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ERRATA 
RESUMO: 

- xvi: linha 5: (i) os cultivares Regina, Aurora e Lívia apresentaram (essa conclusão se refere ao 
experimento 1) = o cultivar Regina apresentou 

SUMMARY: 
- xviii: linha 3: cultivars Regina, Aurora and Lívia showed = cultivar Regina showed 

MATERIAL E MÉTODOS: 
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e a Solução Furlani com 500ml de Fe-EDT A. Trocar Mg(N03)2.6H20 por MnCI2.4H20. Na 
solução Veda (1990), trocar 30 DAP por 30 MAP. 
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RENDIMENTO, COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E TEORES DE NITRATO E 

VITAMINA C EM ALFACE SOB HIDROPONIA 

Autora: Silvana Oh se 

Orientador: Prof. Dr. Durval Dourado-Neto 

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o rendimento, a composição 

centesimal e os teores de nitrato e v.itamina C em alface sob hidroponia. Para atender 

esse objetivo, foram desenvolvidos dois experimentos no Núcleo de Pesquisa em 

Ecofisiologia e Hidroponia do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil. O experimento I teve por objetivo comparar o 

efeito de quatro soluções nutritivas (Ueda, 1990; Castellane & Araújo, 1995; Furlani, 

1995 e Bemardes, 1997) sobre a composição centesimal e os teores de nitrato e vitamina 

C em seis cultivares de alface (Aurora, Brisa, Lívia, Mimosa, Regina e Verônica). O 

experimento TI teve por objetivo avaliar o rendimento e o acúmulo de nitrato em três 

cultivares de alface (Mimosa, Regina e Verônica), através do uso de quatro proporções 

de nitrato e amônio na solução nutritiva Castellane & Araújo (1995) (100:0-Testemunha; 

90: 10; 80:20 e 70:30). Os experimentos foram desenvolvidos no delineamento 

inteiramente casualizado em parcelas subdivididas com amostragem na subparcela, 

tendo o experimento I duas repetições e o II quatro repetições. Para o experimento I, 

concluiu-se que; (i) a solução Castellane & Araújo (1995) proporcionou teores de 

nitrato, em geral, maiores que as demais soluções testadas e a solução Ueda (1990) os 

menores teores para todos os cultivares; (ii) os cultivares Regina, Aurora e Lívia 

apresentaram em média maior acúmulo de nitrato; (iii) a solução Ueda (1990) não deve 

ser utilizada para a produção de alface no sistema NFT, por reduzir o rendimento e 

aumentar em demasia a produção de massa de matéria seca, valor calórico, teor de 

extrato etéreo e o teor de fibras, depreciando a qualidade do produto final, apesar de 

apresentar teores de nitrato muito baixos. Nesta solução as plantas de alface a 

apresentarem sintomas de deficiência nutricional múltipla; (iv) pode-se utilizar para a 

produção de alface no sistema NFT uma ou outra das seguintes soluções: Castellane & 

Araújo (1995), Furlani (1995) ou Bemardes (1997), uma vez que, apresentaram teores 
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de nitrato abaixo do limite máximo estabelecido pelos países europeus para todos os 

cultivares e mantiveram a qualidade nutricional semelhante a alface produzida no solo, 

para os parâmetros teor de proteína, extrato etéreo, fibra e resíduo mineral, revelando 

menor valor calórico e alto teor de vitamina C. Para o experimento II, conclui-se que: (i) 

os cultivares Regina, Aurora e Lívia apresentam maior número de folhas por planta e 

maior teor de nitrato em seus tecidos, devido às suas características genéticas; (ii) a 

utilização de amônio na solução nutritiva não deve ultrapassar 20% do nitrogênio total, 

por causar reduções tanto em rendimento como na qualidade visual da cultura da alface, 

além de não proporcionar redução significativa no teor de nitrato; (iii) a proporção N03-

:N&+ de 90:10 eleva o rendimento da cultura da alface, reduz significativamente o teor 

de nitrato, sugerindo-se a utilização dessa proporção de N03-:NH/ na solução nutritiva 

para os cultivares Regina, Mimosa e Verônica. Conclui-se que a alface sob hidroponia é 

um alimento altamente saudável por manter ou melhorar sua composição centesimal 

quando comparada com a cultivada no solo, por ser um produto de baixo valor calórico, 

apresentar alto rendimento, além de ser um produto de fácil limpeza e alta durabilidade. 
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SUMMARY 

The objective of this thesis was to evaluate yield, centesimal composition and 

nitrate and vitamin C contents in lettuce under hydroponic system. Two experiments 

were carried out at the Ecophysiology and Hydroponic Research Center of the Crop 

Production Department, Federal University of Santa Maria, Brazil. The purpose of the 

experiment I was to compare the effects of four nutrient solutions (Ueda, 1990; 

Castellane & Araújo, 1995; Furlani, 1995 and Bemardes, 1997) on the centesimal 

composition and the nitrate and vitamin C contents in six lettuce cultivars (Aurora, 

Brisa, Lívia, Mimosa, Regina and Verônica). In experiment TI, the nitrate accumulation 

in three lettuce cultivars was studied, using four nitrate:ammonium ratios in the 

Castellane & Araújo (1995) solution (100:0-controll; 90: 10; 80:20 and 70:30), with the 

objective of identifYing the treatment with the smallest nitrate accumulation. In both 

experiments the experimental design was totalIy randomized with subdivided pIots, with 

two and four replications in experiments I and 11, respectively. The conclusions drawn 

from experiment I are: (i) the Castellane & Araújo (1995) solution presented nitrate 

contents usually higher than the other nutrient soIutions studied, and the Ueda (1990) 

solution presented the lowest nitrate content among alI soIutions; (ii) the cuItivars 

Regina, Aurora and Lívia showed a pronounced tendency of accumulating nitrates; (iii) 

the Ueda (1990) solution should not be used for Iettuce production in the NFT (Nutrient 

Film Technique) system, since it causes a decreases in yield and a large increase in the 

production of dry matter, caloric value, ethereal extract and fiber content devaluating the 

Iettuce quality for the market, despite the low nitrate contento Also, this nutrient solution 

also caused multiple nutrient deficiency; (iv) for lettuce production in the NFT system, 

one ofthe following solutions can be used: Castellane & Araújo (1995), FurIani (1995) 

or Bemardes (1997), since they fostered nitrate contents bellow the maximum threshold 

accepted by the European countries for alI Iettuce cultivars, and nutritionaI value similar 



XVIll 

to the lettuce produced in the conventional system (in soil) for protein content, ethereal 

extract, fibers, and mineral residue, in addition to low valoric value and high vitamin C 

contento The conclusions of experiment II are: (i) the lettuce cultivars Regina, Aurora 

and Lívia showed a larger number of leaves per pIant and a larger nitrate content in their 

tissues, due to their genetic characteristics; (ii) the ammonium: total nitrogen ratio used 

in the nutrient solutions shouId not be higher than 20%, since it would cause decrease in 

yield and visual quality of the lettuce, and no significant reduction in the nitrate content; 

(iii) the N03-:NH/ ratio 90: 10 causes increase lettuce yield and significant decrease in 

the nitrate content, suggesting this would be the ideal nitrate:ammonium rate in the 

nutrient solution for the following cultivars: Regina, Mimosa and Verônica. We 

concluded that lettuce grown in hydroponics is a healthy food, given that this system 

maintains or even improves the lettuce centesimal composition when compared with the 

conventional system (in soi!). It also provides high yield, low calorie value, easy

c1eaning and long-Iasting produce. 



1 INTRODUÇÃO 

o consumo de hortaliças, entre elas a alface (Lactuca sativa L.), tem aumentado 

não só pelo crescente aumento da população, mas também, pela tendência de mudança 

no hábito alimentar por parte do consumidor, tomando-se inevitável o aumento de sua 

produção. Por outro lado, a exigência do consumidor também aumentou, havendo 

necessidade de se produzir em maior quantidade e qualidade, bem como manter o 

fornecimento o ano todo. Devido a essa tendência do mercado hortícola é que o cultivo 

protegido (túneis e casas-de-vegetação) vem aumentando a cada ano, assim como os 

cultivos hidropônicos. Esse sistema, apesar de recente no país, vem ganhando 

importância, principalmente próximo aos grandes centros consumidores, devido a 

obtenção de produtos com melhor qualidade, melhores preços e maiores rendimentos em 

períodos menores. 

A alface é a planta cultivada em maior escala pela Técnica do NFT (Nutrient 

Film Technique ou fluxo laminar de solução). Isso se deve à sua fácil adaptação ao 

sistema, no qual tem revelado alto rendimento e reduções de ciclo, proporcionando 

rápida amortização do investimento. O consumo de hortaliças folhosas vem crescendo 

por serem recomendadas na dieta alimentar de pessoas em tratamento da obesidade e de 

doenças crônico-degenerativas (doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e cârt~~r) 

por apresentarem baixo valor calórico, ampliando com isso, seu mercado. 

Durante muito tempo a maior preocupação das pesquisas hortícolas foi aurtierlhil

seu rendimento. No entanto, nas últimas décadas, as pesquisas se voltaram mais pata a 

qualidade do produto final, atentando para suas características nutricionais, sanitâtias, 

comerciais, organolépticas e concentrações de nutrientes que possam ser t6xicas ao ser 

humano, dentre os quais, encontra-se o nitrato. 
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No sistema hidropônico, o nitrogênio é fornecido basicamente na forma de 

nitrato, uma vez que, o amônio em altas concentrações na solução é fitotóxico para a 

planta de alface, reduzindo o rendimento e a qualidade visual da cultura (Boon et al., 

1990; Faquin et al., 1994; Faquin et al., 1996 e Furlani, 1998). A capacidade de acúmulo 

de nitrato é de caráter genético, porém grandemente influenciada por outros fatores, tais 

como: disponibilidade do íon na solução nutritiva, intensidade luminosa, disponibilidade 

de molibdênio, temperatura, umidade. relativa do ar, sistema de cultivo, época de cultivo 

e hora de colheita, sendo os dois primeiros os mais importantes (Maynard et al., 1976; 

Faquin et al., 1996 e Andriolo, 1999). 

O nitrogênio é o nutriente que promove maior aumento de rendimento na cultura 

da alface, podendo levar a planta a acumular nitrato em excesso em seus tecidos (Wright 

& Davison, 1964 e Maynard et al., 1976), devendo ser foco de grande atenção por parte 

de pesquisadores, médicos, nutricionistas, órgãos responsáveis pela saúde pública e 

consumidores em geral, por ser preferencialmente consumida crua, apresentando riscos à 

saúde humana.' O nitrato em excesso pode causar problemas de metahemoglobinemia, 

principalmente em crianças, além de ser carcinogênico, teratogênico e mutagênico, 

devido a formação de nitrosaminas e nitrosamidas (Maynard & Barker, 1972; Maynard 

et al., 1976; Araújo & Midio, 1989; Boon et al., 1990 e Walker, 1990). I 

Devido à carência de informações sobre a qualidade nutricional das hortaliças 

produzidas sob hidroponia, foram conduzidos os experimentos I e TI, os quais tiveram 

por base, respectivamente, as seguintes hipóteses: (i) as soluções nutritivas de maior 

expressão no Brasil estão causando acúmulo de nitrato em altas concentrações em 

plantas de alface e estão levando os cultivares de alface a apresentarem diferenças de 

comportamento quanto a sua composição centesimal, teores de vitamina C e de nitrato; e 

(ü) diferentes proporções de N03-:NH/ utilizadas nas formulações de soluções 

nutritivas, diferem entre si quanto ao rendimento e a redução do acúmulo de nitrato para 

diferentes cultivares de alface produzidas no sistema NFT. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o rendimento, a composição 

centesimal e os teores de vitamina C e de nitrato em alface sob hidroponia. 



2 REVISÃO BffiLIOGRÁFICA 

2.1 Situação atual da técnica do fluxo laminar de solução 

A técnica do fluxo laminar de solução (NFT: Nutrient Film Technique) foi 

desenvolvida em 1973 pelo inglês Allan Coopero Nesse sistema, as plantas têm suas 

raízes alojadas em canais instalados em desnível de 1 a 3%, através dos quais flui a 

solução nutritiva (Jones Jr., 1983; Cooper, 1996 e Teixeira, 1996). 

Os canais podem estar próximos ao nível do solo ou em bancadas elevadas, esses 

necessitam ser impermeabilizados com um filme de polietileno ou com algum material 

inerte para evitar a reação da solução com o material que os constitui (Santos, 1998). 

No Brasil, utilizam-se telhas de cimento-amianto, fibra de vidro, bambus 

gigantes e tubos de PVC, para se fazer o cultivo de alface em NFT. Esse sistema é 

fechado, pois a solução nutritiva flui de um reservatório colocado acima do nível das 

bancadas, sendo distribuída por gravidade para os canais de cultivo, pelos quais flui 

numa velocidade conhecida, de modo a manter uma película de solução nutritiva de 3 a 

19 mm de espessura. Depois de percorrer os canais, a solução é coletada em um 

depósito, sendo então, bombeada novamente para o reservatório de fornecimento 

(opcional), repetindo-se o ciclo. Esse ciclo (circulação da solução) pode ser contínuo ou 

intermitente (Graves, 1983; Martinez, 1996; Teixeira, 1996; Cooper, 1996 e Furlani, 

1998). 

O cultivo hidropônico comercial tem sido usado especialmente na produção de 

alface, rúcula, agrião e tomate, seguindo-se a esses o pimentão e o pepino (Teixeira, 

1996). O cultivo de morango e melões também é feito, porém em menor escala. Outro 

grupo de plantas cultivadas em hidroponia é o das ornamentais, principalmente as flores 

de corte, como o crisântemo (Pellincer et al., 1995 e Teixeira, 1996). 
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Atualmente sistemas hidropônicos são muito usados nos países desenvolvidos 

com problemas de inverno rigoroso (Holanda, Estados Unidos e França), limitações de 

área (Japão), limitações hídricas (Israel), entre outros (Teixeira, 1996). 

Locais próximos a grandes centros também têm sido utilizados, onde o preço da 

terra é elevado e há grande demanda por produtos hortícolas. Nessas áreas os solos 

disponíveis podem ser de baixa fertilidade, além de poder ter topografia inadequada para 

agricultura convencional (áreas menos valorizadas). 

Países de clima tropical como Cuba e a Venezuela têm utilizado a hidroponia 

para resolver problemas específicos. Na Malásia, tem sido usado devido ao clima de 

monções, sendo que, o Japão possui as instalações mais importantes do mundo no 

momento e, Israel as mais modernas e avançadas unidades de pesquisa em hidroponia 

(Cooper, 1996 e Teixeira, 1996). 

No Brasil, o cultivo comercial em hidroponia é bastante recente, concentrando-se 

ao redor dos grandes centros urbanos, sendo utilizado principalmente no cultivo de 

alface, embora as técnicas de cultivo hidropônico já tinham sido utilizadas como 

metodologia de pesquisa em nutrição de plantas. Cultivos hidropônicos começam a 

aparecer nos cinturões verdes de São Paulo (Vargem Grande, Mogi das Cruzes, 

Campinas, Jaboticabal, Piracicaba, entre outros), Belo Horizonte, Viçosa, Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sul (porto Alegre, Santa Maria e Vacaria). Cerca de 80% dos produtos 

hortícolas hoje cultivados na Holanda está instalado em sistemas hidropônicos (NFT e lã 

de rocha) fechados (Bliska Jr. & Honório, 1997). 

No Estado de São Paulo, a produção de alface pelo sistema de cultivo sem solo 

atingiu 400 mil unidades por mês no final de 1996, segundo Bemardes (1997). 

O interesse dos horticultores e plasticultores em conhecer e implantar a nova 

técnica de cultivo tem sido muito grande nos úhimos anos, o que é comprovado pela 

intensa procura por cursos e informações nos Centros de Pesquisa e nas Universidades 

que desenvolvem e estudam a técnica (Faquin et al., 1996). 

A alface é a hortaliça mais consumida pelos brasileiros e, devido a sua baixa 

resistência ao transporte e alta perecibilidade, é produzida próximo aos grandes centros 

de consumo. Dessa forma, sua produção, através do sistema hidropônico (NFT), vem 
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crescendo a cada ano, uma vez que a alface é uma das hortaliças que atinge mais 

rapidamente o ponto de comercialização, apresentando maior rendimento, ocupando 

pequenas áreas e fornecendo um rápido retorno financeiro. V árias são as publicações 

existentes fornecendo instruções sobre o cultivo hidropônico, como por exemplo, noções 

sobre nutrição mineral de plantas, cultivos protegidos, técnica do NFT, soluções 

nutritivas, custo de instalação e produção, manejo, vantagens e limitações, 

principalmente (Jones Jr., 1982; Cabrera & Flores, 1984; Jensen & Collins, 1985; Ueda, 

1990; Castellane & Araújo, 1995; Teixeira, 1996; Cooper, 1996; Fernandes & Müller, 

1996; Faquin et al., 1996; Carmello, 1996; Bliska Jr. & Ronório, 1996; Martinez & Silva 

Filho, 1997; Resh, 1997; Moares, 1997; Bernardes, 1997; Alberoni, 1998; Furlani, 1998; 

Sta.ff, 1998 e Santos, 1998). 

A técnica de hidroponia oferece uma série de fatores ou vantagens que 

vislumbram um futuro bastante promissor, como um componente do setor de produção 

de alimentos à população brasileira. No entanto, pouco ainda se sabe sobre a qualidade 

do produto final, tanto em relação ao acúmulo de nitrato como em relação a composição 

centesimal das hortaliças folhosas (dentre elas a alface) produzidas através dessa técnica. 

2.2 Importância, uso e qualidade nutricional da alface 

O consumo de vegetais é recomendado nas dietas alimentares por possuírem 

baixo valor calórico e alto conteúdo de fibra dietética, vitaminas e minerais. Apesar da 

contribuição dos vegetais para a saúde humana, seu consumo é preocupante quando 

produzido por algumas técnicas que podem reduzir a qualidade final do produto, como 

por exemplo a presença de resíduos de pesticidas e teores altos de nitrato (Santamaria & 

Elia, 1997). 

A alface pode ser utilizada como planta nutracéutica (denominação utilizada para 

plantas com possibilidades de uso nutricional e medicinal), apresentando propriedades 

sedativas, que há muito são conhecidas (Gonzales-Lima et al., 1986). 

A alface é atóxica e medicinalmente usada como calmante suave, na forma de 

infuso de folhas secas, extrato fluído, tintura e principalmente como salada (Santos et al., 

1988). 
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A alface é uma alternativa alimentar de grande importância na alimentação e 

saúde humana, constituindo-se na mais popular dentre aquelas em que as folhas são 

consumidas. Seu consumo é feito in natura, e nessas condições apresenta a seguinte 

composição média (por 100 g): água: 94%; energia: 18 Kcal; proteína: 1,3 g; 

gordura: 0,3 g; carboidratos totais: 3,5 g; fibra: 0,7 g; cálcio: 68 mg; fósforo: 27 mg; 

ferro: 1,4 mg; potássio: 264 mg; tiamina: 0,05 mg; riboflavina: 0,08 mg; niacina: 0,4 mg 

e vitamina C: 18,0 mg (Sgarbieri, 1987). 

Já Oliveira & Marchine (1998) separam por tipo, sendo que a alface do tipo folha 

crespa apresenta a seguinte composição média (por 100 g): água: 94,8%; 

energia: 13 Kcal; proteína: 1,0 g; gordura: 0,1 g; carboidratos totais: 2,7 g; fibra: 0,5 g; 

cálcio: 16 mg; fósforo: 23 mg; ferro: 0,4 mg; sódio: 9,0 mg; vitamina B1: 0,05 mg; 

vitamina B2: 0,03 mg; niacina: 0,3 mg e vitamina C: 7,0 mg. Já a alface do tipo folha lisa 

apresenta a seguinte composição: água: 94,9%; energia: 15 Kcal; proteína: 1,3 g; 

gordura: 0,2 g; carboidratos totais: 2,9 g; fibra: 0,7 g; cálcio: 43 mg; fósforo: 34 mg; 

ferro: 1,3 mg; sódio: 9,0 mg; vitamina A: 260 mg; vitamina BI (tiamina): 0,08 mg; 

vitamina B2 (riboflavina): 0,08 mg; vitamina B3 (niacina): 0,4 mg; vitamina C: 12,0 mg. 

Segundo Martins & Riella (1993), a alface possui por 100 g: energia: 16 Kcal; 

proteína: 1,2 g; gordura: 0,2 g; carboidratos totais: 2,3 g; fibra: 0,7 g; cálcio: 38 mg; 

fósforo: 42 mg; ferro: 1,1 mg; sódio: 12,0 mg; potássio: 140,0 mg; vitamina A (retinol): 

120,0 J..tg; tiamina: 110,0 J..tg; riboflavina: 60,0 J..tg; niacina: 0,25 mg; vitamina C: 7,6 mg. 

A alface é uma fonte de vitaminas e sais minerais na alimentação da população 

brasileira, sendo uma das principais vantagens a de apresentar baixo valor calórico, 

razão pela qual é freqüentemente indicada na dieta alimentar de convalescentes e idosos. 

A importância alimentar dessa cultura é indiscutível, pelo fato de ser 

tradicionalmente consumida crua, suprindo o organismo com a totalidade de seus 

componentes nutricionais, tais como: vitamina A, BI, B2, C e sais minerais de ferro e 

cálcio. 
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2.3 Necessidades nutricionais humanas 

As necessidades nutricionais requeridas pelo organismo humano, nos estados de 

saúde e doença têm sido objeto de intensa investigação nos últimos anos, bem como a 

preocupação quanto à caracterização química dos alimentos com potencial econômico e 

nutricional, em especial os de baixo valor calórico, uma vez que, a obesidade e as 

doenças crônico-degenerativas (doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e câncer) 

passam a ser destaque em saúde pública (Teixeira Neto, 1993 e Oliveira & Marchine, 

1998). 

