenvolvimento das hortaliças. 

 

3. OBJETIVOS 
Avaliar os efeitos do manganês em solução nutritiva no crescimento de plantas de 

rúcula; Avaliar os componentes de crescimento da rúcula; Avaliar o teor de nitrogênio na 

interação com diferentes teores de manganês durante o desenvolvimento da cultivar. 

 

4. METODOLOGIA 

O experimento foi realizado em casa de vegetação na Faculdade Anhanguera 

de Dourados em Dourados - MS. A cultivar de rúcula utilizada foi a Cultivada, sendo 

as mudas produzidas em bandejas no substrato, onde foram colocadas seis 

sementes em cada orifício. O transplante para os canais de cultivo no sistema 

hidropônico tipo NFT foi realizado 15 dias após a semeadura. A estrutura foi 

composta por um berçário e de 4 bancadas de cultivo. 

A solução nutritiva utilizada teve como base aquela proposta por Furlani 

(1998), as doses de sulfato de manganês foram conforme os tratamentos, sendo de 

0; 0,75; 1,50 e 3,00 gramas/1000 litros.  

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 

quatro tratamentos contendo diferentes concentrações de manganês na solução 

nutritiva (0; 0,036; 0,072 e 0,108 mgL-1 de Mn), com quatro repetições, sendo que 

cada parcela foi composta por 25 plantas.  
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Após 30 dias do transplante, 10 plantas serão colhidas ao acaso em cada 

parcela, sendo avaliadas: altura de planta, número de folhas, peso da massa fresca 

e seca da raiz, peso da massa fresca e seca da parte aérea e dos teores de N e Mn.  

Os dados experimentais serão submetidos a análises de variância e testes de 

médias no programa estatístico Sisvar (Ferreira, 2000).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa se encontra em fase de avaliação, onde a cultura da rúcula está 

sendo avaliada com suas características fitotécnicas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
O Manganês (Mn) é um ativador enzimático, controlando reações de oxirredução 

essenciais à fotossíntese e à síntese de clorofila, sendo um nutriente imóvel. Pode se 

observar que na dose 0,0 g (zero) começou aparecer uma clorose intervenal nas zonas mais 

jovens, mas os sintomas de carencias foram observados primeiramente nas folhas mais 

velhas. Para dose 0,036 mg L-1 começaram a apacerer os sintomas de deficiencia nas 

partes mais velhas das plantas, enquanto que na dose 0,072 mg L-1 as plantas encontram-

se sadias. A dose 0,108 mg L-1 começou aparecer sintomas de intoxicação por manganes 

nas folhas mais velhas da rúcula. 
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