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RESUMO 
 A adubação nitrogenada possui grande importância na produção de rúcula, por ser 
uma hortaliça folhosa. Assim, Objetivou-se avaliar o efeito da adubação nitrogenada 
nas características produtivas, índice de clorofila e eficiência do uso da água em 
plantas de rúcula. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em vasos de 
Leonard adaptados de garrafa PET de 1 dm³, tendo o controle da umidade pelo 
sistema autoirrigante estabelecido pela capilaridade do pavio de lã. Utilizou-se o 
delineamento inteiramente casualizado, com seis doses de nitrogênio (0, 60, 120, 
180, 240 e 300 mg dm-3), com seis repetições. As variáveis analisadas foram o 
número de folhas, índice de clorofila, massa fresca da parte aérea, massa seca de 
raiz, massa seca da parte aérea, consumo e eficiência do uso de água. As variáveis 
apresentaram significância de 5% de probabilidade, ajustando-se todas ao modelo 
quadrático de regressão. As máximas leituras para o índice de clorofila foram na 
dose de nitrogênio de 205 mg dm-3 no valor de 56, enquanto que a máxima massa 
fresca da parte aérea de 27 g vaso-1 foi observada na dose de nitrogênio de 198 mg 
dm-3, no entanto, a maior eficiência do uso de água de 2,6 g L-1 foi na dose de 153 
mg dm-3. A adubação nitrogenada influencia na produção, índice de clorofila, 
consumo e eficiência no uso de água. 
PALAVRAS-CHAVE : Eruca sativa, sistema autoirrigante, adubação nitrogenada 
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NITROGEN IN PRODUCTION, INDEX CHLOROPHYLL AND WATER  USE IN 
CULTIVATION ARUGULA 

 
ABSCTRAT 

Nitrogen fertilization has great importance in the production of arugula, as a leafy 
vegetable. So objective was to evaluate the effect of nitrogen fertilization on 
productive characteristics, chlorophyll index and efficiency of water use in arugula 
plants. The experiment was conducted in a greenhouse, in adapted Leonard jars of 
PET bottle 1 dm³ taking moisture control by self watering system established by 
capillarity of wool wick. Was used a completely randomized design with six levels of 
nitrogen (0, 60, 120, 180, 240 and 300 mg dm-3), with six replications. The variables 
analyzed were the number of leaves, chlorophyll index, shoot fresh weight, root dry 
weight, shoot dry weight, consumption and water use efficiency. The variables were 
significant at 5% probability, by adjusting all the quadratic regression model. The 
maxims readings for the chlorophyll index in the nitrogen was dose of 205 mg dm-3 in 
the value of 56, while the maximum shoot fresh weight of 27g pot-1 was observed in 
the nitrogen dose of 198 mg dm-3, however, the higher efficiency of use of water of 
2,6 g L-1 was at a dose of 153 mg dm-3. Nitrogen fertilization influences the 
production, chlorophyll index, consumption and efficient use of water. 
KEYWORDS: Eruca sativa, self watering system, Nitrogen fertilization 

 
 

INTRODUÇÃO 
A produção de hortaliças no Brasil está associada principalmente ao trabalho 

da agricultura familiar, suas regiões produtivas estão próximas aos centros de 
comercialização, em razão de serem produtos perecíveis, dificultando a logística de 
armazenamento e transporte (FAULIN & AZEVEDO, 2003). 

A rúcula (Eruca sativa L.) é uma planta herbácea da família Brassicaceae, 
hortaliça folhosa com sabor picante, rica em vitaminas A e C e diversos minerais. O 
manejo dessa cultura é facilitado por possuir tolerância a pragas e doenças, além 
possuir ciclo rápido, cerca de 40 dias após a semeadura. Motivos esses que 
ocasionaram aumento de seu consumo e produção nacional e estimulam os 
produtores a investirem na cultura (SEDIYAMA et al., 2007). 

Por ser uma hortaliça folhosa, torna-se de grande importância a adubação 
com o nitrogênio, por ser o nutriente mineral requerido em maior quantidade pelas 
culturas. Sua manutenção em níveis adequados promove o vigor, qualidade visual 
entre outros benefícios. As respostas mais evidentes nas plantas é o aumento no 
crescimento da parte aérea e na intensidade da coloração verde das folhas, além de 
um ganho no crescimento de raízes e produção. No entanto, o excesso de nitrogênio 
disponível pode causar redução nas características visuais e produtivas, tais como 
número de folhas e massa fresca e seca das plantas (AGUIAR JUNIOR et al., 2010). 