As necessidades energéticas são normalmente consideradas como sendo a soma 

da necessidade energética de um indivíduo normal, em estado de saúde, mantido em 

repouso, acrescido de um gasto adicional imposto pelo exercício fisico ou situações de 

demanda aumentada como no crescimento, gestação, lactação, situações de estresse ou 

outros estados hipermetabólicos (Teixeira Neto, 1993 e Oliveira & Marchine, 1998). 

A necessidade energética basal (NEB), por outro lado, é influenciada por vários 

fatores, tais como idade, sexo, massa corpórea e tamanho da área da superficie corpórea. 

Para indivíduos adultos normais, ela varia de 1200 a 1800 kcal dia-I, estando em torno 

de 1,05 kcal kg-I de massa corpórea para homens e 0,97 kcal kg-1 para mulheres 

(Teixeira Neto, 1993 e Oliveira & Marchine, 1998). 

O valor calórico dos componentes podem ser determinados por medidas 

calorimétricas através da combustão completa dos mesmos. A ordem de grandeza do 

conteúdo calórico dos diversos grupos de nutrientes são: carboidratos totais: 4 kcal; 

proteínas: 4 kcal; álcool (etanol): 7 kcal e extrato etéreo: 9 kcal. 

A equação de Harris-Benedict, estima o gasto de energético basal (GEB) de um 

indivíduo normal conforme seu sexo, massa corpórea, altura e idade. Para homens, tem-

se: 

GEB= 66,4230 + (13,7516 x M) + (5,0033 x A) - (6,7750 x I) 

e para mulheres: 

GEB= 655,0955 + (9,6534 x M) + (1,8496 x A) - (4,6756 x I) 

em que M se refere à massa (kg) corpórea; A à altura (cm) e I à idade (anos). 

(1) 

(2) 
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Os lipídios (extrato etéreo) acumulam mais de uma indicação nos programas 

terapêuticos com suporte nutricional. Além de constituírem excelente fonte energética, 

fornecendo 9 kcal por grama metabolizada, eles são necessários para o fornecimento de 

ácidos graxos essenciais. 

A quantidade mínima de proteína necessária na dieta alimentar diária, em média, 

para contrabalançar a perda nitrogenada obrigatória, devido ao catabolismo fisiológico 

de um adulto normal, seria de 56 g para homens e 44 g para mulheres. A necessidade 

hídrica de um indivíduo deve corresponder à quantidade necessária para compensar as 

perdas fisiológicas representadas pela perdas urinárias, fecal, cutânea e respiratória, 

menos a quantidade de água formada endogenamente pelo metabolismo normal, estado 

em tomo de 30 ml kg-I de massa corpórea por dia para um Homem adulto (Riella, 1993). 

A palavra vitamina originou-se do termo Vital Amine, criado por Casimir Funk, 

em 1912, para expressar o "fator antiberibéri" isolado por ele. Elas constituem 

substâncias orgânicas complexas que ocorrem naturalmente em tecidos vegetais e 

animais e exercem controle fundamental de vários processos metabólicos. Sua 

importância como nutriente essencial, é variável nas diversas espécies animais. 

A vitamina C é sabidamente um nutriente essencial para o organismo humano, 

embora não seja para vários outros animais, os quais conseguem produzi-la 

endogenamente a partir de outros nutrientes, a qual tem importância na síntese de 

colágeno, de corticosteróides e no metabolismo do colesterol. Suas principais fontes são 

os vegetais verdes e as frutas. Alguns compostos dos vegetais, como vitamina C e 

fenóis, têm sido reportados por inibir o efeito maléfico do nitrato (Walker, 1990). 

A vitamina C é um material branco, hidrossolúvel e cristalino, a qual é 

facilmente oxidada pelo calor e nessa forma é denominada de ácido deidroascórbico. O 

processamento e a exposição de frutas e verduras à luz levam a perdas significativas 

dessa vitamina (Teixeira Neto, 1993). 

A recomendação dietética para os vários grupos etários de pessoas sadias são: 35, 

45, 50 e 60 mg dia-I, respectivamente, para lactentes, crianças de 1 a 10 anos, 

adolescentes de 11 a 14 anos e adultos de 15 a +50 anos, sendo que para gestantes 
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recomenda-se mais 20 mg dia- I e para nutnzes mais 40 mg dia- I (Martins & Riella, 

1993). 

A fração designada fibra em alimentos correspondem aos resíduos de paredes 

celulares e tecidos de sustentação de vegetais consumidos nas mais variadas dietas, cujo 

compostos resistem à hidrólise pelas enzimas endógenas do tubo digestivo. Qualquer 

órgão da planta (raiz, caule, folhas, flores e/ou frutos) apresenta uma estrutura celular, 

em que as paredes encerram os nutrientes que buscamos quando os ingerimos. Para 

liberá-los, as paredes devem ser rompidas, o que se consegue com a mastigação, com o 

movimento antro-estomacal, ou quando o produto sofreu tratamento prévio, culinário ou 

tecnológico pelos processos de preparo (farinhas de cereais, de raízes ou de outras 

porções vegetais) (Riella, 1993). 

As estruturas rompidas e subdivididas são constituídas de polissacarídeos, as 

quais submetidas ao processo digestivo representam a fração fibra. O teor no tecido 

vegetal varia qualitativa e quantitativamente com o órgão analisado e com o estádio de 

desenvolvimento da cultura, principalmente (Riella, 1993). 

Os principais componentes das paredes celulares são: celulose, hemiceluloses, 

polissacarídeos pécticos, proteoglicanas, glicoproteínas e compostos polifenólicos 

(inclusive a lignina). 

A celulose é resistente à degradação e insolúvel em água. Assim, os integrantes 

da fração fibra classificam-se em solúveis e insolúveis em água (Oliveira & Marchine, 

1998). Os integrantes da fração fibra, durante o percurso ao longo do tubo 

gastrointestinal, desempenharão ações consideradas de importância para a saúde 

humana. 

A presença de fibra nos alimentos consumidos retarda a absorção dos nutrientes 

auxiliando o aparecimento da saciedade, que favorece o menor consumo de alimentos 

agindo, até certo ponto, contra a obesidade. Embora, a fração insolúvel seja a mais 

abundante, ela não é a mais importante. A essa fração é atribuído o aumento do bolo 

fecal que garante o peristaltismo intestinal e evita a constipação, anulando ou atenuando 

o risco do aparecimento de hemorróidas e diverticulites que provocam enfraquecimento 

da parede intestinal causada pela pressão de fezes duras (Oliveira & Marchine, 1998). 
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Os efeitos hipocolesterolêmicos do uso de fibras, bem como a proteção contra o 

câncer colorretal, derivam das ações de componentes da fibra solúvel (Oliveira & 

Marchine, 1998). 

Outrossim, altas doses de fibra provocam diminuição na taxa de absorção de 

minerais, principalmente cálcio, zinco e ferro, sendo aconselhável consumir em média 

25 g de fibra diariamente (Riella, 1993). 

Devido ao alto índice de obesidade e de doençaS crônico-degenerativas, como a 

diabetes mellitus, cuja causa é a ausência absoluta ou relativa de insulina, que é um 

hormônio chave na regulação do metabolismo glicídico, lipídico e protéico, 

caracterizando a hiperglicemia. Recomenda-se atualmente a provisão de 50 a 60% de 

calorias diárias como carboidratos que contenham 30 a 40 g de fibras naturais (cereais 

integrais, legumes, verduras e frutas in natura), até 30% como extrato etéreo e 15 a 20% 

como proteínas (Teixeira Neto, 1993 e Oliveira & Marchine, 1998). 

Essa dieta não difere, em linhas gerais, das recomendações dietéticas para adultos 

não diabéticos. Observa-se a importância da ingestão de hortaliças, frutas e cereais na 

dieta alimentar diária à saúde corporal. 

2.4 Considerações sobre soluções nutritivas e seu aproveitamento pela cultura da 

alface 

As plantas são capazes de sobreviver numa gama variada de soluções nutritivas. 

No entanto, a formulação de uma solução que garanta um desenvolvimento máximo sem 

excedentes nem falta é muito dificil, porque as exigências nutricionais variam entre 

espécies, cultivares, estádio de desenvolvimento, fotoperíodo, intensidade luminosa e 

temperatura, principalmente (Furlani, 1998). 

Em um experimento realizado por Santos et alo (1998) na Universidade Federal 

de Santa Maria, RS, no qual a cultura da alfuce foi cultivada em seis soluções nutritivas, 

sendo elas: Castellane & Araújo (1994), Castellane & Araújo modificada, Ueda (1990), 

Furlani & Furlani (1988), Hoagland & Amon (1950) e Jensen & Collins (1985), a que 

apresentou superioridade em produção, bem como melhor aspecto qualitativo visual, foi 

a solução sugerida por Castellane & Araújo (1994), seguida da sugerida por Ueda 



11 

(1990), considerando-se, no entanto, que a solução sugerida por Furlani & Furlani 

(1988) é recomendada para a cultura do milho. 

A alface não tem somente uma elevada capacidade de selecionar íons para 

adequar às suas necessidades; mas também, sempre que as proporções dos nutrientes na 

solução mudarem, causando assim, desvios na absorção, ocorre pouca alteração na sua 

produção (Steiner, 1980). 

A extração de nutrientes pela alface varia conforme a época do ano, ficando entre 

8,0 a 16,0 mg de nitrogênio; 2,5 e 5,0 mg de fósforo e 11,5 e 13,0 mg de potássio por 

planta por dia e, durante o ciclo completo, tem-se: 0,45 g de nitrogênio; 0,15 g de 

fósforo e 0,7 g de potássio (Shippers, 1980). 

O monitoramento da concentração dos nutrientes na solução nutritiva e a 

avaliação visual do desenvolvimento das plantas devem ser executadas diariamente, 

podendo-se utilizar a análise foliar para avaliar o estado nutricional dessas (Faquin et al., 

1996). 

As exigências nutricionais da alface se referem às quantidades de 

macronutrientes e micro nutrientes que uma cultura retira do solo ou da solução nutritiva 

(no caso de hidroponia), para atender as suas necessidades, crescer e produzir 

adequadamente. De maneira geral, a extração total de nutrientes pela cultura da alface 

obedece a seguinte ordem decrescente: K>N>Ca>P>Mg>S>Fe>Zn>Mn>B>Cu. Pode-se 

destacar a alta exigência da alface em ~ N e Ca, quando comparada com outras culturas 

(Faquin et al., 1996). 

O controle do pH das soluções nutritivas é de suma importância em cultivos 

hidropênicos. O pH da solução está estreitamente relacionada com as fontes de 

nitrogênio, em particular, e com a composição da solução, em geral. A maioria das 

soluções possui valores de pH entre 5,0 e 6,0; sendo que, os de pH abaixo de 4,0 inibem 

a absorção de K+ e Ca2+, provavelmente devido à produção de HC03- e a competição 

desse íon e o íon Olf pelos sítios de absorção de ânions nos transportadores. 

Por outro lado, valores de pH acima de 6,5 causam deficiência de ferro e outros 

micronutrientes, devido à sua precipitação. 
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Valores extremos de pH (menores que 4,0 e maiores que 9,0) podem causar 

toxicidade às raízes, diminuindo seu crescimento. Plantas cultivadas em solução 

nutritiva toleram maiores variações no seu pH do que no solo (Castellane & Araújo, 

1995), sendo menos crítico nas soluções recirculantes que nas estáticas, desde que não 

fujam da faixa de 5,0 a 7,0. 

Graves (1983) indicou como pH ideal valor entre 5,5 e 6,5 para cultivos 

comerciais. Todavia, de acordo com a FAO (1990), o pH deve se situar entre 5,8 e 6,2. 

Valores acima ou abaixo desses limites dificultam o processo de absorção radicular, 

principalmente dos micro nutrientes. 

O nitrogênio tanto em sua forma amoniacal ~ l, como em sua forma nítrica 

(N03-), é um dos nutrientes que as plantas absorvem com maior rapidez. Parte do N03-

absorvido da solução pode ser trocado por íons Oli e HC03- do interior do tecido, 

elevando o pH da solução. Pelo contrário, o NH/ pode ser trocado por íons W 
provenientes do metabolismo, baixando o pH externo. 

A absorção de N03- é facilitada em pH ligeiramente ácido (4,5 a 6,0), sendo que 

a absorção de ~ + é favorecida em pH mais próximo à neutralidade (6,0 a 7,0). 

Isso, sem dúvida, está relacionado com os diferentes mecanismos de absorção de 

ânions e cátions. Uma conseqüência importante desse comportamento é que o pH ótimo 

para o crescimento em solução nutritiva tenderá a ser mais baixo (4,5 a 5,0) quando se 

usa o N03- como fonte de nitrogênio, em comparação com o ~ + (6,0 a 6,5 ou 

superior). 

Em geral, a capacidade para absorver N03 - aumenta com a idade da planta, até o 

início da fase reprodutiva. O ~ + em excesso exerce um efeito antagônico sobre a 

absorção de Ca2+, Mg2+ e K+, aumentando a possibilidade de aparecimento de sintomas 

de deficiência desses nutrientes (Santamaria & Elia, 1997). 

O controle do pH, diante dessas evidências, fica dificil quando se usa somente 

uma fonte de nitrogênio (Cabrera & Flores, 1984). Uma medida utilizada para estabilizar 

o pH a valores fixos é ajustar a relação N03-:N& +. A fonte mais utilizada nas soluções 

nutritivas é o N03-. Utiliza-se, também, o NILt e o N02- e formas orgânicas. No entanto, 

melhores resultados são obtidos quando se utiliza N03-. Segundo Bernardes (1997) e 
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Carmello (1996) a faixa de concentração de nitrogênio utilizada em soluções nutritivas 

recomendadas para o cultivo de alface sob hidroponia no mundo varia de 100 a 

300 mg L-I. 

O nitrogênio é o nutriente que promove maior aumento no rendimento da cultura 

da alface, bem como na massa média da cabeça, sendo, por essa razão, empregado em 

grandes quantidades. Sua deficiência retarda o crescimento, causa má formação da 

cabeça, as folhas mais velhas amarelecem e caem com facilidade. No sistema 

hidropônico é fornecido basicamente sob a forma de nitrato, uma vez que, o amônio 

acima de 15% e 20% do N total da solução é fitotóxico, diminuindo o rendimento e a 

qualidade da cultura da alface (Faquin et aI., 1996 e Furlani, 1998), respectivamente. 

O fornecimento de nitrogênio somente na forma nítrica pode levar a planta de 

alface a acumular nitrato a níveis muito altos, podendo causar problemas como 

metahemoglobinemia em seres humanos, além de ser cancerígeno, devido à ação das 

nitrosaminas. 

2.5 Problemas decorrentes do excesso de nitrato à saúde humana 

o acúmulo de nitrato nos tecidos vegetais ocorre quando existe um desequilíbrio 

entre a absorção e a assimilação desse íon. As quantidades excedentes são estocadas nos 

vacúolos para serem assimilados posteriormente (Smirnoff & Stewart, 1985; Güues et 

a!., 1996 e Andriolo, 1999). 

O nitrato é um íon indispensável ao crescimento dos vegetais, por ser a forma 

preferencialmente absorvida. Porém, em doses muito elevadas, é nocivo ao Homem, 

sendo que o maior problema à saúde humana reside na sua capacidade de redução a 

nitrito antes ou após a ingestão dos alimentos, e por sua vez, aos compostos que podem 

originar no organismo humano (Maynard & Barker, 1972; Maynard et al., 1976 e 

Andriolo, 1999). 

O nitrato pode ser convertido em nitrito durante o armazenamento de alimentos 

oriundos de vegetais como resultado da ação bacteriana ou pela atividade da redutase do 

nitrato em plantas. O mesmo ocorre, quando da ingestão de outros alimentos e da água, 
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através da ação de microrganismos e até mesmo por contaminação bacteriana em 

produtos enlatados (Maynard et al., 1976 e Vittozz4 1992). 

O nitrato (N03-) ingerido através dos alimentos sofre na boca ação microbiana, 

sendo reduzido a nitrito (NÜ2"), o quaL no ambiente ácido do estômago, reage com 

certas aminas e arrudas, provenientes de várias fontes, incluindo o próprio alimento, 

cigarro ou aromatizantes alimentares e industriais (Maynard et al., 1976), formando 

nitrosaminas e nitrosamidas, os qwris são compostos cancerígenos, teratogênicos e 

mutagênicos (Maynard et al., 1976; Craddock, 1983; Walker, 1990; Vittozz~ 1992 e 

Santamaria, 1997). 

O nitrato e o nitrito que não sofreram transformação são absorvidos no trato 

intestinal, entrando na corrente sangüínea, onde o nitrato é eliminado através dos rins 

(pela urina) ou retoma a boca através das glândulas salivares, aumentando o risco de 

formação de nitrosaminas e nitrosamidas, enquanto o nitrito reage rapidamente com a 

hemoglobina (Rath et al., 1994). 

O nitrito entrando na corrente sangüínea, oxida o ferro (Fe2
+ ~ Fe3l presente na 

hemoglobina, produzindo a metahemoglobina. Essa forma de hemoglobina é inativa e 

incapaz de transportar o oxigênio dos alvéolos pulmonares para a respiração normal das 

células dos tecidos, causando a chamada metahemoglobinemia (Wright & Davison, 

1964; Maynard et al., 1976; Vittozz4 1992 e Faquin & Furtini Neto, 1996) e as células 

sofrem por anoxia (Malavolta, 1980). Enquanto esse processo é reversível em pessoas 

adultas, pode levar lactentes à morte, principalmente recém-nascidos até três meses de 

idade, por apresentarem deficiência fisiológica transitória da enzima metahemoglobina 

redutase ou de seu co-fator NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo) (Maynard et 

al., 1976 e Araújo & Midio, 1989), devendo-se manter sempre refrigerados os alimentos 

preparado para bebês com vegetais frescos. A metahemoglobinemia é verificada quando 

100 g kg-1 da hemoglobina estiver na forma de metahemoglobina (Reinink, 1993). 

Estudos recentes têm demonstrado que o nitrato dietético que sofre ou passa pela 

circulação enterosalivar, recircula no sangue e é concentrado pelas glândulas salivares, 

sendo reduzido a nitrito pelos microrganismos anaeróbicos facultativos gram-positivos 

(Staphylococcus sciuri e Staphylococcus intermedius) presentes na língua. O nitrito 
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salivar ingerido passa para o ambiente ácido estomacal, onde é reduzido em grandes 

quantidades a NO (óxido nitroso) e outros óxidos de nitrogênio. O NO e soluções de 

N02" acidificado imitam as condições gástricas demonstrando ter atividade 

antimicrobiana contra uma larga extensão de patógenos gastrointestinais, tais como: 

Yersinia spp. e Salmonella spp. (McKnight et al., 1999). 

O NO é conhecido por ter propriedades de vaso dilatador e modulador da 

atividade plaquetária e, possivelmente da motilidade gastrointestinal e da 

micro circulação (McKnight et al., 1999). 

As hortaliças são as principais fontes de nitrato ingerido pelo Homem, como 

alface, beterraba, espinafre, brócolo, aipo, radite, entre outros (Meah et al., 1994). Na 

Europa, o preparo caseiro de amostras puras de espinafre fresco, quando guardado em 

condições questionáveis e, posteriormente, servido para bebês de dois a dez meses de 

idade, resultou em casos de metahemoglobinemia. Há registro de alimento 

comercialmente preparado para bebês provocar metahemoglobinemia em uma criança 

com um mês de idade nos Estados Unidos em 1970 (Faquin & Furtini Neto, 1996). 

Os comentários feitos anteriormente podem levar qualquer pessoa a rejeitar as 

hortaliças na sua dieta alimentar. No entanto, existem substâncias encontradas em 

grandes quantidades nas hortaliças e nas frutas, que inibem ou atenuam os efeitos 

maléficos do nitrato, como por exemplo as Vitaminas C e E, as quais inibem a formação 

de nitrosaminas (Walker, 1990 e Bunin et al., 1993); além dos fenóis, do licopeno e da 

alicisteína (Walker, 1990 e Shimma, 1996). Essas substâncias têm sido denominadas 

"fitoquímicos" ou "fitobioquímicos". 

Em hidroponia, as soluções nutritivas usadas para produção de alface são ricas 

em nitrato, o que pode ser confirmado pelos sais recomendados nas suas composições 

(nitrato de potássio, de cálcio, de magnésio, de sódio e de amônio). 

2.6 Limites tolerados de nitrato 

O nitrato é a forma de nitrogênio encontrado em maior quantidade nas soluções 

nutritivas utilizadas na produção comercial de hortaliças. Com uma suplementação 
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abundante, a absorção pela planta pode exceder sua redução e assimilação, levando ao 

seu acúmulo (Barker et al., 1971 e Andriolo, 1999). 

Efeitos perigosos a saúde humana podem ocorrer quando vegetais ricos em 

nitrato são consumidos por certos indivíduos, principalmente fumantes. Por essa razão, 

foram estabelecidos limites para o teor de nitrato em vegetais. 

As hortaliças, em sua grande maioria, juntamente com a água potável, 

representam as principais fontes alimentares fornecedoras de nitrato para o organismo 

humano, principalmente nos países do Norte da Europa, onde as condições climáticas e 

ambientais favorecem o seu acúmulo nas espécies oleráceas (alface, espinafre, agrião, 

rúcula, entre outras) em produções de outono e inverno, em casas-de-vegetação ou em 

campo aberto. Além do nitrato ser um componente natural presente em vegetais, seu 

emprego associado ao nitrito, na produção de alimentos, é bastante antigo. Os sais de 

sódio e potássio têm sido largamente empregados como aditivos alimentares em carnes 

curadas (Lara et al., 1978), seja por suas características antioxidantes e de fixação da cor 

rósea na carne, seja pelo seu poder antimicrobiano para inibir o crescimento do 

Clostridium botulinum, responsável pela toxina que causa o botulismo (Rath et al., 

1994). 

Segundo Santamaria (1997), as principais fontes de ingestão de nitrato pelo 

Homem são os vegetais, chegando a 94% do total ingerido. Laitinen et alo (1993) 

revelaram que 86% da ingestão diária pelos finlandeses advêm dos vegetais, com um 

consumo médio de 54 mg de N03" por pessoa por dia. 

Dich et alo (1996) revelaram que ingestão diára de N03" na dieta dos finlandeses 

aumentou para 92% e o consumo médio diário, por pessoa, para 78 mg. 

Borawska et alo (1998) encontraram valor médio de ingestão diária, por pessoa, 

de 85 mg de N03". Peterson & Stolze (1999) estimaram média de ingestão diária de 

nitrato, oriundos somente de produtos hortícolas, como 40,0 mg dia-l e para nitrito 

0,09 mg dia-l, com um total estimado em 61,0 mg dia'l e 0,5 mg dia'l, respectivamente, 

para N03" e N02 '. Pode-se perceber que esses valores variam de acordo com os hábitos 

alimentares característicos de cada região, ou devido ao aumento do consumo de 

vegetais ou ainda, pelo uso excessivo de adubos nitrogenados. 
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Os limites máximos permitidos não estão bem definidos e são muito divergentes 

entre autores e países, mas a Organização Mundial para Agricultura e Alimentação 

(FAO) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceram como admissível a 

dose diária de 3,65 mg do íon N03' e 0,133 mg do íon N02' kg'l de massa corpórea 

(Wordl Health Organization, 1973). 

O comitê Conjunto F AO/WHO de Peritos em Aditivos Alimentares (JECF A) 

estabeleceu para o nitrato uma Ingestão Diária Aceitável (IDA) de O a 5,0 mg kg-l de 

massa corpórea (calculada em nitrato de sódio) (WHO, 1974), e uma IDA temporária de 

O a 0,2 mg kg-l de massa corpórea para o nitrito (WHO, 1974; WHO, 1976), tendo 

recomendação de não adicionar nitrito nos alimentos destinados a crianças com menos 

de seis meses de idade (WHO, 1976). 

O limite aceitável de ingestão diária é 220 mg (Corré & Breimer, 1979 citado por 

Boon et al., 1990), podendo então, consumir somente 100 g de um vegetal com teor de 

nitrato de 2200 mg kg-l de MMF. 

Estimativas de Maynard & Barker (1972) mostraram que a dose tóxica deve ser 

de aproximadamente 0,7 a 1,0 g de N-nitrato para um adulto de 70 kg de massa e para 

crianças menos de 10% deste valor. Croll & Hayes (1988) também recomendam que o 

teor de nitrato na água de consumo seja inferior a 50 mg L-I. 

A comunidade européia estabeleceu como limite máximo permitido para alface 

produzida em casa-de-vegetação, teores de nitrato na massa de matéria fresca (MMF) de 

3500 mg kg,l para o período de verão, 4500 mg kg'l para o período de inverno e 

2500 mg kg,l o limite máximo permitido para alface produzida a campo aberto (McCall 

& Willumsen, 1998). 

Já Grainfenberg (1993), na Itália, consideram genótipos de alface com alto 

conteúdo de N03' quando esse valor chega a 1000 mg kg,l de MMF. 

O limite aceitável pela Holanda em culturas produzidas no mverno é de 

4500 mg kg'l de MMF e, para culturas colhidas no verão, 2500 mg kg,l de MMF (Boon 

et al., 1990). 

A Alemanha propôs um nível máximo de 3500 mg kg,l de MMF para culturas 

crescidas durante o inverno (Günes et alo, 1996) e um limite médio de 2000 mg kg,l de 
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MMF. Na Áustria esse limite é de 1500 mg kg- l de MMF, e a Suíça é 875 mg kg- l de 

MMF (Steingrõver et al., 1993). 

As variações encontradas, não só se devem aos efeitos dos diversos fatores que 

regulam o acúmulo de nitrato nas plantas, mas também às variações nos métodos 

utilizados para a análise de nitrato. 

2.7 Absorção, assimilação e redução do nitrato 

A adição de nitrato precede o incremento na taxa de absorção de N03- e o 

incremento da atividade da redutase do nitrato, redutase do nitrito, glutamina sintetase 

(GS) e glutamato sintase (GOGAT) (Günes et a!., 1996). Alterações maiores ocorrem no 

metabolismo do carbono, incluindo decréscimo da síntese de amido e de ácidos 

orgânicos, a fim de fornecer esqueletos de carbono para a síntese de aminoácidos e 

prevenir a alcalinização (Scheible et al., 1997). 

A absorção inicial de nitrato ocorre através da membrana plasmática das células 

epidérmicas e corticais das raízes. O transporte subseqüente pode ocorrer através do 

tonoplasto e da membrana plasmática das células do sistema vascular e folhas 

(Marschner, 1995). 

Uma vez o nitrato absorvido, pode tomar dois caminhos; ou é estocado no 

vacúolo ou é reduzido a amônio. Para ser metabolizado pela planta, ou seja, incorporado 

a compostos orgânicos formando aminoácidos, proteínas, alcalóides, vitaminas, 

hormônios, enzimas e outros compostos nitrogenados, o nitrato (N03-) deve ser 

necessariamente reduzido para amônio <N"H41. Essa redução, na maioria das plantas, 

ocorre nas folhas e em duas etapas: a primeira no citoplasma, onde o nitrato passa para 

nitrito, e é mediada pela enzima redutase do nitrato (R-N03"), segundo a seguinte 

equação: 2W + N03- + 2é -+ N02- + H20; a segunda nos cloroplastos, onde o nitrito 

(N02") passa para NH/, mediada pela redutase do nitrito (R-N02"), segundo a seguinte 

equação: 8W + N02- + 6é -+ NH/ + 2H20 (Salsac et al., 1987 e Hopkins, 1995). 

Na primeira etapa, o agente redutor é o NADW, originado na respiração; e na 

segunda etapa, nos cloroplastos, o agente redutor é a ferrodoxina, cujos elétrons são 

originados no fotossistema I (FSI) da fàse fotoquímica ou clara da fotossíntese e/ou 
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NADPH nos proplastídeos (oriundo do ciclo oxidativo das pentoses) para redutase do 

nitrito, sendo que a sua utilização pelos tecidos verdes é acelerada pela luz (Crocomo, 

1985; Hufton et al., 1996 e Andriolo, 1999). 

A redutase do nitrato é uma flavoproteína formada por duas subunidades, uma 

delas transfere elétrons do nucleotídeo de piridina reduzido (NADH) para a flavina 

(F AD), enquanto a outra transfere elétrons da flavina para o nitrato através da mediação 

do mo libdênio , o que explica porque o nitrato é acumulado na deficiência desse 

micronutriente (Marschner, 1995 e Crawford, 1995). 

O nitrito produzido pela redução do nitrato não se acumula em tecidos vegetais 

em condições aeróbicas. O N02- é convertido em amônio pela enzima redutase do 

nitrito, sendo que a concentração dessa enzima é superior a redutase do nitrato. Se 

reduzida a nitrito, este entra para o cloroplasto das células foliares ou para os plastídios 

na raiz e, então é reduzido a amônio pela redutase do nitrito. O amônio pode ser fixado 

em cadeias carbônicas pela ação da sintetase de glutamina, formando aminoácidos, os 

quais irão formar as proteínas. A amônia (NR3) livre é então utilizada para aminar o 

a-cetoglutarato, fornecendo assim, amino grupos para as transaminações (Scheible et aI., 

1997) e o glutamato é proveniente de esqueletos de carbonos imediatos. 

O nitrogênio nítrico absorvido pela planta deve ser previamente reduzido à forma 

amoniacal para poder ser incorporado às cadeias carbônicas e formar os aminoácidos. 

Uma parte dos ânions Olf produzidos durante as reações de redução é eliminada pelas 

raízes e eleva o pH da solução nutritiva do meio radicular. Por outro lado, quando o 

nitrogênio é absorvido na forma amoniacal, a redução não precisa ser realizada Nesse 

caso, são os cátions Ir produzidos nas reações de síntese dos aminoácidos que são 

eliminados pelas raízes. A presença das formas nítrica e amoniacal na composição da 

solução nutritiva tem a vantagem de propiciar uma maior estabilidade do seu pH (Behr 

& Wiebe, 1989). 

Assim, o N03- absorvido pelas raízes, reduzido a ~ +, irá formar os diversos 

compostos orgânicos nitrogenados nas plantas e diversos são os fatores que afetam a 

redução do nitrato nas plantas, citando-se os genéticos e os ambientais. Dentro dos 

ambientais, o suprimento de N03- às plantas e a intensidade luminosa são os mais 
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importantes (Crocomo, 1985; Kaiser & Huber, 1994; Hufton et al., 1996 e Andriolo, 

1999). 

2.8 Fatores que afetam o acúmulo de nitrato 

O teor de nitrato em hortaliças depende basicamente de três fatores: (i) da 

disponibilidade desse nutriente ao nível das raízes; (ü) da intensidade de radiação 

luminosa e; (üi) da atividade da enzima redutase do nitrato, indispensável à assimilação 

desse íon pelas plantas e; de outros fatores de menor importância como: fator genético, 

temperatura, umidade relativa do ar, época e sistema de cultivo, idade da planta, horário 

de colheita, fonte de nitrogênio, bem como a interação de mais de um desses (Maynard 

et aI., 1976 e Andriolo, 1999). Esses fatores podem ser divididos em genéticos, 

ambientais e outros. 

A intensidade luminosa parece ser, dentre os fatores ambientais, o de influência 

mais marcante no acúmulo de nitrato em plantas. O alto acúmulo de nitrato que ocorre 

quando as plantas são submetidas a baixa intensidade luminosa é bem documentado 

(Wright & Davison, 1964; Maynard & Barker, 1972; Maynard et al., 1976; Boon et al., 

1990; Graifenberg, 1993 e Kaiser & Huber, 1994). A redutase do nitrato é uma enzima 

induzível. A luz pode então, influenciar o metabolismo do nitrato através de efeitos 

sobre a síntese dessa enzima. 

O controle da redutase do nitrato em plantas é realizado principalmente pelo 

fluxo de nitrato proveniente das raízes e muito pouco pelo teor de nitrato na folha. Isso 

porque a enzima sofre efeito do teor de água na planta, quando esse decresce a atividade 

é reduzida. Ao que tudo indica, essa inibição da enzima não é controlada pelo efeito 

direto do potencial de água na síntese protéica ou alterações no nível dos íons nas folhas, 

mas sim pelo decréscimo do fluxo de nitrato que regula a síntese da redutase (Crawford, 

1995). 

A atividade da enzima redutase do nitrato depende do molibdênio, devendo-se 

evitar que sua disponibilidade fique muito baixa, pois com isso, a velocidade de 

assimilação do N03- diminui, induzindo também ao acúmulo (Andriolo, 1999). 
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Enquanto o nitrato é acumulado em altas concentrações no vacúolo celular em 

condições de baixa luminosidade, as concentrações de ácidos orgânicos, principalmente 

o malato, e de açúcares, principalmente a glicose, diminuem em decorrência da 

diminuição da síntese de fotoassimilados resultante da fotossíntese subótima. O acúmulo 

de nitrato ocorre para manter a pressão osmótica das células, e com isso, mantendo a 

absorção de água, o turgor e a expansão celular (Behr & Wiebe, 1989 e Andreeva et aI., 

1998). 

Como o gasto energético (ATP) para a absorção e translocação do N03° para os 

vacúolos é menor do que para a síntese de ácidos orgânicos e açúcares em condições de 

baixa luminosidade, a planta parece mudar o balanço dos carboidratos para nitrato a fim 

de manter a pressão de turgor positiva para manter a expansão celular durante o 

crescimento e desenvolvimento (Blom-Zandstra & Lampe, 1985). 

Em ambiente semi-protegido e protegido, a quantidade e qualidade da radiação 

solar disponível para as plantas, apresenta certa dependência das características óticas do 

material de cobertura. Os materiais mais utilizados para a cobertura de casas-de

vegetação no Brasil têm sido o polietileno (PE) e o policloreto de vinil (PVC). O 

polietileno transparente possui um poder absorvente de 5 a 30%, poder de reflexão de 10 

a 14% e um baixo poder de difusão. Conforme estas características a transparência do 

polietileno está compreendida entre 75 a 85%, isto é, dentro do recinto coberto pelo 

plástico, recebe-se uma quantidade de luz inferior em cerca de 20%, aproximadamente 

em relação ao exterior (Medeiros et al., 1998). 

O PVC absorve até 5% de radiação solar nas películas flexíveis e 5 a 10% nas 

placas rígidas. O poder de reflexão é de 5 a 8%, apresentado poder de difusão maior que 

o polietileno. A transmissividade aproximada é de 80 a 87%, no PVC flexível e de 80% 

nas placas rígidas transparentes. As caraterísticas óticas dos materiais de cobertura 

podem influenciar o acúmulo de nitrato devido à redução global da radiação 

fotossinteticamente ativa para as plantas. Sendo assim, acredita-se que quanto maior a 

transparência dos filmes de cobertura à radiação fotossinteticamente ativa, haverá 

sempre uma redução correspondente ao teor de nitrato nos tecidos (Medeiros et al., 

1998). 
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A explicação para esse acúmulo, que ocorre na ausência de luz ou baixa 

intensidade luminosa, é que nessas condições não haveria nos cloroplastos, um fluxo de 

elétrons via ferrodoxina suficiente para a redutase do nitrito (R-N02") reduzir o N02- a 

NH/, com o conseqüente acúmulo de N02-. Esse acúmulo de N02- (em baixas 

concentrações, pois em altas concentrações é fitotóxico) promoveria uma inibição na 

atividade da redutase do nitrato (R-N03-) no citoplasma, acumulando assim, o N03-

absorvido (Faquin et al., 1996). 

O decréscimo na taxa fotossintética, diminui a síntese de ácidos orgânicos e 

açúcares, resultando em um menor fornecimento de energia. Como menos A TP é 

requerido para a absorção e translocação do N03- para os vacúolos do que para a síntese 

de ácidos orgânicos e açúcares, a planta passa a acumular nitrato visando manter a 

pressão de turgor positiva, mantendo a expansão celular durante o crescimento (Behr & 

Wiebe, 1989). 

O teor de nitrato pode variar ao logo do dia, com a idade e entre as partes da 

planta. Segundo Wright & Davison (1964), durante o ciclo da cultura o teor de nitrato 

aumenta até atingir um máximo próximo ao estádio de pré-florescimento e declina com 

o início da maturação. A concentração de nitrogênio orgânico nas lâminas foliares 

inferiores decresce com o incremento da idade foliar, o que pode ser explicado pela 

redistribuição do nitrogênio das folhas mais velhas para as mais novas (Biemond & 

Struik, 1996). 

A concentração de nitrogênio na forma de nitrato é inferior nas folhas velhas, em 

diversas culturas, devido a baixa atividade da redutase do nitrato nessas folhas (Maynard 

et alo 1976; Breimer, 1982 e Biemond & Struik, 1996). 

Os órgãos reprodutivos acumulam baixíssimos teores de nitrato, seguindo ordem 

crescente, partes florais, pecíolos e nervuras foliares, limbo foliar (folhas), raízes e 

caules (Wright & Davison, 1964). 

Em hidroponia com circulação constante (dia e noite), ocorre um acúmulo de 

nitrato durante a noite e redução do seu nível durante o dia. Foi o que demonstraram 

Faquin et alo (1994), em alface (cultivar Elisa) cultivada em vasos com solução número 

II de Hoagland & Arnon (1950) diluída a 3/5. Nesse trabalho, no tratamento onde todo o 



23 

nitrogênio da solução foi fornecido na forma de nitrato, o seu teor na massa de matéria 

seca das folhas das plantas colhidas às 16:00 horas foi 40% menor em relação àquelas 

colhidas às 6:00 horas, o que indica que plantas de alface colhidas no final da tarde 

apresentam menores teores de nitrato em seus tecidos. 

Já nos sistemas hidropônicos de cultivos comerciais de alface (NFT), a 

circulação da solução nutritiva pelos canais de cultivo é realizada apenas durante o dia 

(das 6:00 às 18:00 horas, por exemplo), e intermitentemente com intervalos de 15 

minutos. A noite, a circulação por 15 minutos é ampliada a intervalos de 3 a 4 horas. 

Assim, a quantidade de nitrato absorvida durante a noite é bastante pequena, não se 

esperando, neste caso, um acúmulo significativo de nitrato nas plantas colhidas pela 

manhã em relação àquelas colhidas a tarde (Faquin et al., 1996). 

A temperatura na zona radicular, pode influenciar o metabolismo do nitrato, tanto 

a absorção, translocação como a assimilação, sendo muito dificil separar os efeitos da 

temperatura sobre a dinâmica do nitrogênio na absorção dos íons nítricos, daqueles do 

metabolismo do elemento nas plantas (Graifenberg, 1993). Temperaturas de 25 a 35°C 

provocam diminuição na atividade da enzima redutase do nitrato, sendo que a 

intensidade de sua inibição aumenta com o aumento da temperatura de 35 a 45°C (Ferri, 

1985). 

Alta umidade relativa do ar diminui a transpiração das plantas, desfavorecendo a 

absorção e acúmulo de nitrato. Alta disponibilidade de água favorece a absorção de 

nitrato, no entanto, uma deficiência hídrica pode determinar um acúmulo através da 

redução da atividade da redutase do nitrato antes de iniciar o declínio da absorção dos 

íons nítricos (Maynard et al., 1976). 

O teor de nitrato também varia com a época de cultivo, uma vez que o 

comprimento do dia, ao qual são submetidas as plantas, influencia a atividade da 

redutase do nitrato, sendo que em fotoperíodos curtos (inverno) o acúmulo tende a ser 
, 

maior (Boon et al., 1990). O sistema de cultivo é outro fator que influencia o acúmulo de 

nitrato. Mondin (1996) encontrou menor acúmulo de nitrato em alface no sistema de 

cultivo hidropônico, seguido do orgânico e um maior acúmulo no sistema de cultivo 

com adubação organo-mineral. Boon et alo (1990), na Holan~ encontraram quantidades 
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de N03- em alface iguais a 5053 e 3564 mg kg- l de MMF, para as épocas de dezembro a 

maço, respectivamente. Esse acúmulo é devido ao transporte de N03" do local de 

armazenamento (o vacúolo) para o centro de atividade metabólica, que é mediado pela 

luz (Hopkins, 1995), e que comanda a reação de redução do nitrato (Steingrover et al., 

1993). 

o nitrato em plantas está num estado dinâmico respondendo sempre às mudanças 

ambientais. Assim, variações extremas nas concentrações de nitrato são normais e 

devem ser esperadas, tornando-se importante a incorporação de cultivares de baixo 

acúmulo de nitrato, buscando-se práticas de manejo, fertilizantes, bem como esquema de 

manipulação ambiental que restrinjam a concentração de nitrato em tecidos vegetais. 

2.9 Maneiras de reduzir o acúmulo de nitrato 

Como já visto, no sistema hidropônico o nitrogênio é fornecido basicamente na 

forma de nitrato, o que pode ser confirmado pelos sais recomendados para a composição 

das soluções nutritivas (KN03; Ca(N03)2.4H20; Mg(N03)2.6H20; NaN03 e ~N03), 

podendo levar a planta a acumular nitrato a níveis muito altos. A prevenção de absorções 

excessivas de N03- pelas plantas, principalmente em hortaliças folho sas, faz-se 

necessária. 

Tem-se buscado reduzir o acúmulo de nitrato em alface sob hidroponia através 

da diluição da solução nutritiva quando próxima à colheita e/ou pela eliminação do 

N-N03-poucos dias antes da colheita, sem que isso prejudique o crescimento da cultura 

(Boon et al., 1990; Martignon et al., 1994; Santamaria et al., 1998 e Urrestarazu et al., 

1998). Outra alternativa capaz de minimizar o acúmulo de nitrato consiste em manter 

elevadas intensidades de radiação luminosa durante o ciclo da cultura, no entanto, essa 

prática é onerosa e de diticil aplicação comercial (Andriolo, 1999). Também um 

eficiente suprimento de molibdênio às plantas é outra maneira de manter a assimilação 

normal do nitrato (Marschner, 1995 e Andriolo, 1999). Além dessas, pode-se lançar mão 

da substituição parcial do nitrogênio fornecido na forma de N-N03- pela forma N-NH/, 

como alternativa para reduzir o acúmulo de nitrato nos vacúolos (Boon et al., 1990; 

Steingrõver et al., 1993; Günes et al., 1994; Zito et al., 1994; Santamaria & Elia, 1997; 



25 

Santamaria et al., 1998 e Urrestarazu et al., 1998) ou ainda, o uso de fontes de nitrogênio 

reduzido, como uréia e aminoácidos (Günes et al., 1994). 

Estudos realizados por Faquin et alo (1996) revelaram que concentrações de 

amônio acima de 15% do nitrogênio total na solução nutritiva causam reduções no 

rendimento e na qualidade visual da alface, devido ao seu efeito competitivo com K+, 

Ca2+ e Mg2+, reduzindo a absorção dos mesmos (Santamaria & Elia, 1997 e Zomoza & 

Carpena, 1992) e aumentar a concentração de P, S e N-orgânico (Gashaw & Mugwira, 

1981). 

Furlani (1998) cita como regra de segurança geral que a concentração de amônio 

na solução não deve ultrapassar 20% da quantidade total de nitrogênio. Plantas de melão 

desenvolvidas sob hidroponia expressaram sintomas de toxidez de NH/, declinando 

rapidamente após o florescimento quando do uso proporções N03":NH/ de 1:3 e 1: 1 na 

solução nutritiva (Simonne et ai., 1992). 

Zito et alo (1994) demonstraram que 30% do nitrogênio total na forma de amônio 

foi a proporção que proporcionou maior rendimento da cultura da alface sob hidroponia. 

Vários são os autores que demonstraram reduções nos conteúdos de nitrato em hortaliças 

pela sua parcial substituição na solução nutritiva pela forma amoniacal (Boon et al., 

1990). 