O nitrogênio é o nutriente fundamental no desenvolvimento das culturas, 
sendo o macronutriente requerido em maiores quantidades pelas plantas, por ser 
constituinte básico das proteínas e enzimas, clorofila, ácidos nucleicos, além de 
participar da síntese hormonal (TAIZ & ZEIGER, 2013), portanto a adequada 
adubação nitrogenada é imprescindível na produção da cultura da rúcula. 

Em regiões do Cerrado, os sistemas de produção de hortaliças são limitados 
principalmente pela baixa fertilidade natural e reduzidos teores de matéria orgânica 
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do solo, segundo SANGOI & ALMEIDA (1994), os maiores teores de matéria 
orgânica estão diretamente relacionadas com maior disponibilização de nitrogênio. 
Portanto, para um correto manejo da produção de hortaliças em solos do Cerrado 
deve-se realizar um adequado fornecimento deste nutriente via adubação mineral. 

Assim, objetivou-se avaliar o efeito da adubação nitrogenada nas 
características produtivas, índice de clorofila e eficiência do uso da água em plantas 
de rúcula. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no período de fevereiro a abril de 2013, no 

Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Universidade Federal de Mato 
Grosso, no município de Rondonópolis-MT, em casa de vegetação com processo de 
resfriamento adiabático evaporativo, com placa de celulose. Situada na latitude de 
16º27’49,40”, longitude de 54º34’46,79” e altitude de 296 metros. 

Foi coletado solo em área de Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 2009) em 
Cerrado nativo, na camada de 0,0 – 0,2 m de profundidade, foi realizado análise 
química e granulométrica de acordo com a EMBRAPA (1997), sendo peneirado em 
malha de 2 mm para em seguida proceder a realização de análises químicas e 
granulométrica, obtendo os seguintes dados: pH (CaCl2) = 4,7; P = 1,2 mg dm-3; K = 
28 mg dm-3; Ca = 0,2 cmolc dm-3; Mg = 0,1 cmolc dm-3; Al = 1,3 cmolc dm-3; H = 4,2 
cmolc dm-3; M. O. = 24,8 g dm-3; SB = 0,37 cmolc dm-3; CTC = 5,87 cmolc dm-3;areia 
= 549 g kg-1; silte = 84 g kg-1; argila = 367 g kg-1; V = 6,3%. 

A unidade experimental foi composta por vaso de Leonard (VINCENT, 1970) 
adaptado com garrafa PET (Polietileno Tereftalato) acomodando 1 dm3 de solo. O 
manejo da irrigação deu-se por um sistema autoirrigante, onde o fornecimento de 
água para o solo ocorreu por capilaridade por um pavio de lã conectando as duas 
partes que compunham o vaso (BONFIM-SILVA et al. 2011; PORTO et al. 2013). 

As garrafas PET de dois litros foram devidamente higienizadas usando 
solução de hipoclorito a 10%, enxaguada com água destilada e recortadas com 
altura suficiente para preencher as partes superiores com 1 dm3 de solo, suas 
tampas foram furadas para passagem do pavio de lã com um diâmetro 1 cm. Uma 
fita adesiva foi colada na lateral da parte inferior da garrafa e após a pintura com 
tinta alumínio para evitar a proliferação de algas, a mesma foi retirada deixando um 
local transparente, para servir de visor do nível de água na parte inferior da garrafa, 
podendo-se observar seu consumo, o reservatório foi mantido com volume 400 mL 
de água (PORTO et al., 2013).  

O pavio foi confeccionado por 14 fios de lã de 25 cm de comprimento que foi 
introduzido no orifício da tampa, para se estabelecer um contato da água com o 
solo, uma vez que foi mantido sempre saturado pela capilaridade. O solo por meio 
do sistema foi mantido na capacidade de campo, com umidade volumétrica de 24 
cm3 cm-3. 
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FIGURA 1. Esquematização da confecção e montagem do vaso 

Leonard adaptado de garrafa PET (Fonte: autores). 

A calagem foi realizada utilizando 2,7 g dm-3 de calcário domilítico com 
PRNT de 80,3%, quantidade suficiente para elevar a saturação de bases para 80%. 
Após 30 dias de incubação do calcário, realizou-se a adubação com fósforo (P2O5) 
na dose de 300 mg dm-3 e potássio (K2O), na dose de 100 mg dm-3, tendo como 
fontes o superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente.  

Por sua vez, a adubação nitrogenada foi realizada com ureia diluída em 
água destilada, na concentração necessária para atender a dose de nitrogênio no 
solo conforme tratamento (0; 60; 120; 180; 240 e 300 mg dm-3 de nitrogênio), com 
parcelamento das doses em três adubações de cobertura, que foram realizadas no 
8o, 10o e 12o dias após a semeadura. O experimento foi realizado em delineamento 
inteiramente casualizados, com seis repetições. 