A nutrição amoniacal além de reduzir o acúmulo de nitrato evita um gasto 

energético de 15 a 16 ATP mor l N03- requerida pela enzima redutase do nitrato, todavia 

plantas nutridas com amônio (Nl141 têm usualmente a produção de massa de matéria 

seca reduzida em 15 a 70% em relação a plantas supridas com nitrato. O estudo dos 

dados disponíveis sugerem que o decréscimo no rendimento poderia ser devido ao 

acúmulo inadequado de nitrato e ânions orgânicos, cuja síntese é acompanhada pela 

redução do N03-. Em geral o excesso de absorção de solo, H2P04- e cr não é 

compensada por essa deficiência (Salsac et al., 1987). 

A baixa quantidade de ânions disponíveis nas raízes também dificulta a 

transferência de cátions para a parte aérea (brotações), isso resulta em dificuldades no 

ajustamento osmótico, o que é comum em muitas plantas susceptíveis à deficiência 

hídrica (Salsac et al., 1987 e Kaiser & Huber, 1994). 
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Plantas tolerantes a nutrição com nitrogênio reduzido devem ser 

predominantemente capazes de assegurar uma síntese de ânions orgânicos independentes 

da redução do nitrato (Salsac et al., 1987). Em particular, a redução do N03- a NH/ 

requer da célula da planta um mínimo de energia ao redor de 350 KJ morl N03-, 

concordando com os valores de 15 a 16 ATP mor1 de N03-. Enquanto o nitrato pode ser 

acumulado nos vacúolos sem causar toxidez para a planta, o amônio, mesmo em baixa 

concentração, pode causar fitotoxidez. A utilização' do amônio para a síntese de 

aminoácidos, arnidas e compostos relacionados é o principal mecanismo de 

desintoxicação das plantas, tanto em decorrência da absorção de amônio como da 

redução do nitrato (Marschner, 1995). 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Caracterização do local onde foram conduzidos os experimentos 

Foram conduzidos dois experimentos na casa-de-vegetação (Anexo 8A) do 

Núcleo de Pesquisa em Ecofisiologia e Hidroponia (NUPECH) do Departamento de 

Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), localizada no município de 

Santa Maria, RS, apresentando como coordenadas geográficas 53°48'42" de longitude 

oeste e 29°41 '25" de latitude sul, com 95 m de altitude. 

Segundo a classificação climática proposta por Kõepen, o clima é do tipo Cfa 

(subtropical úmido: invernos úmidos, temperaturas baixas e alta nebulosidade). Os 

valores médios anuais dos atributos do clima são: (i) precipitação: 1769mm; (ii) 

temperatura: 19,2°C; e (iii) umidade relativa do ar: 82% (Mota et al., 1971). Os valores 

de temperatura e umidade relativa do ar máxima, mínima e média no interior da casa-de

vegetação durante os períodos em estudo foram verificados no experimento I (Anexo 1) 

e no experimento II (Anexo 2). Os valores de insolação, radiação solar e precipitação 

total para o experimento I e IT, encontram-se no Anexo 3 e 4, respectivamente. 

3.2 Caracterização dos cultivares 

A Tabela 1 mostra a descrição dos cultivares de alface do tipo folha lisa 

utilizados nos experimentos realizados. 
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Tabela 1. Descrição dos cultivares de alface do tipo folha lisa utilizados nos 

experimentos realizados em casa-de-vegetação. Santa Maria, UFSM, RS, 

1998. 

Cultivar 

Aurora 

Lívia 

Regina 

Descrição 

Cultivar do tipo repolhuda lisa, com folhas de coloração verde-clara, 

grandes, lisas e macias. Indicada para o cultivo de verão por ter alta 

tolerância ao pendoamento precoce e ao vírus do mosaico comum. 

Cultivar do tipo repolhuda lisa, com folhas repolhudas e grossas. 

Indicada para a semeadura de verão. Apresenta alta tolerância ao 

pendoamento precoce. Planta de tamanho grande e uniforme com 

folhas de coloração verde-clara. 

Cultivar do tipo solta lisa, indicada para ser semeada durante todo o 

ano, principalmente durante o verão. As folhas são lisas, soltas, de 

coloração verde-clara, com tamanho grande. Apresenta alta resistência 

ao pendoamento precoce e ao ataque de vírus do mosaico da alface. É 

um dos cultivares mais semeados no Brasil devido à sua alta 

rusticidade de cultivo e resistência ao transporte pós-colheita. 

A Tabela 2 mostra a descrição dos cultivares de alface do tipo folha crespa 

utilizados nos experimentos. 
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Tabela 2. Descrição dos cultivares de alface do tipo folha. crespa utilizados nos 

experimentos realizados em casa-de-vegetação. Santa Maria, UFSM, RS, 

1998. 

Cultivar 

Brisa 

Mimosa 

Verônica 

Descrição 

Cultivar do tipo folha crespa, indicada para ser semeada durante todo o 

ano, principalmente em semeaduras de verão. As plantas apresentam 

coloração verde-clara, com folhas de tamanho grande, com tolerância 

ao pendoamento precoce. 

Cultivar do tipo folha crespa, solta e com as bordas recortadas. As 

folhas apresentam coloração verde-clara. Tamanho comercial quando 

atinge o diâmetro de planta em tomo de 20 a 30 em. 

cultivar do tipo folha crespa, indicada para ser semeada durante todo o 

ano, principalmente em semeaduras de verão. As plantas apresentam 

coloração verde-clara, tamanho grande, com tolerância ao pendoamento 

precoce. 

3.3 Fases da produção e estruturas utilizadas 

3.3.1 Produção das mudas 

Procedeu-se a semeadura em bandejas de poliestireno expandido (ISOPOR®) 

com cavidades piramidais, contendo 288 células, as quais foram pintadas externamente 

com tinta betuminosa (neutrol) para evitar o desenvolvimento de algas, as quais 

competem por nutrientes e oxigênio. Para tal, foi utilizado substrato comercial sem 

mistura para seu preenchimento. Em cada célula, foi depositada uma semente em uma 

pequena cavidade aberta no substrato, a qual foi coberta por uma fina camada do mesmo 

substrato e posteriormente colocada em um sistema chamado "piscina" para sua 

germinação (Anexo 8B). 

O sistema de produção de mudas constou de um reservatório contendo 300 litros 

da solução nutritiva Castellane & Araújo (1995) diluída a 25%. A solução foi recalcada 
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para a parte superior da "piscinall por um conjunto moto-bomba de 0,5HP. A "piscina" 

foi construída em madeira, com 8,0 cm de profundidade e dimensões de 4,5 m x 1,5 m, 

perfazendo um área de 6,75 m2
, recoberta com plástico dupla face para evitar 

vazamentos e suportada por dois cavaletes de metalão com 0,8 m de altura, mantendo 

uma lâmina de solução de aproximadamente 5,0 cm e um desnível de 1 % para que a 

solução fosse recolhida na parte inferior, retomando ao reservatório por gravidade 

(Anexo 8C). 

A circulação foi controlada por um temporizador instalado na lateral da 

"piscina", mantendo a circulação por 15 minutos e suspendendo pelo mesmo período 

durante o dia. Durante a noite, manteve-se a circulação por 15 minutos com intervalos 

de duas horas e quarenta e cinco minutos. As mudas permaneceram neste sistema até 

apresentarem 4 a 5 folhas bem desenvolvidas quando então, foram retiradas das 

bandejas. O seu sistema radicular foi lavado para a retirada do torrão de substrato e 

transferidas para outro sistema, chamado "berçário" ou fase intermediária. 

3.3.2 Fase intermediária 

Essa fase é intermediária entre a produção de mudas e a produção final e, por 

esta razão, é assim chamada. Objetiva o desenvolvimento do sistema radicular e a 

adaptação das plantas ao sistema NFT. 

A estrutura do berçário constou de uma bancada composta de uma telha de fibra 

de vidro recoberta com tinta betuminosa (neutro 1), com 4,0 m x 2,1 m de dimensão e 

canais com 3,0 cm de profundidade, utilizando-se para a sustentação das plantas placas 

de poliestireno expandido (ISOPOR~ com 2,0 cm de espessura, perfuradas com 

orificios de 3,0 cm de diâmetro para a alocação das mudas, espaçadas 10,0 cm entre 

plantas no canal e 7,0 cm entre canais distintos. Para a fixação das mudas foram 

utilizados círculos de espuma de 3,0 cm de diâmetro cortados até o centro, no 

experimento I (Anexo 8D). 

No experimento II utilizou-se o plástico dupla face para sustentar as plantas, 

mantendo o mesmo espaçamento (Anexo E). Utilizou-se um reservatório com 400 litros, 

onde a solução nutritiva Castellane & Araújo (1995) diluída a 50% foi armazenada, 
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sendo recalcada para a parte superior da bancada por um conjunto moto-bomba de 

0,5HP. A bancada possuía um desnível de 1 % para que a solução retomasse por 

gravidade ao reservatório. 

A circulação foi controlada por um temporizador, o qual manteve a circulação 

por 15 minutos e a suspendeu pelo mesmo período durante o dia (6:00 às 18:00 horas) e, 

durante a noite, manteve por 15 minutos e suspendeu por 2 horas e 45 minutos. As 

mudas permaneceram nessa fase o tempo suficiente para adquirirem um bom sistema 

radicular e um maior crescimento da parte aérea, sendo então transferidas para a bancada 

de produção. 

3.3.3 Fase de produção 

Os experimentos constaram de bancadas de telha cimento-amianto 

impermeabilizadas com tinta betuminosa (Neutro I) para evitar reações entre a telha e a 

solução nutritiva, o que pode causar a liberação de substâncias indesejáveis, sustentadas 

por cavaletes de metalão com 0,8 m de altura. As bancadas de produção possuíam seis 

canais de 9,0 cm de largura e 5,0 cm de profundidade por onde circulava a solução 

nutritiva, possuindo 3,7 m de comprimento e 1,1 m de largura com uma declividade de 

1 % (Figura 1). 

Para a sustentação das plantas, utilizou-se sobre as telhas placas de poliestireno 

expandido (ISOPOR~ no experimento I, contendo orificios de 3,0 cm de diâmetro onde 

as plantas foram alojadas (Anexo 80) e plástico dupla-face no experimento II contendo 

perfurações para a fixação das plantas (Anexo 8I). O espaçamento utilizado no 

experimento I foi de 25 cm entre plantas nos canais e 18 cm entre canais, já no 

experimento II o espaçamento entre plantas nos canais foi de 30 cm, mantendo o mesmo 

espaçamento entre canais, ambos numa distribuição com formato de triângulo, sendo 

que em cada canal alojou-se 14 plantas no experimento I e 12 plantas no experimento n, 
totalizando 84 e 72 plantas por bancada, respectivamente. Como cada reservatório 

alimentava duas bancadas, a quantidade de solução por planta foi 2,38 litros no 

experimento I e 2,78 litros no experimento II (Anexo 9B). 
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Nessa fase, utilizou-se soluções nutritivas 100%, armazenadas em um 

reservatório com capacidade para 500 litros de solução. Do reservatório a solução 

nutritiva era recalcada para a parte superior da bancada pelo conjunto moto-bomba de 

0,5HP acoplado no nível inferior do mesmo, fornecendo solução nutritiva para cada 

canal numa vazão de 1,8 litros por minuto, passando pelos canais e recolhida, na parte 

inferior da bancada por um canal coletor, retomando ao reservatório, o qual ficou 

alojado sob a bancada de produção, buscando-se evitar o superaquecimento das soluções 

(Anexo 8F). 

A circulação da solução nutritiva foi controlada por um temporizador (timer), o 

qual acionava o conjunto moto-bomba em intervalos preestabelecidos num turno de 24 

horas. Durante o dia (6:00 às 18:00 horas), houve circulação intermitente da solução 

com intervalos de 15 minutos e à noite, circulação por 15 minutos a cada 2 horas e 45 

minutos no experimento I, já no experimento II manteve-se a circulação por 30 minutos 

a intervalos de 15 minutos, devido à alta evapotranspiração das plantas e a alta 

temperatura no interior da casa-de-vegetação durante o período de condução do mesmo. 

Durante a noite (20:00 às 6:00 horas), o conjunto moto-bomba manteve a circulação da 

solução por 30 minutos a cada 2 horas e 45 minutos no experimento TI (Anexo 8F). 

Os dois experimentos foram conduzidos em casa-de-vegetação (plástico), modelo 

arco, tendo a cobertura, cortinas laterais e frontais de plástico de PVC de alta resistência, 

aditivado contra os raios ultravioletas. A construção da casa-de-vegetação teve 

orientação norte-sul, devido a ocorrência de fortes ventos norte predominantes na região, 

uma vez que as rajadas ultrapassam com freqüência 20 m S·l, causando danos aos 

plásticos (Spohr et al., 1998). O dimensionamento da casa-de-vegetação foi de 20,0 m de 

comprimento, 10,0 m de largura, 2,3 m de pé direito e piso de concreto simples (Figura 

2). 
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3.4 Manejo dos experimentos 

3.4.1 Preparo das soluções nutritivas 

A água utilizada nos experimentos foi oriunda de poço artesiano da própria 

Universidade Federal de Santa Maria. A água foi enviada para análise química, visando 

determinar o total de sais contido, os quais podem ter grande influência na composição 

da solução nutritiva, devendo-se descontar o valor encontrado se maior do que 20 a 25% 

do recomendado, isso não foi necessário para nenhum dos sais utilizados nas soluções 

testadas (Anexo 5). 

Procedeu-se primeiramente a pesagem dos nutrientes necessários para cada 

solução nutritiva, em seguida dissolveu-se em recipientes distintos os macronutrientes e 

os micro nutrientes juntos no mesmo recipiente, sendo então adicionados ao reservatório 

um a um, primeiro os macro e depois os micro nutrientes sem o ferro, o volume foi 

completado para 400 litros, homogeneizando sempre, efetuou-se então a ajuste do pH, 

adicionou-se a fonte de ferro (Fe-EDTA), ajustou-se novamente o pH e determinou-se a 

condutividade elétrica da solução. 

Como fonte de ferro, utilizou-se o ferro quelatizado pelo EDT A (Etileno diamino 

tetra-acetato de sódio) para as soluções recomendadas por Castellane & Araújo (1995), 

Furlani (1995) e Ueda (1990). Dissolveu-se 24,1 g de sulfato de ferro em 400 ml de água 

e 25,1 g de NaEDTA em 400 ml de água aquecida (80°C), juntou-se as duas soluções 

frias, completou-se o volume para 1,0 litro e colocou-se para borbulhar ar durante 12 

horas, completou-se o volume novamente, mantendo-o em geladeira em embalagem 

envolta com papel alumínio. Cada ml dessas soluções contém 4,86 mg de ferro. Para a 

solução recomendada por Bemardes (1997) procedeu-se a mesma operação, utilizando

se 24,9 g de sulfato de ferro e 26,1 g de NaEDT A, sendo que cada ml dessa solução 

nutritiva continha 4,86 mg de ferro. 

3.4.2 Leitura e ajuste do pH 

Plantas cultivadas em solução nutritiva toleram maiores variações no seu pH do 

que no solo (Castellane & Araújo, 1995), sendo menos crítico nas soluções recirculantes 
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do que nas estáticas, desde que não fujam da faixa de 5,0 a 7,0. Já Graves (1983) indicou 

como ideais valores entre 5,5 e 6,5 para cultivos comerciais. O pH deve se situar entre 

5,8 e 6,2, valores acima ou abaixo desses limites dificultam o processo de absorção 

radicular, principalmente dos micronutrientes, justificando a escolha (F AO, 1990). 

Utilizou-se de um medidor de pH portátil para determinar o pH das soluções 

nutritivas, o qual foi sempre calibrado antes de qualquer leitura. Diariamente o volume 

do reservatório foi reposto com água até a marca de 400 litros, então o pH foi lido em 

dias alternados, sempre pela manhã entre 8 e 9 horas. 

O ajuste do pH foi realizado quando necessário, ou seja, quando o mesmo 

encontrava-se fora da faixa estabelecida como ideal, a qual foi de 5,8 a 6,2. Utilizou-se 

para elevação do pH o NaOH (2N), quando abaixo de 5,8 e H2S04 (2N) para sua 

redução, quando acima de 6,2. ° pH das soluções nutritivas acidificou nos 10 a 15 dias 

após o transplante para a bancada de produção, elevando-se quando próximo do ponto 

de colheita. Os dados de pH iniciais e finais para os experimentos I e lI, encontram-se na 

Tabela 3. 

3.4.3 Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica pode auxiliar na decisão pela complementação da 

solução nutritiva ou pela sua total renovação. De um modo geral, recomenda-se manter 

um valor entre 2,0 e 3,0 dS m- I para o NFT, devendo-se manter valores superiores a 

1,0 dS m-I (Carmello & Furlam, 1994 e Castellane & Araújo, 1994). A condutividade 

elétrica fornece informações sobre a concentração de sais na solução, não permitindo 

que se conheçam as concentrações individuais de cada nutriente, além do que os 

micro nutrientes pouco ou nada influenciam a mesma (Resh, 1997 e Graves, 1983). A 

concentração salina das soluções nutritivas utilizadas nas produções comerciais se situa 

normalmente entre 1 a 2,5 dS moi. 

A condutividade elétrica foi verificada a cada dois dias, entre 8 e 9 horas da 

manhã, sendo que em nenhum experimento foi necessário a reposição ou troca das 

soluções nutritivas por não terem apresentado valores inferiores a 1,0 dS moi. Os dados 
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de condutividade elétrica iniciais e finais para os experimentos I e lI, encontram-se na 

Tabela 3. 

Tabela 3. pH e Condutividade Elétrica (CE, dS moi) iniciais (PHi e CEi) e finais (PRo e 

CEo) encontrados nos experimentos I e lI. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Solução Experimento I Proporção Experimento II 

Nutritiva pHj pRo CE j CEo N03-:NH/ pHj pRo CEr CEo 

Ueda (1990) 6,26 7,24 0,75 0,25 100:0 5,67 7,06 2,69 1,13 

Casto & Ar. (1995) 5,86 7,20 2,69 1,09 90:10 5,71 7,40 3,14 1,21 

Furlam (1995) 6,67 7,89 2,57 1,01 80:20 5,70 7,71 2,85 1,14 

Bemardes (1997) 5,93 7,12 2,60 1,04 70:30 5,70 7,17 3,00 1,39 

3.4.4 Controle da temperatura e umidade relativa do ar 

A temperatura e a umidade relativa do ar foram monitoradas diariamente pela 

abertura e fechamento das cortinas laterais e frontais da casa-de-vegetação e, a leitura foi 

realizada por um termohigrógrafo instalado no interior da casa-de-vegetação. No 

experimento II foi necessário a instalação de micro-aspersores suspensos sobre as 

bancadas de produção para reduzir a temperatura no interior da casa-de-vegetação nas 

horas mais quentes do dia. Esse sistema foi controlado por um temporizador, o qual 

permanecia ligado por 15 minutos e desligado por 45 minutos das 11:00 às 16:00 horas. 

3.4.5 Parâmetros avaliados 

Por ocasião da colheita de cada experimento foram realizadas as seguintes 

avaliações: (i) massa de matéria fresca total, (ü) número de folhas por planta; (iii) massa 

de matéria seca da parte aérea, das raízes e total; (iv) teor de nitrato; (v) composição 

centesimal e (vi) teor de vitamina C (Tabela 4). 
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Tabela 4. Atributos avaliados e os respectivos procedimentos utilizados. 

Atributo avaliado 

Massa de matéria fresca da 

planta inteira, da parte aérea 

e raízes 

Número de folhas por planta 

Massa de matéria seca da 

parte aérea, das raízes e 

planta inteira 

Teor de nitrato 

Composição centesimal e 

teor de vitamina C 

Teor de água 

Procedimento 

Pesou-se a planta inteira e posteriormente a parte 

aérea e as raízes, as quais foram colocadas em sacos 

de papel e levadas para estufa de ventilação forçada a 

temperatura de 65°C, até atingirem peso constante 

Foram contadas todas as folhas possíveis de serem 

consumidas até 5 cm 

Após atingirem massa constante, foi efetuada a 

pesagem 

Foi determinado o teor de nitrato na massa de matéria 

seca da parte aérea após a moagem (moinho tipo 

Willey de facas) (Cataldo et al., 1975), e estimado na 

correspondente massa de matéria fresca 

Determinou-se apenas no experimento I 

Determinado em ambos os experimentos 

As avaliações de rendimento não serão discutidas para o experimento I, pois os 

resultados foram discutidos por Schmidt (1999). Os dados refentes aos cultivares 

encontram-se no Anexo 6 e os referentes às soluções nutritivas no Anexo 7. Discutir-se

ão os dados referentes aos teores de nitrato e de vitamina C, e à composição centesimal. 

Em ambos os experimentos foram colhidas amostras de quatro plantas por canal 

(subparcela). 
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3.5 Composição centesimal e teores de nitrato e vitamina C em alface produzida 

sob quatro soluções nutritivas (Experimento I) 

O experimento foi conduzido no Núcleo de Pesquisa em Ecofisiologia e 

Hidroponia (NUPECH) do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Santa Maria, RS, no período de maio ajulho de 1998. 

3.5.1 Tratamentos e delineamento experimental 

No dia 5 de maio de 1998 foi realizada a semeadura de seis cultivares de alface, 

sendo três do tipo folha lisa (Regina, Lívia e Aurora) e três do tipo folha crespa 

(Mimosa, Brisa e Verônica). O transplante para o berçário foi efetuado no dia 25 de 

maio de 1998 e para a bancada de produção no dia 4 de junho de 1998, sendo a colheita 

efetuada no dia 13 de julho de 1998, perfazendo 69 dias de ciclo completo (Anexo 8R). 

Foram testadas quatro soluções nutritivas na fase de produção (final), sendo elas: Ueda 

(1990), Castellane & Araújo (1995), Furlani (1995) e Bernardes (1997). A Tabela 5 

fornece a composição química de cada uma das soluções testadas. 

O delineamento experimental foi Inteiramente Casualizado, em parcelas 

subdivididas, com duas repetições. As parcelas principais foram constituídas de quatro 

reservatórios com 400 litros, nos quais foram preparadas as soluções nutritivas, sendo 

que as subparcelas foram constituídas pelos canais de alocação das plantas. Como cada 

reservatório alimentava duas bancadas e cada bancada continha seis canais de cultivo, 

sendo seis os cultivares testados, cada cultivar ocupou dois canais (Anexo 9A). 
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Tabela 5. Composição química das soluções nutritivas utilizadas no experimento I. Santa 

Maria, UFSM, RS, 1998. 

Componentes Ueda (1990) Furlani (1995) C. & A.(1995)1 Bernardes (1997) 

g 1000L-1 

Ca(N03)2.6H20 125 1000 950 1200 

MAP 150 

DAP 30 

H2P04 150 

KH2P04 272 136,09 

KCl 150 250 

KN03 200 600 900 260 

MgS04.7H2O 60 250 246 500 

Mg(N03)2.6H20 2342 , 

MnS04.H2O 2 1,70 1,55 

ZnS04.7H20 0,05 0,88 1,15 0,22 

CuS04.5H2O 0,03 0,20 0,19 0,08 

H3B03 3 2,04 2,85 2,86 

Na2Mo04.2H20 0,05 0,26 0,12 0,03 

Fe-EDTA2 1000 1000 1000 1000 

1 Castellane & Araújo 
2 ml 1000L-1

. Nas soluções sugeridas por Castellane & Araújo (1995), Furlani (1995) e Ueda (1990) foi 
utilizado o Fe-EDTAcomo fonte de ferro, obtido pela dissolução de 24,1 g de FeS04.7H20 em 400 ml de 
água e 25,1 g de Na-EDT A em 400 ml de água quente (80°C), misturando-se as duas soluções frias, 
completando o volume para 1 litro e borbulhando ar por 12 horas, no escuro. Para a solução sugerida por 
Bernardes (1997), procedeu-se a mesma operação, utilizando-se, no entanto, 24,9 g de FeS04.7H20 e 
26,1 g de Na-EDT A 
2 Os micronutrientes da solução nutritiva sugerida por Furlani (1995) foram fornecidos na forma de 
solução concentrada, obtida através da dissolução separada dos sais em 100 ml de água. Após a dissolução 
completa dos sais, misturou-se e completou-se o volume para 1000 ml. 
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3.6 Rendimento e teor de nitrato em alface sob hidroponia afetados por 

proporções de N03 -:NH/ na solução nutritiva (Experimento lI) 

o experimento foi conduzido no Núcleo de Pesquisa em Ecofisiologia e 

Hidroponia (NUPECH) do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Santa Maria, RS, no período de novembro a dezembro de 1998. 

3.6.1 Tratamentos e delineamento experimental 

No dia 13 de novembro de 1998 foi realizada a semeadura de três cultivares de 

alface. O transplante para o berçário foi efetuado no dia 2 de dezembro de 1998 e para a 

bancada de produção no dia 9 de dezembro de 1998, sendo a colheita efetuada no dia 30 

de dezembro de 1998. 

Os tratamentos constaram da combinação de três cultivares de alface (Regina, 

Brisa e Verônica) e quatro proporções de nitrato e amônio (N03-:NH/-%) 

(100:0-testemunb.a; 90:10; 80:20 e 70:30). A solução nutritiva utilizada foi a sugerida 

por Castellane & Araújo (1995) como testemunha (100:0 de N03-:NH4l e as proporções 

90: 10, 80:20 e 70:30 tiveram a adição de outro sal, como consta na Tabela 6. 
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Tabela 6. Composição da solução nutritiva Castellane & Araújo (1995)' submetida a 

quatro proporções de N03-:~ +. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Componentes Proporção N03-:NH/ (g 1000L-1
) 

100:0 90:10 80:20 70:30 

Ca(N03)2.6H20 950 950 950 950 

KN03 900 723 545 368 

~S04 110 220 330 

KH2P0 4 272 272 272 272 

KCl 123 246 368 

MgS04.7H2O 246 246 246 246 

MnS04.H2O 1,70 1,70 1,70 1,70 

ZnS04.7H2O 1,15 1,15 1,15 1,15 

CuS04.7H20 0,19 0,19 0,19 0,19 

H3B03 2,85 2,85 2,85 ,2,85 

Na2Mo04.2H2O 0,12 0,12 0,12 0,12 

Fe-EDTA1 1000 1000 1000 1000 

1 mlIOOOL-1 

o delineamento experimental foi Inteiramente Casualizado, em parcelas 

subdivididas, com quatro repetições. As parcelas principais foram constituídas de quatro 

reservatórios com 400 litros, nos quais foram preparadas as proporções N03-:~ +, 

sendo que as subparcelas foram constituídas pelos canais de alocação dos cultivares. 

Como cada reservatório alimentava duas bancadas e cada bancada continha seis 

canais de cultivo, sendo três os cultivares testados, cada cultivar ocupou quatro canais 

(quatro repetições) (Anexo 81 e Anexo 8J). 

3.7 Determinação do teor de nitrato nas plantas de alface 

Após a coleta, secagem e determinação da massa de matéria seca das plantas, 

procedeu-se a moagem da parte aérea em micro moinho do tipo Willey. A obtenção do 

extrato e a determinação de nitrato foram realizadas de acordo com a metodologia 



42 

sugerida por Cataldo et aI. (1975) com algumas modificações descritas a seguir: em 

0,1 g de amostra seca e moída já colocada em um tubo de ensaio de centrífuga de 12 ml, 

adicionou-se 10 ml de água destilada e deixou-se incubando a 45°C por uma hora, após 

o resfriamento o material foi centrifugado a 5000 rpm por 10 minutos, em centrífuga do 

tipo Eppendorf, modelo Centrifuge 5416. Do sobrenadante, pipetou-se 0,2 ml do extrato 

para um becker de 50 ml e adicionou-se 0,8 ml da solução de ácido salicílico a 5% em 

H2S04 concentrado (peso/volume) .. Agitou-se e esperou-se 20 minutos. Adicionou-se 

lentamente 20 ml de NaOH 2N. Deixou-se a amostra esfriar e então, determinou-se a 

absorbância a 410nm em espectrofotômetro do tipo Spectronic® 20 Genesys 

Instrum.ents. O teor de nitrato foi determinado inserindo-se as leituras de absorbância em 

uma equação obtida previamente com padrões de nitrato conhecidos, preparadas de 

forma idêntica às amostras. 

Para a obtenção da equação, valeu-se de uma curva obtida da seguinte maneira: 

dissolveu-se 2,8864 g de nitrato de potássio (KN03) em um litro de água destilada. Esta 

solução continha 400 ppm ou mg L-I de nitrogênio na forma de nitrato. Pipetou-se O, 5, 

10, 20, 40 e 80 ml desta solução para balões volumétricos de 100 ml, completando-os 

até a marca com água deionizada, obtendo-se assim uma curva do teor de nitrato em 

função da absorbância, a partir dos valores conhecidos do teor de nitrato: O (BRANCO), 

20,40,80, 160 e 320 ppm de nitrato. 

3.8 Determinação do teor de vitamina C e da composição centesimal 

A determinação do teor de vitamina C foi realizado pelo método Brasil (1986), 

utilizando-se 15 g de amostra integral. A amostra integral (massa de matéria fresca da 

parte aérea) foi submetida a uma secagem em estufa de circulação forçada de ar a 65°C 

até atingir massa constante, determinando-se então, a massa de matéria seca, da qual foi 

realizada a análise da composição centesimal segundo metodologia sugerida pelo 

Instituto Adolfo Lutz (1985). 

A determinação do teor de água foi realizada por aquecimento direto, em estufa 

regulada a 105°C. O teor de resíduo mineral foi determinado por incineração, deixando 

na mufla à temperatura de 550°C até obtenção de resíduo mineral uniforme. A 
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determinação do teor de proteínas foi feita pelo método de Kjeldahl, para nitrogênio 

total, utilizando-se o fator de correção 5,14 para transformar em proteína. A fração 

extrato etéreo foi determinada em extrator de Soxhlet, utilizando-se éter de petróleo P.A. 

como solvente. A determinação da fibra foi feita através da amostra desengordurada, 

passando primeiramente por urna digestão ácida e depois por urna digestão alcalina. O 

teor de carboidratos totais foi determinado por diferença após a determinação das 

frações anteriores. O valor calórico foi calculado a partir dos teores da fração protéica, 

lipídica e glicídica, utilizando-se os coeficientes específicos que levam em consideração 

o calor de combustão (4,0; 9,0 e 4,0 kcal, respectivamente). 

3.9 Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância pelo teste de F ao nível 

de 5% de probabilidade de erro, conforme a Tabela 7. 

Tabela 7. Esquema da análise da variância (ANOVA) pelo teste F para os experimentos 

I e lI. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Experimento I Experimento II 

Causa da variação GL! Causa da variação GL 

Soluções Nutritivas 3 Proporções N03-:NH4+ 3 

Resíduo (A) 4 Resíduo (A) 12 

Cultivares 5 Cultivares 2 

Soluções Nutritivas x Cultivares 15 Proporções N03":NH4+x Cultivares 6 

Resíduo (D) 20 Resíduo (D) 24 

TOTAL 47 TOTAL 47 

I GL: Graus de Liberdade 

Quando esse teste foi significativo para interações, efetuou-se o desdobramento 

através de análises teste de comparação de médias de Tukey a 5% de probabilidade 

Quando a interação não foi significativa, efetuou-se a comparação das médias pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade Os dados de teor de água foram transformados em arco 

seno .JxIlOO. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Experimento I: Composição centesimal e teores de nitrato e vitamina C em 

alface produzida sob quatro soluções nutritivas 

Nesse experimento avaliou-se o teor de nitrato na parte aérea, composição 

centesimal (teores de água, fibra, extrato etéreo, carboidratos totais, proteína e resíduo 

mineral (cinzas), valor calórico e teor de vitamina C (ácido ascórbico) de seis cultivares 

de alface produzidas em quatro soluções nutritivas sob sistema NFT. 

4.1.1 Teor de nitrato na parte aérea 

Análise da variância revelou significância para interação entre soluções nutritivas 

e cultivares para teor de nitrato na massa de matéria fresca da parte aérea (P<O,Ol), o 

que pode ser observado na Tabela 8. Estudou-se então, o efeito das soluções nutritivas 

sobre os cultivares. 
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Tabela 8. Resumo da análise da variância para o parâmetro teor de nitrato (NOn na 

parte aérea de plantas de alface sob hidroponia, em experimento realizado 

durante o inverno de 1998. Santa Maria, UFSM, RS. 

Causa da variação 

Soluções nutritivas 

Resíduo (A) 

Cultivares 

Soluções x Cultivares 

Resíduo (D) 

Média 

• Significativo ao nível de 1 % de probabilidade 
•• Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
DSNão Significativo 

GL 

3 

4 

5 

15 

20 

Quadrado médio 

764458,0596" 

3825,9617 

91621,2555* 

17404,2600* 

1700,3670 

546,76 

Os cultivares de alface acumularam diferentes teores de nitrato na parte aérea em 

função do tipo de solução nutritiva utilizada. A solução nutritiva sugerida por Ueda 

(1990) foi a que proporcionou o menor acúmulo de nitrato, diferindo significativamente 

(0.=5%) das demais soluções para todos os cultivares. Para as soluções Castellane & 

Araújo (1995) e Furlani (1995) não houve diferença significativa entre os teores de 

nitrato acumulados nos cultivares: Aurora e Mimosa (Tabela 9). As soluções testadas: 

Ueda (1990); Furlani (1995); Castellane & Araújo (1995) e Bemardes (1997) possuem, 

respectivamente, as seguintes concentrações de nitrogênio: 46,4; 214,5; 231,0 e 

194,3 mg L-I. A baixa concentração de nitrogênio na solução recomendada por Ueda 

(1990) explica o menor acúmulo de nitrato pelas plantas de alface quando cultivadas 

nessa solução. 
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Tabela 9. Teor de nitrato na parte aérea de seis cultivares de alface produzidos sob 

quatro soluções nutritivas (Ueda, 1990; Furlani, 1995; Castellane & Araújo, 

1995 e Bernardes, 1997), em experimenro realizado durante o inverno de 

1998. Média de duas repetições. Santa Maria, UFSM, RS. 

Solução 

Cultivar Ueda Casto & Araújo Furlani Bernardes 

N03~ (mg kg- I de massa de matéria fresca) 

Aurora 199,25 b 733,11 a 657,41 a 653,81 a 

Brisa 186,42 c 530,01 ab 551,56 a 408,78 b 

Lívia 199,38 d 905,84 a 671,79b 526,73 c 

Mimosa 166,14 b 683,42 a 591,24 a 614,39 a 

Regina 169,17 c 989,29 a 843,28 b 925,57 ab 

Verônica 151,90 c 670,51 a 523,22 b 570,04 ab 

Média 178,7 c 752,02 a 639,73 ab 616,55 b 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na linha, dentro de cada cultivar não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV (coeficiente de variação) 7,54% 

o maior teor de nitrato encontrado foi de 989,29 mg kg-1 de massa de matéria 

fresca (MMF) quando da utilização da solução nutritiva Castellane & Araújo (1995) 

pelo cultivar Regina, e o menor foi 151,90 mg kg-1 de MMF quando do uso da solução 

nutritiva Ueda (1990) pelo cultivar Verônica. Pode-se suspeitar que o cultivar Regina 

apresente característica genética para um maior acúmulo de nitrato, entre os cultivares 

testados, tendência que pode ser observada quando cultivado nas soluções nutritivas 

sugeridas por Castellane & Araújo (1995), Furlani (1995) e Bernardes (1997). 

Bebr & Wiebe (1992) encontraram menor teor de nitrato no cultivar de alface 

Bellona, o qual apresentou também maior concentração de açúcares e maior capacidade 

fotossintética entre os cultivares estudados, sugerindo futuros estudos levando em 

consideração a atividade fotossintética e o acúmulo de açúcares dos cultivares em 

estudo, confirmando tal suspeita e identificando cultivares com características para alto 

ou para baixo acúmulo de nitrato. Bebr & Wiebe (1992) concluíram que os níveis de 
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malato, açúcares e cloretos, devem ser utilizados como fatores de seleção quando do 

melhoramento da alface visando baixo teor de nitrato. 

Blom-Zandstra & Lampe (1985) citam que o nitrato pode servir como regulador 

osmótico, em condições de baixa luminosidade, para compensar a escassez de 

carboidratos, principalmente glicose, resultante de uma fotossíntese sub-ótima. Já 

Reinrik & Blom-Zandstra (1989), concluíram que diferenças genotípicas quanto a 

capacidade osmótica, não se relacionam com diferenças genotípicas para o acúmulo de 

nitrato. 

Na Tabela 9, encontram-se os resultados médios do teor de nitrato acumulado 

pela parte aérea da alface, nas diferentes soluções nutritivas. Pode-se observar que o 

maior acúmulo foi 752,02 mg kg- l de "M:MF, atingido com a solução Castellane & 

Araújo (1995), seguido da Furlani (1995) com 639,73 mg kg- l de "M:MF, da Bernardes 

(1997) com 616,55 mg kg- l de MMF e 178,70 mg kg- I de MMF na solução Ueda (1990). 

A solução Castellane & Araújo (1995) levou as plantas de alface a acumularem cerca de 

15, 18 e 76% mais nitrato que a solução Furlani (1995), Bernardes (1997) e Ueda 

(1990), respectivamente, não diferindo significativamente da solução Furlani (1995). A 

solução Furlani (1995) fornece 214,5 mg L-I de nitrogênio, sendo 92,3% de N-N03- e 

7,7% de N-NH/. A Solução Bernardes fornece 194,3 mg rI de nitrogênio, sendo 91,5% 

de N-N03- e 8,5% de N-NH/, já a solução Ueda (1990) fornece 46,4 mg L-I, sendo 

88,0% de N-N03 - e 12,0% de N-~ +. 

Muitos são os fatores que podem ter contribuído para o menor acúmulo de nitrato 

na alface quando foi utilizada a solução nutritiva proposta por Ueda (1990), mas o que 

provavelmente exerceu maior influência nas condições em que foi conduzido o ensaio, 

foi a baixa concentração de nutrientes dessa solução nutritiva, durante todo o período de 

cultivo e nos dias próximos a colheita, principalmente a baixa concentração de 

nitrogênio, o qual foi 4,98; 4,62 e 4,19 vezes menor que nas soluções Castellane & 

Araújo (1995), Furlani (1995) e Bernardes (1997), respectivamente. 

O maior acúmulo de nitrato obtido com a solução Castellane & Araújo (1995) 

pode ser atribuído ao fato dessa fornecer nitrogênio somente na forma de nitrato e em 

maior concentração que as demais (231,0 mg L-\ uma vez que, o nitrato acumulado nas 
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hortaliças é derivado primeiramente do nitrato aplicado ou formado no meio nutritivo, 

sendo o suprimento de nitrogênio o fator nutricional mais importante na determinação 

do acúmulo de nitrato. 

Lyons et alo (1994), na Austrália, encontraram 465 mg kg-1 de MMF como teor 

médio de nitrato em alface hidropônica. Faquin et alo (1996) utilizando a solução Furlani 

(1995), encontraram 436,9 mg N03- kg-1 de MMF para o cultivar Verônica. Ruschel 

(1998) encontrou 345 mg kg-1 de MMF como teor máximo em alface sob hidroponia, 

quando a solução fornecia 240 mg L-I de nitrogênio. Delistoianov et alo (1996), 

encontraram para o cultivar Tainá o maior teor de nitrato (1688mg kg-1 de M11F). 

Mondin (1996) encontrou para alface sob hidroponia o teor médio de 666,19 mg kg-1 de 

M:MF aos 79 dias após a semeadura. Os resultados encontrados por esses autores 

apresentam certa variação em função do manejo, condições climáticas e época de 

cultivo. Todavia, não apresentam grandes discrepâncias com os resultados aqui 

encontrados (Tabela 9). 

Rezende et alo (1999) analisando oito marcas de alface sob hidroponia em 

Brasília-DF, encontraram teores variando de 687 a 5044 mg kg-1 de MMF, expressos 

como nitrato de sódio. Da mesma forma, Junqueira et alo (1999) analisando 20 amostras 

de alface sob hidroponia em duas propriedades em Brasília-DF, encontraram teores 

médios de N03 - entre 3841 e 684 mg kg-1 de MMF. Além das causas de variação no teor 

de nitrato acima citadas, a metodologia utilizada para sua determinação também exerce 

importante papel. Outro fato importante na determinação do nitrato é a manutenção ou 

não da concentração inicial das soluções e o estádio de desenvolvimento em que as 

plantas são colhidas, pois sabe-se que o acúmulo de nitrato decresce com a proximidade 

da maturação. 

Considerando-se que esse experimento foi desenvolvido durante o inverno, o 

qual apresentou baixas temperaturas e baixa radiação solar (Anexo 1 e Anexo 3, 

respectivamente), esperava-se que o teor de nitrato fosse alto, no entanto, observa-se que 

os valores encontrados foram muito inferiores ao limite máximo permitido pela 

comunidade européia para alface produzida em casa-de-vegetação durante a época de 

inverno (4500 mg kg-1 de MMF) e abaixo do limite máximo permitido para alface 



49 

produzida a campo aberto (2500 mg kg- l de MMF), segundo McCall & Willumsen 

(1998). 

Abaixo também do limite estabelecido na Holanda para culturas colhidas durante 

o verão 2500 mg kg- l de MMF; na Alemanha (2000 mg kg- l de MMF) e na Áustria 

1500 mg kg- l de MMF (Steingrõver et al., 1993). Essa grande diferença deve-se, 

provavelmente, a variação existente na disponibilidade de radiação solar e temperatura 

entre o continente europeu e a região de Santa Maria (continente americano). 

Segundo a Organização Mundial para Agricultura e Alimentação (FAO) e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pessoa de 65 kg de massa corporal poderia 

ingerir diariamente 237,25 mg de nitrato, o que corresponde a consumir diariamente 

271,04 g de alface variedade Regina cultivada na solução Castellane & Araújo (1995) 

durante o inverno. 

4.1.2 Composição centesimal 

Análise da variância revelou significância para soluções nutritivas para os 

parâmetros: teor de água (P<0,01), extrato etéreo (P<0,05), glicídios ou carboidratos 

totais (P<0,05), valor calórico ou energético (P<0,05) e proteína (P<0,05) e; para a 

interação soluções nutritivas versus cultivares para os parâmetros: teor de fibra (P<0,01) 

e resíduo mineral (P<0,01), como pode ser visto na Tabela 10. Sendo assim, estudou-se 

o efeito das soluções nutritivas sobre os cultivares. 
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Tabela 10. Resumo da análise da variância para os parâmetros teores de água (TA), 

extrato etéreo (EE), fibra (F), resíduo mineral (RM), proteína (P), 

carboidratos totais (CT) e valor calórico (VC), em experimento realizado 

durante o inverno de 1998. Santa Maria, UFSM, RS. 

Causada GL Quadrado médio 

variação TA EE F RM P CT VC 

Soluções 3 54,01* 0034" , . 1994" , 0,084°S 0,345*' 8132" , 183,99" 

Resíduo (A) 4 5,87 0,001 1,88 0,015 0,055 0,895 23,271 

Cultivares (ctv) 5 0,58°S 0,0003IlS 0,15°S 0,021' 0,032°S 0,465°S 10,589°S 

Soluções x ctv 15 0,60°S 0,001°S 023' , 0,014' 0,031°S 0,107°S 2,9859°S 

Resíduo (D) 20 0,33 0,001 0,06 0,004 0,025 0,182 4,4681 

Média 94,46 0,16 1,45 0,83 1,31 1,78 13,79 

• Significativo ao nível de I % de probabilidade 
•• Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
osNão Significativo 

4.1.2.1 Cultivares 

Os cultivares não diferiram quanto ao teor de água na parte aérea, apresentando 

teor médio de 94,46% aos 69 dias após a semeadura (Tabela 11). Esse valor foi 

semelhante aos citados por Sgarbieri (1987) e Oliveira & Marchine (1998) para alface 

cultivada no solo, os quais foram 94,0 e 94,85%, respectivamente. Em alface sob 

hidroponia Mondin (1996) encontrou teores inferiores, os quais foram: 92,7 e 92,1% aos 

79 e 93 dias após a semeadura (DAS), respectivamente. Já Ruschel (1998) aos 47 dias 

após a semeadura, com 17 dias na bancada de produção, encontrou teor médio de 

96,04%. Essa variação no teor de água se deve, provavelmente ao tempo de permanência 

das plantas de alface na fase de produção, sendo que, quanto maior esse período maior o 

acúmulo de massa de matéria seca e, com isso menor o teor de água. 
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Tabela 11. Teores de água (TA), massa de matéria seca total (MMST), extrato etéreo 

(EE), proteína (P), carboidratos totais (CT) e valor calórico (VC) da parte 

aérea de seis cultivares de alface sob hidroponia, em experimento 

desenvolvido durante o período de inverno de 1998. Média de duas 

repetições. Santa Maria, UFSM, RS. 