A semeadura foi realizada diretamente nos vasos com 10 sementes, feitos 
três desbastes aos 9o, 11o e 13o dias após a semeadura deixando duas plantas por 
vaso. Após 30 dias da semeadura foi realizada a avaliação das variáveis: Índice de 
Clorofila, número de folhas, massa fresca da parte aérea, massa seca da parte 
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aérea, massa seca de raiz, consumo de água e eficiência no uso de água.  
A leitura do Índice de Clorofila (SPAD) foi feita com o aparelho Chlorophyll 

Meter® SPAD-502, nas folhas totalmente expandidas realizando três leituras por 
vaso. O número de folhas foi obtido a partir da contagem manual nas plantas de 
cada parcela experimental. Foi realizado o corte das plantas rente ao solo, 
separando a parte aérea do sistema radicular, foi avaliado a massa fresca da parte 
aérea em balança semi-analítica. As raízes foram lavadas em água corrente para 
separar do solo. A parte aérea e o sistema radicular foram levadas à estufa de 
circulação forçada a temperatura de 65°C até massa constante e pesada em 
balança semi-analítica. 

O consumo de água foi avaliado considerando o acumulado da reposição 
diária de cada unidade experimental, sendo a demanda de cada unidade 
experimental condicionada pela evapotranspiração da cultura na casa de vegetação. 
A eficiência no uso de água foi obtida pela relação da massa seca total com o 
consumo de água. As variáveis foram submetidas a análise de variância pelo teste F 
a 5% de probabilidade, e quando significativas, procedeu-se à análise de regressão, 
utilizando o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2008). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número de folhas de rúcula apresentou efeito a adubação nitrogenada 
com ajuste a modelo quadrático de regressão (Figuras 2 e 3). O maior número de 
folhas de rúcula (23 folhas vaso-1) foi observada na dose de nitrogênio de 187 mg 
dm-3, com um incremento de 66,6% em número de folhas quando comparado com 
tratamento que não recebeu adubação nitrogenada.  
 

 
FIGURA 2. Plantas rúcula em função da adubação nitrogenada em Latossolo Vermelho. 

 
 

Esses resultados corroboram com os observados por ALMEIDA (2007), 
trabalhando a adubação mineral e orgânica, observou efeito significativo na 
produção de folhas de rúcula em resposta ao incremento do nitrogênio. Para 
CAVALLARO JUNIOR et al. (2009), o número de folhas está relacionado 
diretamente com a comercialização da rúcula, uma vez que é oferecida em maços 
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nas gôndolas dos supermercados, portanto o maior número de folhas atrai a atenção 
do consumidor que considera um produto de qualidade aceitável.  

 
FIGURA 3. Número de folhas de plantas de rúcula em função da 

adubação nitrogenada de um Latossolo Vermelho. *** 
Significativo a 0,1% de probabilidade. 

O Índice de Clorofila das plantas de rúcula apresentou resposta a adubação 
nitrogenada (Figura 4). Apresentando maior índice de 56 observado na dose de 
nitrogênio de 205 mg dm-3, com um incremento de 45% quando comparado com 
tratamento testemunha. 

 
FIGURA 4. Índice de clorofila de plantas de rúcula em função da adubação 
nitrogenada de um Latossolo Vermelho. *** Significativo a 0,1% de 
probabilidade. 

Os valores do índice de clorofila assemelham com os observados por 
CARVALHO et al. (2012), que trabalhando com doses de nitrogênio (0, 75, 150, 225 
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e 300 mg dm-3) via fertirrigação, observaram comportamento linear de regressão, 
com valores de 41 a 50. AGUIAR JUNIOR et al. (2010), salientam a influência do 
nitrogênio na intensidade do verde das folhas de rúcula, melhorando a aparência 
visual do produto e influenciando diretamente a opinião do consumidor, que opta por 
rúcula com um verde intenso por considerar um produto mais saudável. Quanto a 
massa fresca da parte aérea, houve efeito a adubação nitrogenada (Figura 5), 
atingindo a máxima produção (27 g vaso-1) na dose de nitrogênio de 198 mg dm-3, 
com um incremento de 82% em massa quando comparado com tratamento que não 
recebeu adubação nitrogenada. 

 

 
FIGURA 5. Massa fresca da parte aérea de plantas de rúcula em função da 

adubação nitrogenada de um Latossolo Vermelho. *** Significativo 
a 0,1% de probabilidade. 