Cultivar TA MMST EE P CT VC 

(g 100g-I ou %) kcal100g-I 

Aurora 94,70 a 5,30 a 0,16 a 1,20 a 1,56 a 12,44 a 

Brisa 93,99 a 6,01 a 0,16 a 1,38 a 2,19 a 15,73 a 

Lívia 94,33 a 5,67 a 0,17 a 1,32 a 1,76 a 13,68 a 

Mimosa 94,49 a 5,51 a 0,16 a 1,37 a 1,81 a 14,13 a 

Regina 94,70 a 5,30 a 0,16 a 1,37 a 1,52 a 12,84 a 

Verônica 94,56 a 5,44 a 0,15 a 1,28 a 1,76 a 13,93 a 

Média 94,46 5,54 0,16 1,31 1,78 13,79 

CV (%)1 0,60 10,30 13,56 11,99 23,96 15,33 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

1 CV: Coeficiente de Variação (%) 

Os cultivares não diferiram também quanto ao teor extrato etéreo, carboidratos 

totais, proteína e valor calórico, apresentando teores médios por 100g: 0,16g; 1,78 g; 

1,31 g e 13,79 kcal, respectivamente (Tabela 11). Em alface cultivada no solo, Oliveira 

& Marchine (1998) citam teores de 0,1 g; 2,7 g; 1,0g e 13,0 kcal para alface do tipo 

folha crespa e 0,2 g; 2,9 g; 1,3 g e 15,0 kcal para alface do tipo folha lisa, 

respectivamente, para teor de extrato etéreo, carboidratos totais, proteína e para valor 

calórico. Os resultados aqui apresentados não revelaram diferença entre os cultivares de 

alface do tipo folha lisa e crespa para teor de extrato etéreo, proteína e valor calórico em 

favor do cultivares do tipo folha lisa, apresentando menor teor de carboidratos totais. 

Sgarbieri (1987) cita para os teores de extrato etéreo, carboidratos totais, proteína 

e valor calórico, os seguintes valores médios por 100 g: 0,3 g; 3,5 g; 1,3 g e 18 kcal, 

apresentando superioridade em extrato etéreo, carboidratos totais e valor calórico. Já 
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Martins & Riella (1993) citam 0,2 g; 2,3 g; 1,2 g e 16 kcal para esses componentes. 

Percebe-se que a alface sob hidroponia, tanto os cultivares do tipo folha lisa quanto os 

do tipo folha crespa mantêm qualidade nutricional semelhante a alface produzida no 

solo, revelando tendência a um menor valor calórico, menores teores de extrato etéreo e 

carboidratos totais, mantendo o mesmo teor de proteínas que a alface produzida no solo. 

4.1.2.2 Soluções nutritivas 

A solução nutritiva sugerida por Ueda (1990) levou as plantas de alface a 

apresentarem menor teor de água, maior teor de extrato etéreo, maior teor de 

carboidratos totais, não diferindo da solução Bernardes (1997) e maior valor calórico, 

não diferindo das soluções Castellane & Araújo (1995) e Bernardes (1997), mantendo 

semelhança as demais soluções quanto ao teor de proteína (Tabela 12). 

Tabela 12. Teores de água (TA), massa de matéria seca total (MMST), extrato etéreo 

(EE), proteínas (P), carboidratos totais (CT) e valor calórico (VC) da parte 

aérea de plantas de alface, obtidos em função das soluções nutritivas (Ueda, 

1990; Furlani, 1995; Castellane & Araújo (C & A), 1995 e Bernardes, 1997). 

Média de duas repetições. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Solução TA MMST EE P CT VC 

nutritiva (g 100g-I ou %) kcall00g- I 

Ueda (1990) 91,28 b 8,72 a 0,24 a 1,27 a 2,99 a 19,56 a 

C & A (1995) 95,45 a 4,54 b 0,12 b 1,51 a 1,19 b 11,87 ab 

Furlani (1995) 95,64 a 4,36 b 0,13 b 1,11 a 1,35 b 10,98 b 

Bernardes (1997) 95,46 a 4,54 b 0,15 b 1,36 a 1,58 ab 12,75 ab 

Média 94,46 5,54 0,16 1,31 1,78 13,79 

CV (%)1 2,56 43,73 22,62 17,99 53,13 34,22 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

I CV: Coeficiente de Variação (%) 
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Todavia, as plantas cultivadas na solução proposta por Ueda (1990) apresentaram 

aspecto coriáceo, crescimento lento e alta formação de látex, o que se deve, 

provavelmente a deficiência nutricional múltipla, uma vez que, a concentração inicial é 

baixa e não foi mantida. Por essa solução apresentar concentração de nutrientes muito 

baixa, as planta de alface acumularam alto percentual de massa de matéria seca total 

(8,72%), fazendo com que vários atributos da composição centesimal (fibra, extrato 

etéreo e valor calórico) aumentassem consideravelmente, principalmente o teor de fibra, 

uma vez que esses componentes são calculados em função da massa de matéria seca 

total e a fração carboidratos totais pela diferença das frações teores de água, de extrato 

etéreo, de proteína, de fibra e de resíduo mineral, bem como o valor calórico é calculado 

em função das frações protéica, lipídica e glicídica. 

As soluções Furlani (1995), Castellane & Araújo (1995) e Bernardes (1997) não 

diferiram quanto aos teores de água, extrato etéreo, carboidratos totais, proteína e valor 

calórico, apresentando em média quando comparadas com a solução Veda (1990), 

4,44% mais de água, 4,51% a mais de proteína, 64,78% a menos de energia; 80% a 

menos de extrato etéreo e 117% a menos de carboidratos totais. A solução Ueda (1990) 

apresentou valores muito discrepantes das demais soluções testadas, levando a planta de 

alface a aumentar muito seu valor calórico, o que não é desejado em hortaliças folhosas, 

por serem indicadas na dieta alimentar justamente devido ao seu baixo valor energético. 

4.1.3 Teor de fibra 

Os cultivares estudados acumularam diferentes teores de fibra na parte aérea de 

plantas de alface em função da solução nutritiva utilizada. A solução Veda (1990) foi a 

que apresentou maiores teores de fibra, diferindo significativamente (a,=5%) das demais 

para os cultivares Aurora, Brisa e Lívia, diferindo também da solução Bernardes (1997) 

para o cultivar Regina (Tabela 13). Os valores médios encontrados para cada solução 

foram 0,88; 0,83; 0,73 e 3,39 g 100g-l de produto comestível, respectivamente, para 

Castellane & Araújo (1995), Furlani (1995), Bernardes (1997) e Veda (1990). O alto 

teor encontrado quando da utilização da solução Veda (1990) se deve ao alto acúmulo de 

massa de matéria seca total, que ocorre provavelmente, devido a sua baixa concentração 
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de sais na solução nutritiva, o que causou também reduções no crescimento. Oliveira & 

Marchine (1998) e Sgarbieri (1987) citam 0,6 e 0,7 g lOOg-1 como teores médios de fibra 

para alface produzidas no solo. Percebe-se que a alface sob hidroponia tende a 

apresentar maior teor de fibra do que a produzida no solo, isso se deve, provavelmente 

ao aumento no tamanho das folhas quando produzidas por esse sistema em casa-de

vegetação. 

Tabela l3. Teor de fibra na parte aérea de seis cultivares de alface produzidos sob quatro 

soluções nutritivas (Ueda, 1990; Furlani, 1995; Castellane & Araújo, 1995 e 

Bernardes, 1997). Média de duas repetições. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Cultivar Ueda 

Aurora 3,99 a 

Brisa 3,67 a 

Lívia 4,14 a 

Mimosa 2,83 a 

Regina 3,0l a 

Verônica 2,67 a 

Média 3,39 a 

Solução 

Casto & Araújo Furlani 

Fibra (g 100g-l) 

0,85 b 0,84 b 

0,86 b 0,82 b 

0,91 b 0,69b 

0,86 a 0,79 a 

0,88 ab 0,89 ab 

0,90 a 0,93 a 

0,88 b 0,83 b 

Bernardes 

0,75 b 

0,73 b 

0,59b 

0,73 a 

0,81 b 

0,75 a 

0,73 b 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na linha, dentro de cada cultivar não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV (coeficiente de variação): 17,57% 

4.1.4 Teor de resíduo mineral 

Os cultivares de alface acumularam diferentes teores de resíduo mineral em 

função do tipo de solução nutritiva utilizada. A solução Furlani (1995) apresentou os 

maiores valores para os cultivares Aurora, Brisa, Mimosa e Verônica, não diferindo da 

solução Castellane & Araújo (1995) para os cultivares Lívia, Mimosa e Regina e, não 

diferindo da solução Bernardes (1997) e Ueda (1990) para os cultivares Lívia e Regina 

(Tabela 14). 
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Tabela 14. Teor de resíduo mineral da parte aérea de seis cultivares de alface produzidos 

sob quatro soluções nutritivas (Veda, 1990; Furlani, 1995; Castellane & 

Araújo, 1995 e Bernardes, 1997). Média de duas repetições. Santa Maria, 

UFSM, RS, 1998. 

Solução 

Cultivar Ueda Casto & Araújo Furlani Bernardes 

Resíduo mineral (g 100g-I) 

Aurora 0,74 ab 0,65 b 0,88 a 0,83 ab 

Brisa 0,59 b 0,73 b 0,96 a 0,78 ab 

Lívia 0,75 a 0,92 a 0,91 a 0,77 a 

Mimosa 0,70b 0,93 a 0,99 a 0,87 ab 

Regina 0,96 a 0,87 a 0,92 a 0,83 a 

Verônica 0,70b 0,91 ab 0,99 a 0,76 b 

Média 0,74 a 0,84 a 0,94 a 0,81 a 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na linha, dentro de cada cultivar não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV (coeficiente de variação): 7,57% 

o maior teor de resíduo mineral encontrado foi 0,99 g 100g-) de produto 

comestível apresentado pela solução nutritiva proposta por Bernardes (1997) pelos 

cultivares Mimosa e Verônica e o menor teor foi 0,59 g 100g-) na solução Ueda (1990) 

pelo cultivar Brisa, sendo que na média geral não houve diferença significativa entre as 

soluções estudadas. 

4.1.5 Teor de Vitamina C 

A análise da variância revelou interação entre soluções nutritivas e cultivares 

para teor vitamina C (P<O,OI), o que pode ser observado na Tabela 15. Sendo assim, 

estudou-se o efeito das soluções nutritivas sobre os cultivares. 
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Tabela 15. Resumo da análise da variância para teor de vitamina C de cultivares de 

alface produzidas sob quatro soluções nutritivas. Santa Maria, UFSM, RS, 

1998. 

Causa da variação 

Soluções Nutritivas 

Resíduo (A) 

Cultivares 

Soluções x Cultivares 

Resíduo (D) 

Média 

• Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
•• Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
nsNão Significativo 

GL 

3 

4 

5 

15 

20 

Quadrado médio 

54,7922" 

13,3570 

201,008* 

57,2918* 

0,00183 

34,17 

o teor de vitamina C diferiu significativamente em função da solução nutritiva 

utilizada somente para os cultivares Aurora, Brisa e Lívia. A solução Castellane & 

Araújo (1995) revelou os menores teores para esses cultivares, não diferindo da solução 

Furlani (1995) para o cultivar Brisa e da Solução Bernardes (1997) para o cultivar Lívia. 

A solução Bernardes (1997) revelou maior teor pelo cultivar Aurora, não diferindo da 

Furlani (1995) e maior teor para o cultivar Brisa, não diferindo da solução Ueda (1990) e 

esta revelou maior teor para o cultivar Lívia, não diferindo da solução Furlani (1995) 

(Tabela 16). 

O maior teor encontrado foi 47,45 mg 100g-1 na solução Castellane & Araújo 

(1995) pelo cultivar Mimosa e o menor teor foi 23,94 mg 100g-1 na solução Castellane 

& Araújo (1995) pelo cultivar Aurora. Os teores médios encontrados para as soluções 

testadas variaram de 36,37 a 31,42 mg 1 OOg-l, teores esses muitos superiores aos citados 

por Sgarbieri (1987), Martins & Riella (1993) e Oliveira & Marchine (1998), os quais 

foram de 18,0; 7,6 e 9,5 mg 100g-l, respectivamente, para alface cultivada no solo. Essa 

diferença talvez se deva a permanência das raízes até o momento da retirada da amostra 

para a análise de alface sob hidroponia e, ao tipo de método utilizado para sua 

determinação. 
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Tabela 16. Teor de vitamina C da parte aérea de seis cultivares de alface produzidos sob 

quatro soluções nutritivas (Ueda, 1990; Furlani, 1995; Castellane & Araújo, 

1995 e Bernardes, 1997). Média de duas repetições. Santa Maria, UFSM, 

RS,1998. 

Cultivar 

Aurora 

Brisa 

Lívia 

Mimosa 

Regina 

Verônica 

Média 

Ueda 

31,63 b 

37,19 a 

36,76 a 

43,17 a 

38,47 a 

24,79 a 

35,34 a 

Solução 

Casto & Araújo Furlani Bernardes 

Vitamina C (rng 100g-l) 

23,94 c 35,05 ab 38,05 a 

24,79 b 29,45 b 39,76 a 

28,64 b 34,01 ab 29,92 b 

47,45 a 45,47 a 41,89 a 

32,92 a 32,49 a 37,62 a 

30,78 a 24,79 a 30,35 a 

31,42 a 33,54 a 36,37 a 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na linha, dentro de cada cultivar não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV (coeficiente de variação): 0,13% 

o cultivar mimosa também apresentou maior conteúdo de vitamina C em todas 

as soluções nutritivas estudadas, apresentando teor médio de 44,5 rng 100g-1 de produto 

comestível. Essa superioridade pode ser devido a alguma característica genética do 

cultivar Mimosa para maior teor de vitamina C. 

4.2 Experimento 11: rendimento e teor de nitrato em alface sob hidroponia 

afetados por proporções de N03-:NH4 + na solução nutritiva 

Nesse experimento avaliou-se: massa de matéria fresca da parte aérea, de raízes e 

da planta inteira; número de folhas por planta; massa de matéria seca da parte aérea, de 

raízes e da planta inteira; o teor de nitrato na massa de matéria seca da parte aérea, 

estimando-se seu teor na massa de matéria fresca da parte aérea para três cultivares de 

alface produzidas em sistema NFT, submetidos a quatro proporções de N03-:~ + na 

solução nutritiva. 
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4.2.1 Teores de água e de nitrato no material fresco e seco 

A análise da variância revelou diferença significativa para proporções N03 -:~ + 

para os parâmetros teor de água da parte aérea (P<O,OI), teor de nitrato na massa de 

matéria fresca (P<O,Ol) e seca da parte aérea (P<O,OI), para cultivares revelou para 

teores de nitrato na massa de matéria seca (P<O,OI) e fresca da parte aérea (P<O,OI), não 

havendo interação entre proporções N03-:~ + versus cultivares para nenhum desses 

parâmetros (Tabela 17). 

Tabela 17. Resumo da análise da variância para os parâmetros teores de água (TA), de 

nitrato na massa de matéria ::fresca (N03-MMF) e seca (N03"MMS) da parte 

aérea de plantas de alface, em experimento realizado durante a primavera de 

1998. Média de quatro repetições. Santa Maria, UFSM, RS. 

Causa da variação GL Quadrado médio 

TA% N03-MMF N0 3MMS 

Proporções de N03-:~+ 3 8,932' 40739,180' 54188448,632' 

Resíduo (A) 12 0,372 1658,581 1896493,035 

Cultivares 2 0,235ns 57846,716* 36490568,838* 

Proporções x Cultivares 6 0,235ns 2461,855ns 389075,755ns 

Resíduo (D) 24 0,261 1264,123 983465,039 

Média 95,20 374,90 8096,46 

• Significativo ao nível de 1 % de probabilidade 
•• Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
DSNão Significativo 

4.2.1.1 Cultivares 

Os teores de água encontrados para os cultivares testados foram muito 

semelhantes, variando de 95,05 a 95,27% e apresentando aos 22 dias na fase de 

produção teor de água médio de 95,19% (Tabela 18). Esse teor médio foi superior ao 

encontrado por Mondin (1996) e inferior ao encontrado por Ruschel (1998) em alface 

sob hidroponia, os quais obtiveram, respectivamente, 92,7% e 96,0% aos 49 e aos 17 
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dias na fase de produção. A variação encontrada entre os autores se deve, provavelmente 

ao menor ou maior período de permanência das plantas de alface na fase de produção, 

sugerindo que quanto maior esse período maior será o acúmulo de massa de matéria 

seca. 

Tabela 18. Teores de água, de nitrato na massa de matéria seca e fresca da parte aérea de 

três cultivares de alface sob hidroponia aos 22 após o transplante. Média de 

quatro repetições. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Cultivar 

Regina 

Mimosa 

Verônica 

Média 

CV (%)1 

Teor de água 

% 

95,25 a 

95,27 a 

95,05 a 

95,19 

0,54 

mg kg- I de MMS mg kg- I de MMF 

9817,45 a 444,05 a 

7479,20 b 345,71 b 

6992,60 b 334,94 b 

8096,46 

12,24 

374,89 

9,48 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

1 CV: Coeficiente de Variação (%) 

o cultivar Regina apresentou maior teor de nitrato em seus tecidos, acumulando 

22,1% e 23,8% a mais que o cultivar Mimosa e 24,6% e 28,8% mais que o cultivar 

Verônica, respectivamente, na massa de matéria fresca e na massa de matéria seca 

(Tabela 18). Esses resultados comprovam, assim como Mondin (1996), que a capacidade 

de acúmulo de nitrato é de caráter genético e que os cultivares do tipo folha lisa tendem 

a ser mais acumuladores que os cultivares do tipo folha crespa. 

Faquin et alo (1996) utilizando a solução Furlani (1995) encontraram teor de 

nitrato 436,9 mg kg-1 de MMF para o cultivar Verônica. Ruschel (1998) encontrou 

8993,89 mg kg-1 de MMS e 345 mg kg-1 de MMF como teor máximo de nitrato em 

alface sob hidroponia, quando a solução fornecia 240 mg L-I de nitrogênio. Os 

resultados encontrados por esses autores apresentam certa variação em função do 

manejo, condições climáticas, entre outros, todavia, não apresentam grandes 
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discrepâncias com os resultados encontrados nesse experimento (Tabela 18). Já Rezende 

et alo (1999) analisando oito marcas de alface sob hidroponia em Brasília-DF, 

encontraram teores variando de 687 a 5044 mg kg,l de MMF em nitrato de sódio. Da 

mesma forma, Junqueira et alo (1999) analisando 20 amostras de alface sob hidroponia 

em duas propriedades em Brasília-DF, encontraram teores de N03' médios de 3841 e 

684 mg kg'l de MMF. Delistoianovet,al, (1996), obtiveram o maior teor de nitrato com 

o cultivar Tainá (1688 mg kg,l de MMF). Na França, Dapoigny et ai. (1996) 

encontraram em alface produzida solução nutritiva teores de nitrato variando de 500 a 

2000 mg kg,l MMF. As variações encontradas, não só se devem aos efeitos dos diversos 

fatores que regulam o acúmulo de nitrato nas plantas, mas também à variação dos 

métodos utilizados para a análise de nitrato. 

4.2.1.2 Proporções de nitrato e amônio 

A utilização da proporção N03':N"H4 + 70:30 reduziu em 1,8% o teor de água da 

parte aérea da alface, quando comparada com a testemunha 100:0. A utilização de até 

20% do nitrogênio total na forma amoníacal não afetou o teor de água, apresentando 

valores muito próximos a testemunha e a proporção 90: 1 O (Tabela 19). 

Sgarbieri (1987) e Oliveira & Marchine (1998) encontraram em alface produzida 

no solo 94,0% de água, comparando-se com o teor médio de água encontrado para alface 

sob hidroponia, o qual foi de 95,19%, supõe-se que a alface sob hidroponia tende a ter 

mais água em seus tecidos. 

Boon et ai. (1990) observaram que o acréscimo no teor de água com o aumento 

da radiação solar e temperatura foi acompanhado por um aumento na massa de matéria 

fresca de alface sob hidroponia, concluindo que fatores que estimulam o crescimento e 

desenvolvimento fazem com que aumente a absorção de água e o acúmulo de material 

seco seja menor. 

O acúmulo de nitrato na massa de matéria fresca foi diminuído em cerca de 20% 

com a utilização de 10% de amônio como fonte de nitrogênio, não havendo redução 

significativa no teor de nitrato a partir dessa proporção (Tabela 19). Entretanto, se 
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usarmos 30% do nitrogênio total na forma amoniacal, corre-se o risco de grandes perdas 

em rendimento (Tabela 22). 

Tabela 19. Teores de água (TA), e de nitrato na massa de matéria seca e fresca da parte 

aérea de alface sob hidroponia, obtidos em função das proporções de N03-

:NlL + na solução nutritiva. Média de quatro repetições. Santa Maria, UFSM, 

RS,1998. 

Proporções TA Teor de N03-

de N03-:NlL + % mg kg-1 de MMS mg kg-1 de MMF 

100:01 95,65 a 10660,52 a 459,40 a 

90:10 95,68 a 8576,94 b 367,71 b 

80:20 95,52 a 7600,42 b 337,58 b 

70:30 93,90 b 5547,78 c 334,89 b 

Média 95,19 8096,46 374,89 

CV(%i 0,64 17,03 10,86 

*Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na cohma não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

1 Testemunha 
2 CV: Coeficiente de Variação (%) 

Boon et alo (1990) reduziram 40,8% o teor de nitrato em alface sob hidroponia 

produzida durante o inverno, quando da utilização da proporção N03-:NH4 + inicial de 

80:20. Resultados contrários foram encontrados por Zito et alo (1994), os quais 

demonstraram que 30% do nitrogênio total na forma de amoniacal proporciona um 

maior rendimento para a cultura da alface sob hidroponia. Utilizando-se 10% ou 20% do 

nitrogênio total na forma amoniacal, reduz-se cerca de 20% e 27% o acúmulo de nitrato, 

respectivamente, sem reduzir a produção, porém como os teores de nitrato encontrados 

são baixos, pode-se utilizar soluções com 100% do nitrogênio na forma de nitrato, no 

entanto, a utilização de 10% do nitrogênio total na forma de amônio elevou o 

rendimento da alface sob hidroponia em 12,0% em cultivos efetuados durante o verão, 

bem como proporcionou menores variações no pR. Esses resultados são válidos para a 

época de verão, período em que as condições ambientais são desfavoráveis ao acúmulo 
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de nitrato. Os resultados encontrados nos indicam que o efeito da substituição do nitrato 

pelo amônio seja mais acentuado durante o inverno, período em que temos baixa 

luminosidade e baixa temperatura. 

A testemunha (100:0), ou seja a solução Castellane & Araújo (1995) original 

apresentou maior teor de N03", acumulando cerca de 20,0%; 25,5% e 27,1% na massa 

de matéria fresca e 19,5%, 28,7% e 48,0% na massa de matéria seca a mais que as 

proporções 90: 10, 80:20 e 70:30, respectivamente (Tabela 19), comprovando-se que o 

acúmulo de N03" em alface é altamente afetado pela disponibilidade do íon na solução 

nutritiva (Faquin et al., 1996; Mondin, 1996 e Andriolo, 1999). 

Faquin et alo (1996) encontraram em folhas de alface cultivar Verônica, com 30 

dias pós transplante (ponto comercial), cultivadas em solução nutritiva sugerida por 

Furlani (1995), mantida com condutividade de 2,0 a 2,5 dS m"I e pH 5,5 a 6,5, com 

circulação intermitente em intervalos de 15 minutos e a noite às 22:00 e 2:00 horas, um 

teor de N03" de 406,2 mg kg"l de MMF quando colhidas às 6:00h e quando colhida às 

16:00 horas foi de 436,9 mg kg"l de MMF. Já em alface cultivar Regina produzida no 

solo sob casa-de-vegetação, o qual recebeu 30 g N m"2 em duas coberturas, 5 L m"2 de 

esterco de curral curtido, obtiveram teores de 459,0 e 370,0 mg kg"I de MMF quando da 

colheita pela manhã e no final da tarde, respectivamente. Como a circulação durante a 

noite foi mantida por 15 minutos a cada 3 a 4 horas, a quantidade de N03" absorvida 

durante este período é bastante pequena, não se esperando diferenças significativas no 

teor de N03" acumulado em plantas de alface colhidas pela manhã ou no final da tarde. 

Altos teores de nitrato são acumulados quando do uso de adubação nitrogenada 

excessiva, independente da fonte de adubo ser mineral ou orgânica (Richardson & 

Hardgrave, 1992). Nesse sentido Castro & Ferraz (1998) quando da utilização de lodo de 

esgoto como fonte de nitrogênio encontraram 1090 mg N03" kg"I de MMF e com o uso 

de uréia o teor de nitrato baixou para 420 mg N03" kg"l de MMF. Esses teores são 

superiores ao teor de nitrato encontrado na matéria fresca nesse experimento 

(374,89 mg N03" kg"l de MMF). 

Os teores encontrados situam-se muito abaixo do limite máximo permitido pela 

comunidade européia para alface produzida em casa-de-vegetação durante o verão 



63 

(3500 mg kg-1 de MMF) e abaixo do limite máximo permitido para alface produzida a 

campo aberto (2500 mg kg- l de MMF), segundo McCall & Willumsen (1998). Abaixo 

também do limite estabelecido na Holanda para culturas colhidas durante o verão 

2500 mg kg-1 de MMF; na Alemanha (2000 mg kg-1 de MMF) e na Áustria 1500 mg kg-l 

de MMF (Steingrõver et al., 1993). 

Segundo a Organização Mundial para Agricultura e Alimentação (FAO) e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pessoa de 65 kg de peso corporal poderia 

ingerir diariamente 237,25 mg de nitrato, o que corresponde a consumir 516,4 g de 

alface produzida com solução nutritiva Castellane & Araújo (1995) na proporção 

N03":NH/ de 100:0 e 645,2 g sob proporção N03-:NH/ de 90:10. O acúmulo de nitrato 

em alface produzida durante a primavera-verão sob hidroponia na região de Santa Maria, 

RS, não apresenta problemas quanto ao acúmulo de nitrato, provavelmente pela alta 

interceptação de radiação solar nessa época do ano, o que reduz consideravelmente o 

acúmulo de nitrato em plantas, devido ao maior fornecimento de poder redutor via 

ferredoxina durante a redução do N02- à NH/, bem como maior fornecimento de 

açúcares e ácidos orgânicos para a manutenção da pressão hidrostática, mantendo a 

expansão celular e evitando acúmulo de nitrato em altos níveis. 

A baixa concentração de N03- na solução nutritiva, durante todo o período de 

cultivo e nos dias próximos a colheita foi a principal causa do baixo acúmulo de N03-

nas plantas de alface, mesmo quando fornecido exclusivamente na forma nítrica. Outra 

causa do baixo acúmulo nesta época do ano foi a alta luminosidade, a qual favorece a 

redução do N03" a N02- e posteriormente a NH/. O N03- acumulado nas hortaliças é 

primeiramente devido ao N03 - aplicado ou formado no meio nutritivo. O suprimento de 

nitrogênio é o fator nutricional mais importante na determinação do acúmulo de N03", 

uma vez que, o nitrogênio influencia positivamente a produção de hortaliças folhosas 

(Maynard et al., 1976 e Faquin et al., 1996). 

4.2.2 Produção de massa de matéria fresca 

A análise da variância revelou diferença significativa para proporções N03":NH4 + 

para os parâmetros massa de matéria fresca da plarIta inteira (P<O,Ol), da parte aérea e 
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das raízes (P<O,Ol), não revelando significância para cultivares e para a interação entre 

proporções N03-:NH/ versus cultivares para nenhum desses parâmetros (Tabela 20). 

Tabela 20. Resumo da análise da variância para os parâmetros massa de matéria fresca 

da parte aérea (MMFP A), de raízes (MMFR) e de planta inteira (MMFPI), 

em experimento realizado durante a primavera de 1998. Santa Maria, UFSM, 

RS. 

Causa da variação GL 

:MMFPA 

Proporções de N03 -:.NH4 + 3 44242,962' 

Resíduo (A) 12 

Cultivares 2 

Proporções x Cultivares 6 

Resíduo (D) 24 

Média 

• Significativo ao nível de 1 % de probabilidade 
•• Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
nSNão Significativo 

4.2.2.1 Cultivares 

1140,648 

2209,34608 

1234,50508 

1469,491 

275,56 

Quadrado médio 

:MMFR :MMFPI 

2077,068' 64484,187' 

23,137 1251,241 

14,29808 2577,76808 

45,43508 1649,44208 

122,009 2359,334 

57,83 333,40 

Verifica-se na Tabela 21 que os três cultivares testados assemelham-se em 

rendimento, tanto em produção de massa de matéria fresca da parte aérea, raízes como 

de planta inteira_ Os valores médios de produção de massa de matéria fresca da parte 

aérea, raízes e planta inteira, obtidos pelo cultivar Regina são superiores aos alcançados 

por Santos et alo (1998) que, cultivando alface em vasos com capacidade de 9 litros de 

solução nutritiva Castellane & Araújo (1994) atingiram valores médios para esses 

parâmetros de 71,1 g, 18,6 g e 89,7 g planta- l aos 28 dias após o transplante (DAT). 

Variações essas devidas às diferentes condições experimentais, tanto estrutural como de 

manejo, bem como às condições climáticas durante cada experimento. Já Faquin et alo 

(1994) obtiveram para o cultivar Elisa, o qual é também do tipo folha lisa, produção de 
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massa de matéria fresca da parte aérea de 302,5 g planta-! quando cultivada em sistema 

NFT, valor esse superior a média alcançada pela testemunha e inferior a proporção 

90:10. 

Tabela 21. Massa de matéria fresca da parte aérea, das raízes e da planta inteira de três 

cultivares de alface, em experimento realizado durante a primavera de 1998. 

Santa Maria, UFSM, RS. 

Cultivar Massa de matéria fresca (g planta-I) 

Parte aérea Raízes Planta inteira 

Regina 288,98 a 58,89 a 347,88 a 

Mimosa 270,60 a 57,52 a 328,13 a 

Verônica 267,11 a 57,08 a 324,19 a 

Média 275,56 57,83 333,40 

CV(%) 1 13,91 19,10 14,57 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

1 CV: Coeficiente de Variação (%) 

A produção de massa de matéria fresca da planta inteira (MMFPI) foi superior 

também aos valores médios encontrados por Schmidt (1999) para o cultivar Regina, o 

qual alcançou no mesmo local, valores médios de 209,3 e 221,7 g planta-! aos 70 e 53 

dias após a semeadura (DAS) quando cultivadas no inverno e primavera, 

respectivamente. O cultivar Regina é recomendado para cultivo durante o ano todo, 

porém apresentou produção de massa de matéria fresca de planta inteira quando 

produzida no verão 39,8 e 36,3% superior aos cultivos de inverno e primavera, 

alcançando ponto de colheita em menor período (47 dias de ciclo completo). Esses 

resultados podem ser explicados pelo maior fotoperíodo, temperaturas mais elevadas e 

por ser um período menos chuvoso nessa época do ano na região de Santa Maria, 

favorecendo o crescimento da cultura. A produção da planta inteira é regulada 

principalmente pela produção da parte aérea, pois ela é responsável pela maior fração do 

material fresco da alface (Koefender, 1996 e Mondin, 1996). 
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Schmidt (1999), em estudo realizado no mesmo local deste experimento, 

verificou uma produção média de massa de matéria fresca de planta inteira para o 

cultivar Mimosa de 214,3 e 238,9 g planta'I, respectivamente, durante o inverno e 

primavera. O cultivar Mimosa é recomendado para plantio em épocas de temperaturas 

mais amenas (fevereiro a setembro), no entanto, os resultados aqui apresentados 

comprovam maior rendimento desse cultivar durante o verão (328,15 g planta-I), 

apresentando nessa época um crescimento rápido, devendo-se, no entanto, ter cuidado 

com pendoamento precoce. Isso se deve, provavelmente ao fato do inverno e início da 

primavera, ou seja de junho a outubro serem meses chuvosos e sujeitos a alta 

nebulosidade, além de julho ser o mês mais frio do ano para a região de Santa MariaIRS, 

alcançando no verão mais rapidamente o ponto de colheita, devido aos processos 

anabólicos serem facilitados pela maior incidência de radiação solar e pelas temperaturas 

mais altas nessa época do ano. 

A produção média de massa de matéria fresca de planta inteira foi de 

333,4 g planta-I com 22 dias após o transplante. Esses dados são superiores aos 

encontrados por Ruschel (1998) em alface do cultivar Vera (155,3 g planta-I) e Marisa 

(159,2 g planta-I) aos 17 dias após o transplante, aos alcançados por Zito et aI. (1994) 

como tratamento mais produtivo em alface do cultivar Vitória Verde-Clara 

(122,5 g planta'I), Costa et alo (1997) com cultivar Babá (134,8 g planta-I). Os resultados 

encontrados por esses autores, podem ser explicados pela resposta diferenciada dos 

cultivares em estudo, pelo volume de solução nutritiva por planta, pela época de cultivo, 

entre outros. 

Schmidt (1999) obteve produção média de MMFPI para o cultivar Verônica para 

o inverno e primavera, respectivamente, de 163,5 e 218,0 g planta'I, valores esses 

inferiores aos aqui encontrados. O cultivar Verônica obteve produção de massa de 

matéria fresca da parte aérea superior aos alcançados por Koefender (1996), Mondin 

(1996), Faquin et aI. (1996), Vaz & Junqueira (1998) e Rotino et alo (1996) que, 

cultivando alface em NFT, obtiveram, respectivamente os seguintes valores médios: 

183,93 g, 225,75 g, 192,75 g, 183,4 g e 169,2 g planta-I. A produção média de massa de 

matéria fresca da parte aérea (275,56 g planta-I) foi superior também aos dados 
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encontrados por Dias Júnior et alo (1999) para o cultivar Babá de Verão 

(213,9 g planta-\ Lívia (199,7 g planta-I), Deisy (163,9 g planta-I), Aurora 

(161,2 g planta-I), Vitória (118,3 g planta-I) e Maravilha (70,5 g planta-I). 

Essas variações se devem às condições ambientais, de manejo e na metodologia 

de determinação da concentração de nutrientes das soluções utilizadas por cada autor. A 

produção de MMFR do cultivar Verônica foi superior ao valor médio de 23,87 g planta-I 

alcançado por Koefender (1996). Os resultados de produção de massa de matéria fresca 

de raízes alcançados pelos três cultivares testados (Regina, Mimosa e Verônica) foram 

superiores à produção de outros cultivares encontrados na literatura: Zito et alo (1994) 

encontraram rendimento médio de 11MFR de 12,87 g planta-! pelo cultivar Vitória 

Verde-Clara; Costa et alo (1997) para o cultivar Babá encontraram 4,08 g planta-I e 

Ruschel (1998) obteve 15,3 e 16,0 g planta-I, respectivamente para os cultivares Marisa 

e Vera. Essa superioridade pode ser devido a utilização da fase intermediária ou 

berçário, a qual visa a adaptação da planta de alface ao sistema NFT e o 

desenvolvimento radicular para melhorar a absorção de água e nutrientes na fase de 

produção. 

A produção média de MMFPI foi de 333,4 g planta-I com 22 dias após o 

transplante. Esses dados são superiores aos encontrados por Ruschel (1998) em alface do 

cultivar Vera (155,3 g planta-I) e Marisa (159,2 g planta-I) com 17 dias após o 

transplante; aos alcançados por Zito et alo (1994) como tratamento mais produtivo em 

alface do cultivar Vitória Verde-Clara (122,5 g planta-I) e por Costa et alo (1997) com 

cultivar Babá (134,8 g planta-I). Os resultados encontrados por esses autores, podem ser 

explicados pela resposta diferenciada dos cultivares em estudo, pelo volume de solução 

nutritiva por planta, pela época de cultivo, entre outros. 

Os cultivares Regina e Verônica são recomendadas para plantio durante todo o 

ano, todavia, comparando-se a produção de massa de matéria fresca de planta inteira do 

cultivar Verônica com os dados de Schmidt (1999), esse cultivar foi mais produtivo no 

verão do que quando cultivado durante o inverno sob hidroponia, acumulando nitrato em 

níveis muito baixos, cerca de 25% a menos que o cultivar Regina, podendo ser 

preferencialmente utilizado quando a preocupação for o acúmulo de nitrato (Tabela 18). 
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4.2.2.2 Proporções de nitrato e amônio 

A solução Castellane & Araújo (1995) e/ou testemunha e/ou proporção 

N03":NH,t de 100:0, apresentou produção média 290,68 g, 65,32 g e 356,00 g planta"l, 

respectivamente, para massa de matéria fresca da parte aérea (MMFP A), de raízes 

(MMFR) e planta inteira (MMFPI), não diferindo significativamente das proporções 

90: 10 e 80:20 para MMFP A, da proporção 90: 1 O para MMFR e da proporção 80:20 para 

MMFPI (Tabela 22). Já a proporção de N03":NH/ de 70:30 apresentou menor produção 

de massa de matéria fresca, diferindo significativamente das demais proporções, 

sugerindo que a utilização de 30% do nitrogênio total na forma amoniacal é prejudicial a 

produção da alface, reduzindo o rendimento. 

Tabela 22. Massa de matéria fresca da parte aérea, das raízes e da planta inteira de alface 

sob hidroponia, obtidas em função das proporções de N03":NH/ na solução 

nutritiva. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Proporções Massa de matéria fresca (g planta"l) 

de N03":NRt Parte aérea Raízes Planta inteira 

100:0 290,68 a 65,32 a 356,00 b 

90:10 329,29 a 69,96 a 399,25 a 

80:20 293,95 a 55,89 b 349,83 b 

70:30 188,34 b 40,16 c 228,50 c 

Média 275,56 57,83 333,40 

CV (%)1 12,26 8,32 10,61 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

1 CV: Coeficiente de Variação (%) 

Zito et alo (1994) obtiveram produção de MMFPA, MMFR e MMFPI para o 

cultivar Vitória Verde-Clara, com a utilização da proporção N03 ":Nlit + de 70:30 

superior em 21,7; 22,4 e 27,8%, respectivamente, quando comparada com a proporção 

90: 1 O. Os resultados encontrados por esses autores discordam dos encontrados neste 

experimento e dos citados Faquin et alo (1994), os quais encontraram reduções 
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significativas no rendimento e na qualidade visual da alface cultivar Elisa a partir de 

15% do nitrogênio total da solução na forma amoniacal, sendo que a utilização da 

proporção N03-:NII/ de 70:30 o rendimento foi reduzido em 57,5%. Da mesma forma, 

Furlani (1998) cita como regra geral de segurança a utilização de no máximo 20% de 

N-NH/ em soluções nutritivas para o cultivo de alface sob hidroponia. 

Quanto às proporções N03-:NH/, a proporção 90:10 apresentou rendimento de 

MMFPI 12,2% superior a testemunha (100:0), 14,1% superior a proporção 80:20 e 

42,8% superior a proporção 70:30 (Anexo 8K e Anexo 8L). O rendimento da 

testemunha (100:0) e da proporção 80:20 não diferiram, indicando que a utilização de 

NH4 + pode ser de até 20% do nitrogênio total na solução nutritiva, sendo que, 

proporções superiores a essa levam a cultura da alface a reduzir seu rendimento, bem 

como sua qualidade visual A proporção 70:30 reduziu em 35,8% o rendimento da alface 

quando comparada com a testemunha. 

A produção de massa de matéria fresca da parte aérea para a proporção 70:30 foi 

cerca de 35, 43 e 36% menor que nas proporções 100:0 (testemunha), 90:10 e 80:20, 

respectivamente, no entanto, essas não diferiram entre si. A produção média de massa de 

matéria fresca da parte aérea para a proporção 90: 10, mesmo sem diferir estatisticamente 

foi 11,7% superior a testemunha e 10,7% superior a proporção 80:20. Faquin et al. 

(1994) encontraram quando da utilização da proporção 100:0; 85:15 e 70:30 de 

N03-:NH/ na solução nutritiva, os seguintes valores de massa de matéria fresca da parte 

aérea: 302,5; 250,0 e 123,3 g planta-I, respectivamente, revelando grandes perdas em 

rendimento a partir de 15% do nitrogênio total da solução na forma amoniacal, cerca de 

59%. Já a produção de MMFR quando da utilização da proporção N03-:NH/ de 80:20 

foi 14,4% inferior a testemunha, no entanto, o fato de produzir menos raízes não 

repercutiu em menor produção de MMFP A (Tabela 22). 

Observa-se na Tabela 22, que a utilização de até 20% do nitrogênio total na 

forma amoniacal o rendimento da alface não é afetado, reduzindo, no entanto, 28,7 ou 

26,5% o acúmulo de nitrato na massa de matéria seca ou fresca, respectivamente (Tabela 

19). Por outro lado, concentrações de amônio acima de 20% causam uma redução 

significativa no rendimento, cerca de 35% quando do uso da proporção 70:30 comparada 
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com a testemunha (100:0), concordando com Furlani (1998), o qual cita como regra de 

segurança a utilização de no máximo 20% do nitrogênio total da solução nutritiva na 

forma de amônio. 

4.2.3 Número de folhas 

A análise da variância revelou diferença significativa para proporções N03-:NH/ 

e para cultivares para o parâmetro número de folhas por planta (P<0,01), não havendo 

interação entre proporções N03-:N!L + versus cultivares esse parâmetro (Tabela 23). 

Tabela 23. Resumo da análise da variância para número de folhas por planta de alface, 

em experimento realizado durante a primavera de 1998. Santa Maria, UFSM, 

RS. 

Causa da variação 

Proporções de N03-:N!L+ 

Resíduo (A) 

Cultivares 

Proporções x Cultivares 

Resíduo (D) 

Média 

• Significativo ao nível de I % de probabilidade 
•• Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
DSNão Significativo 

4.2.3.1 Cultivares 

GL 

3 

12 

2 

6 

24 

Quadrado médio 

41,679' 

7,593 

2029,646* 

6,00708 

6,111 

27,46 

o cultivar Regina apresentou maior número de folhas por planta, seguido do 

cultivar Mimosa e por último o Verônica (Tabela 24). É característico dos cultivares do 

tipo folha lisa apresentarem maior número de folhas por planta, porém de menor 

tamanho e os cultivares do tipo folha crespa o inverso. O cultivar Verônica apresentou 

em média 19,6 folhas por planta, resultado esse superior aos encontrados por Vaz & 

Junqueira (1998) e Schmidt (1999), os quais obtiveram valores médios de 13,3 e l3,1 
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folhas por planta, respectivamente. Já Mondin (1996) encontrou média superior para 

esse cultivar (29,7 folhas por planta), ambos produzidos durante o outono-inverno. O 

resultado encontrado por esse autor, pode ser explicado pela maior duração do 

experimento (79 dias). As variações nos valores encontrados podem ser explicadas 

também por diferenças no manejo, na época de cultivo, nas soluções nutritivas utilizadas 

e pelo maior ou menor período experimental. 