CARVALHO et al. (2012) obtiveram a máxima produção de massa fresca de 
rúcula, quando fertirrigadas, na dose de 162,5 mg dm-3 de nitrogênio, apresentando  
semelhança aos dados obtidos no presente estudo. Comparando doses de 
nitrogênio aplicadas por meio de fertirrigação, OLIVEIRA et al. (2014), chegaram a 
máxima produção de massa fresca de alface “Mimosa Roxa” na dose estimada em 
123,04 kg ha-1 de nitrogênio. 

A massa seca de raiz expressou diferença significativa de acordo com a 
adubação nitrogenada (Figura 6). A máxima produção ocorreu na dose de nitrogênio 
de 167 mg dm-3, com 1,42 g vaso-1 de massa seca, com um incremento de 82,4% 
quando comparado com o tratamento com ausência de adubação nitrogenada. Os 
resultados discordam de ARAUJO et al. (2011), que observaram comportamento 
linear decrescente para a massa seca de raízes de alface da cultivar Verônica, 
submetida a doses de nitrogênio por meio de fertirrigação. 
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FIGURA 6. Massa seca da raiz de plantas de rúcula em função da 

adubação nitrogenada de um Latossolo Vermelho. *** 
Significativo a 0,1% de probabilidade. 

Para a massa seca da parte aérea da rúcula (Figura 7), houve máxima 
produção de 3,96 g vaso-1, na dose de nitrogênio de 167 mg dm-3, com incremento 
de 72,9% em relação a testemunha. CARVALHO et al. (2012) observaram 
resultados semelhantes e a dose de máxima produção de massa seca da parte 
aérea foi encontrada na dose de 139 mg dm-3 de nitrogênio, quando utilizado o 
sistema de fertirrigação para a cultura da rúcula.  

Da mesma forma OLIVEIRA et al. (2014), trabalhando com alface do tipo 
“Mimosa Roxa” submetido a doses de nitrogênio via fertirrigação, observaram 
comportamento quadrático dos resultados de massa seca da parte aérea, sendo a 
dose de nitrogênio de 119,39 kg ha-1 responsável pela maior produção de massa 
seca. 

 
FIGURA 7. Massa seca da parte aérea de plantas de rúcula em função da 

adubação nitrogenada de um Latossolo Vermelho. *** Significativo a 
0,1% de probabilidade. 
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O consumo de água apresentou diferença em função da adubação 
nitrogenada (Figura 8). Com máximo consumo de 2,171 mL de água na dose de 
nitrogênio de 193 mg dm-3, observando um incremento de 44,5% no consumo 
quando comparado com tratamento que não recebeu adubação nitrogenada. Os 
resultados corroboram com os observados por BONFIM-SILVA et al. (2011), que 
estudaram a produção de rúcula em função de doses de cinza vegetal em Latossolo 
Vermelho, utilizando o mesmo tipo de vaso de Leonard adaptado, observaram um 
consumo de água pela cultura na ordem de 1-2 L por unidade experimental. 

 
FIGURA  8. Consumo de água por plantas de rúcula em função da 

adubação nitrogenada de um Latossolo Vermelho. *** 
Significativo a 0,1% de probabilidade. 

De acordo com REICHARDT (1978), em plantas que apresentaram bom 
estabelecimento e desenvolvimento, a evapotranspiração é influenciada 
principalmente pela taxa de transpiração, na qual se torna superior a taxa de 
evaporação, portanto as plantas com maior produção refletem em maior consumo da 
água disponível no solo. 

A eficiência no uso da água por plantas de rúcula demonstraram efeito da 
adubação nitrogenada (Figura 9), sendo que na dose de nitrogênio de 153 mg dm-3 a 
relação massa seca:consumo de água que apresenta maior eficiência no uso da 
água foi de 2,6 g L-1, havendo um incremento de 55,3% em relação a testemunha.  

A eficiência no uso da água se apresentou semelhante ao trabalho de 
PORTO et al. (2013) que estudando o desenvolvimento de plantas de rúcula 
submetidas a diferentes doses de potássio em Latossolo Vermelho com mesmo 
sistema autoirrigante, obteve máxima eficiência de 2,31 g L-1. 
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FIGURA  9. Eficiência no uso da água por plantas de rúcula em função da 

adubação nitrogenada de um Latossolo Vermelho. *** 
Significativo a 0,1% de probabilidade. 

 
CONCLUSÕES 

A adubação nitrogenada permitiu um aumento na produção e no índice de 
clorofila das plantas de rúcula com melhores resultados nas doses de nitrogênio 
entre 198 e 205 mg dm-3. 

A eficiência do uso de água aumenta com as doses de nitrogênio, com os 
melhores resultados na dose de 153 mg dm-3. 
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