Tabela 24. Número de folhas por planta em três cultivares de alface sob hidroponia, em 

experimento realizado durante a primavera de 1998. Média de quatro 

repetições. Santa Maria, UFSM, RS. 

Cultivar 

Regina 

Mimosa 

Verônica 

Média 

CV(%) 1 

Número de folhas por planta 

40,38 a 

22,31 b 

19,69 c 

27,46 

9,00 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

I CV: Coeficiente de Variação (%) 

Observa-se grande variação no número de folhas por planta entre cultivares de 

alface produzidao sob hidroponia. Costa et alo (1997) encontraram média de 26,0 folhas 

por planta para o cultivar Babá, o qual é do tipo solta lisa. Mondin (1996) alcançou 

média de 41,09 e 32,91 folhas por planta para os cultivares Elisa e Marisa, os quais são, 

respectivamente, cultivares do tipo repolhuda lisa e crespa. Schmidt (1999) encontrou 

médias de 24,1 e 21,2 folhas por planta para os cultivares Aurora e Lívia, ambos do tipo 

repolhuda lisa, apresentando média de 15,1 para o cultivar Brisa, o qual é do tipo solta 

crespa. Os cultivares do tipo folha lisa apresentam, devido a suas características 

genéticas maior número de folhas por planta que os cultivares do tipo folha crespa, 

revelando também haver diferença entre os grupos de cultivares para a formação ou não 

de cabeça. 
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4.2.3.2 Proporções de nitrato e amônio 

A proporção N03-:NH/ de 90: 10 apresentou o maior número de folhas por 

planta, não diferindo estatisticamente das proporções 100:0 e 80:20 e a menor média foi 

apresentada pela proporção 70:30, não diferindo da testemunha (Tabela 25). A 

proporção 90: 10 apresentou superioridade a proporção 70:30 em 14,7% para esse 

parâmetro nos três cultivares estudados. 

Tabela 25. Número de folhas por planta de alface produzida em solução nutritiva 

submetida a quatro proporções de N03-:N!L +. Média de quatro repetições. 

Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

100:0 

90:10 

80:20 

70:30 

Média 

CV (%)1 

Número de folhas por planta 

27,92 ab 

29,00 a 

28,17 a 

24,75 b 

27,40 

10,02 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

1 CV: Coeficiente de Variação (%) 

o menor número de folhas apresentado pela proporção de N03-:N!L + de 70:30 

pode ser explicado pelo fato do amônio em concentrações elevadas na solução nutritiva 

ser fito tóxico às plantas, reduzindo a produção e a qualidade visual da alface (Faquin et 

aI., 1996 e Furlani, 1998), devendo ocorrer em conseqüência menor formação de folhas. 

Isso ocorre devido, provavelmente, ao efeito competitivo do N!L+ com K+, Ca2+ e Mg2
+, 

reduzindo a absorção dos mesmos (Santamaria & Elia, 1997). 

4.2.4 Produção de massa de material seco 

A análise da variância revelou diferença significativa para proporções N03":NIL + 

para os parâmetros massa de matéria seca da planta inteira, da parte aérea e das raízes 
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(P<0,01), não havendo significância para cultivares e para a interação proporções N03" 

:NH/ versus cultivares para esses parâmetros (Tabela 26). 

Tabela 26. Resumo da análise da variância para os parâmetros massa de matéria seca da 

parte aérea (MMSP A), das raízes (MMSR) e da planta inteira (MMSPI), em 

experimento realizado durante a primavera de 1998. Santa Maria, UFSM, RS. 

Causa GL QUadrado médio 

da variação MMSPA MMSR MMST 

Proporções de N03:NfL 3 15,802* 0,945' 22,599' 

Resíduo (A) 12 2,639 0,178 3,638 

Cultivares 2 1,716DS 0,029DS 1,824DS 

Proporções x Cultivares 6 5,235DS 0,200DS 7,259DS 

Resíduo (D) 24 3,732 0,306 6,029 

Média 12,85 2,70 15,56 

'Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
•• Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
~ão Significativo 

4.2.4.1 Cultivares 

Verifica-se na Tabela 27 que os três cultivares testados assemelham-se em 

produção de massa de matéria seca da parte aérea, raízes como de planta inteira, 

apresentando o mesmo comportamento da produção de massa de matéria fresca O 

cultivar Regina apresentou produção média de massa de matéria seca da parte aérea, 

raízes e de planta inteira de 13,18 g, 2,69 g e 15,87 g planta"l, resultados esses superiores 

aos encontrados por Santos et alo (1998) e Schmidt (1999), os quais obtiveram, 

respectivamente 4,0 e 8,67; 0,7 e 1,71; e 4,7 e 10,38 g planta"l. 

Furlani (1998) encontrou produção média de massa de matéria seca da parte 

aérea de 8,5 g planta"l para o cultivar Regina, produzido em sistema NFT. O cultivar 

Mimosa apresentou valores para produção de massa de matéria seca da parte aérea, 

raízes e planta inteira superiores aos encontrados por Schmidt (1999) durante o inverno e 
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semelhantes aos resultados encontrados na primavera para o mesmo local. Isso sugere 

que a produção de massa de matéria seca varia com a época do ano para um mesmo 

cultivar e local. 

Tabela 27. Massa de matéria seca da parte aérea, das raízes e da planta inteira em três 

cultivares de alface sob hidroponia, aos 22 após o transplante. Média de 

quatro repetições. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Cultivar 

Regina 

Mimosa 

Verônica 

Média 

CV(%i 

Parte aérea 

13,18 a 

12,53 a 

12,85 a 

12,85 

15,03 

Massa de matéria seca (g planta-I) 

Raízes Planta inteira 

2,69 a 15,87 a 

2,67 a 15,20 a 

2,75 a 15,60 a 

2,70 15,56 

20,50 15,78 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

1 CV: Coeficiente de Variação (%) 

Os resultados de produção média de massa de matéria seca da parte aérea obtidas 

neste experimento para o cultivar Verônica foram superiores aos alcançados por 

Koefender (1996) e Schmidt (1999) que obtiveram, respectivamente, 7,35 g e 8,48 g em 

cultivo de inverno e 11,41 g planta-I em cultivo de primavera. Resultados superiores 

foram encontrados por Mondin (1996), Faquin et alo (1996) e Furlani (1998) para o 

mesmo cultivar, os quais foram de 15,7 g, 18,24 g e 15,88 g planta-I, respectivamente. 

A produção média de massa de matéria seca da parte aérea foi de 12,85 g planta-I 

aos 47 dias após a semeadura, valor esse semelhante ao encontrado por Mondin (1996) 

aos 79 dias após a semeadura (12,2 g planta-I) e superior ao encontrado por Ruschel 

(1998) com 47 dias após a semeadura (5,88 g planta-I). 

A produção média de massa de matéria seca de raízes pelo cultivar Verônica foi 

de 2,75 g planta- l
, valor esse superior aos alcançados por Koefender (1996), Faquin et alo 

(1996) e Schmidt (1999) que obtiveram, respectivamente, 1,05, 1,19 e 2,37 g planta-I. A 
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produção média de massa de matéria seca de raízes também foi superior aos valores 

encontrados por outros autores para outros cultivares (Zito et al., 1994; Costa et al., 1997 

e Ruschel, 1998). Essa superioridade em produção pode ser explicada pela utilização da 

fase intermediária (berçário), fase essa que objetiva a adaptação das plantas ao sistema 

NFT, visando também desenvolver o sistema radicular, propiciando, com isso, melhor e 

maior absorção dos nutrientes contidos na solução nutritiva utilizada na fase de 

produção, obtendo-se maiores produções, tanto em massa de matéria fresca como seca e 

também se deve as diferenças na composição das soluções nutritivas. 

4.2.4.2 Proporções de nitrato e amônio 

A produção de massa de matéria seca da parte aérea, raízes e da planta inteira, 

com a utilização da proporção N03-:NH/ de 90:10 apresentou sempre o maior valor 

sem grandes diferenças das proporções 100:0 e 80:20 (Tabela 28). 

Tabela 28. Massa de matéria seca da parte aérea, das raízes e da planta inteira, obtida em 

função das proporções de N03-:NH/ na solução nutritiva. Média de quatro 

repetições. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Proporções de Massa de matéria seca (g planta-I) 

N 0 3-:N!4+ Parte aérea Raízes Planta inteira 

100:0 12,63 ab 2,84 ab 15,48 ab 

90:10 14,20 a 3,03 a 17,23 a 

80:20 13,15 ab 2,51 b 15,66 ab 

70:30 11,43 b 2,44b 13,87 b 

Média 12,85 2,70 15,56 

CV (%)1 12,64 15,61 12,26 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

I CV: Coeficiente de Variação (%) 

o maior valor de massa de matéria seca da parte aérea foi encontrado com a 

proporção 90: 10, no entanto esta não diferiu da proporção 80:20, já para massa de 
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matéria seca de raiz o maior valor da proporção 90: 1 O não diferiu da testemunha e, 

quando da análise da massa de matéria seca total a proporção 90: 1 O apresenta o maior 

valor não diferindo das proporções 100:0 e 80:20. A proporção 70:30 reduziu em 19,5% 

a produção de massa de matéria seca de planta inteira quando comparada com a 

proporção 90: 1 O. 

Vale et aI. (1998) verificaram maior produção de massa de matéria seca em 

plantas de feijão com suprimento de nitrato e amônio em igual proporção na solução 

nutritiva. Percebe-se que a resposta à quantidade de amônio utilizada nas soluções 

nutritivas varia entre culturas. 

4.3 Considerações finais 

4.3.1 Experimento I 

A alface cultivada na solução nutritiva sugerida por Castellane & Araújo (1995) 

apresentou teores de nitrato em geral maiores que as demais soluções testadas e a alface 

cultivada na solução nutritiva sugerida por Ueda (1990) apresentou os menores teores de 

nitrato para todos os cultivares. Os cultivares do tipo folha lisa apresentaram certa 

tendência ao maior acúmulo de nitrato. 

A solução nutritiva sugerida por Ueda (1990) não deve ser utilizada para a 

produção de alface no sistema NFT, por aumentar em demasia a produção de massa de 

matéria seca, valor calórico, teores de extrato etéreo e de fibra, depreciando a qualidade 

do produto final, apesar de apresentar teores de nitrato muito baixos. Essa solução levou 

as plantas de alface a apresentarem sintomas de deficiência nutricional múltipla e 

reduções significativas no rendimento. 

Comparando-se o teor médio de N03- na parte aérea de plantas de alface 

produzidas durante a primavera-verão (experimento ll) com o obtido durante o inverno 

(experimento I), houve redução em cerca de 50% no teor de nitrato. 

Pode-se utilizar para a produção de alface no sistema NFT uma ou outra dessas 

soluções nutritivas sugeridas por: Castellane & Araújo (1995), Furlani (1995) ou 

Bernardes (1997), uma vez que, apresentaram teores de nitrato abaixo do considerado 
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critico pelos países europeus para todos os cultivares e mantiveram a qualidade 

nutricional semelhante a alface produzida no solo para os parâmetros teor de proteína, 

extrato etéreo, fibra e resíduo mineral~ apresentando menor valor calórico, o que é de 

fundamental importância para pessoas em dieta e um alto teor de vitamina C. A alface 

sob hidroponia é um alimento altamente saudável por manter ou melhorar sua 

composição centesimal quando comparada com a cultivada no solo, por ser um produto 

de baixo valor calórico, de fácil limpeza e alta durabilidade. 

4.3.1 Experimento 11 

Os cultivares do tipo folha lisa apresent~ devido a suas características 

genéticas maior número de folhas por planta e maior teor de nitrato em seus tecidos. 

A utilização de amônio na solução nutritiva não deve ultrapassar 20% do 

nitrogênio total, por causar reduções tanto em rendimento como na qualidade visual da 

cultura da alface, além de não proporcionar redução significativa no teor de nitrato. 

Visto que a substituição de 10% do nitrogênio total fornecido na forma de nitrato 

por amônio na solução Castellane & Araújo (1995) elevou o rendimento da cultura da 

alface, reduzindo o teor de nitrato, sugere-se na Tabela 29 uma pequena alteração nessa 

solução nutritiv~ recomendando-se a utilização da proporção de N03-:NH/ de 90:10 na 

solução nutritiva para a produção dos cultivares de alface Reg~ Mimosa e Verônica 

sob hidroponia. 
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Tabela 29. Solução nutritiva para produção de alface visando reduzir o teor de nitrato em 

seus tecidos. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Componentes g 1000eI Nutriente (rng L-I) 

Ca(N()3)2.6Ii2() 950 Ca (161,5) N (114,0) 

KN()3 723 K(260,3) N (94,0) 

NH4S()4 110 S (26,4) N (23,1) 

KIi2P()4 272 K (78,9) P (62,5) 

KCI 123 K (64,0) CI (57,8) 

MgS()4.7Ii2() 246 Mg (24,6) S (32,0) 

MnS()4.Ii2() 1,70 Mn (0,43) S (0,36) 

ZnS04.7Ii2() 1,15 Zn (0,25) S (0,13) 

CUS04.7Ii2O 0,19 Cu (0,05) S (0,02) 

Ii3B03 2,85 B (0,48) 

Na2Mo04.2Ii20 0,12 Mo (0,05) 

Fe-EDTA 1000mllOOOL-1 Fe (4,86) S (2,65) 

Na Tabela 30 constam os trabalhos relacionados ao presente estudo, onde foi 

utilizada a base de dados Peri, Dedalus (português) e a CAB (inglês), referente aos 

últimos dezenove anos. 
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Tabela 30. Pesquisa bibliográfica referente aos termos utilizados nesta tese, utilizando a 

base de dados Peri, Dedalus (português) e a CAB (inglês), referente ao 

período de 1980 a 1999. 

Termos 

Nitrato 

Hidroponia (NFT) 

Alface 

Nitrato x hidroponia 

Alface x hidroponia 

Alface x nitrato 

Alface x nitrato x hidroponia 

Composição centesimal (CC) 

CC x alface 

CC x alface x hidroponia 

Rendimento x alface 

Rendimento x alface x hidroponia 

Vitamina C 

Vitamina C x alface 

Vitamina C x alface x hidroponia 

Número 

Na língua portuguesa 

197 

29 

151 

3 

4 

3 

3 

2 

O 

O 

5 

3 

29 

O 

O 

Na língua inglesa 

23596 

596 

4867 

58 

85 

405 

30 

25 

O 

O 

618 

19 

3393 

26 

O 



5 CONCLUSÕES 

5.1 Experimento I 

Em função dos resultados obtidos, concluiu-se que: 

(i) nas quatro soluções nutritivas, os seis cultivares de alface estudados não 

apresentaram'teores de nitrato na parte aérea acima dos limites máximos permitidos 

em hortaliças; 

(ü) os maiores teores de extrato etéreo, carboidratos totais e fibra corresponderam ao 

maior teor de massa de matéria seca total proporcionada pela solução Ueda (1990); 

(ili) a solução nutritiva sugerida por Ueda (1990) não foi eficiente para o cultivo de 

alface sob hidroponia por reduzir o rendimento e a qualidade nutricional e visual da 

alface. 

5.2 Experimento rr 

Em função dos resultados obtidos, concluiu-se que: 

(i) houve redução do acúmulo de nitrato e acréscimo na produção de massa de matéria 

fresca e seca, e no número de folhas por planta, com a utilização da proporção de 

N03-:NH/ de 90:10 na solução proposta por Castellane & Araújo (1995); 

(ü) o cultivar Regina (do tipo folha lisa) apresentou maior teor de nitrato; porém, 

abaixo da dose diária aceitável. 
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Anexo 1. Valores de temperatura e umidade relativa do ar tomados no interior da casa-

de-vegetação durante o experimento I - soluções nutritivas. Santa Maria, 

UFSM, RS, 1998. 

Data Temperatura (OC) Umidade relativa (%) 
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média 

04/06/98 (1)* 19 6 12,5 88 47 67,5 
05/06/98 (2) 23 7 15,0 96 54 75,0 
06/06/98 (3) 28 10 19,0 82 38 60,0 
07/06/98 (4) 29 11 20,0 85 40 62,5 
08/06/98 (5) 27 16 21,5 91 56 73,5 
09/06/98 (6) 26 18 22,0 90 45 67,5 
10/06/98 (7) 18 14 16,0 92 80 86,0 
11/06/98 (8) 17 13 15,0 91 74 82,5 
12/06/98 (9) 19 9 14,0 88 53 70,5 
13/06/98 (10) 21 9 15,0 90 51 70,5 
14/06/98 (11) 15 8 11,5 92 78 85,0 
15/06/98 (12) 25 11 18,0 93 60 76,5 
16/06/98 (13) 22 11 16,5 86 64 75,0 
17/06/98 (14) 21 9 15,0 81 41 61,0 
18/06/98 (15) 20 7 13,5 87 50 68,5 
19/06/98 (16) 20 7 13,5 85 44 64,5 
20/06/98 (17) 18 4 11,0 83 38 60,5 
21/06/98 (18) 18 3 10,5 82 41 61,5 
22/06/98 (19) 18 4 11,0 89 62 75,5 
23/06/98 (20) 15 10 12,5 95 87 91,0 
24/06/98 (21) 20 8 14,0 92 58 75,0 
25/06/98 (22) 18 3 10,5 90 46 68,0 
26/06/98 (23) 19 3 11,0 85 49 67,0 
27/06/98 (24) 20 4 12,0 92 63 77,5 
28/06/98 (25) 17 7 12,0 93 70 81,5 
29/06/98 (26) 19 9 14,0 93 69 81,0 
30/06/98 (27) 32 14 23,0 97 45 71,0 
01/07/98 (28) 22 14 18,0 91 68 79,5 
02/07/98 (29) 16 11 13,5 90 73 81,5 
03/07/98 (30) 18 11 14,5 89 70 79,5 
04/07/98 (31) 25 12 18,5 94 50 72,0 
05/07/98 (32) 27 14 20,5 85 48 66,5 
06/07/98 (33) 29 15 22,0 90 47 68,5 
07/07/98 (34) 24 16 20,0 92 67 79,5 
08/07/98 (35) 19 8 13,5 92 57 74,5 
09/07/98 (36) 20 7 13,5 87 45 66,0 
10/07/98 (37) 18 5 11,5 87 55 71,0 
11/07/98 (38) 19 5 12,0 95 52 73,5 
12/07/98 (39) 21 7 14,0 95 53 74,0 
13/07/98 (40) 22 10 16,0 90 55 72,5 
* Dias Após o Transplante 
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Anexo 2. Valores de temperatura e umidade relativa do ar tomados no interior da casa-

de-vegetação durante o experimento rr - proporções de N03-:~+. Santa 

Maria, UFSM, RS, 1998. 

Data Temperatura eC) Umidade relativa (%) 

Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média 

09/12/98 (Ir 30 20 25,0 82 47 64,5 

10/12/98 (2) 24 19 21,5 95 68 81,5 

11/12/98 (3) 33 18 25,5 95 33 64,0 

12/12/98 (4) 32 19 25,5 85 45 65,0 

13/12/98 (5) 34 19 26,5 90 49 69,5 

14/12/98 (6) 31 22 26,5 90 59 74,5 

15/12/98 (7) 32 19 25,5 85 45 65,0 

16/12/98 (8) 31 17 24,0 95 53 74,0 

17/12/98 (9) 22 15 18,5 89 57 73,0 

18/12/98 (10) 34 14 24,0 84 27 55,5 

19/12/98 (11) 32 14 23,0 79 27 53,0 

20/12/98 (12) 32 15 23,5 82 38 60,0 

21/12/98 (13) 31 20 25,5 85 53 69,0 

22/12/98 (14) 32 18 25,0 76 30 53,0 

23/12/98 (I 5) 31 14 22,5 79 35 57,0 

24/12/98 (16) 32 15 23,5 85 40 62,5 

25/12/98 (17) 34 17 25,5 90 35 62,5 

26/12/98 (18) 37 20 28,5 90 38 64,0 

27/12/98 (19) 37 20 28,5 92 40 66,0 

28/12/98 (20) 34 20 27,0 88 43 65,5 

29/12/98 (21) 33 21 27,0 89 33 61,0 

30/12/98 (22) 33 18 25,5 82 23 52,5 

* Dias Após o Transplante 
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Anexo 3 . Valores de insolação, radiação solar e precipitação tomados na estação 

meteorológica da UFSM durante o experimento I - soluções nutritivas. Santa 

Maria, UFSM, RS, 1998. 

DATA 

04/06/98 (1)* 
05/06/98 (2) 
06/06/98 (3) 
07/06/98 (4) 
08/06/98 (5) 
09/06/98 (6) 
10/06/98 (7) 
11106/98 (8) 
12/06/98 (9) 
13/06/98 (10) 
14/06/98 (11) 
15/06/98 (12) 
16/06/98 (13) 
17/06/98 (14) 
18/06/98 (15) 
19/06/98 (16) 
20/06/98 (17) 
21/06/98 (18) 
22/06/98 (19) 
23/06/98 (20) 
24/06/98 (21) 
25/06/98 (22) 
26/06/98 (23) 
27/06/98 (24) 
28/06/98 (25) 
29/06/98 (26) 
30/06/98 (27) 
01/07/98 (28) 
02/07/98 (29) 
03/07/98 (30) 
04/07/98 (31) 
05/07/98 (32) 
06/07/98 (33) 
07/07/98 (34) 
08/07/98 (35) 
09/07/98 (36) 
10/07/98 (37) 
11107/98 (38) 
12/07/98 (39) 
13/07/98 (40) 
* Dias Após o transplante 

Insolação 
h 

7,1 
5,5 
9,1 
7,7 
0,4 
O 
O 
O 

1,1 
1,2 
O 
O 
O 

8,2 
2,5 
7,5 
8,9 
9,1 
2,6 
O 

3,9 
9 

8,8 
4 

2,7 
1,6 
5,9 
O 
O 

6,1 
7 

8,2 
3,6 
0,2 
2,7 
8,1 
8,7 
6,4 
6,1 
6,2 

Radiação solar 

252,84 
219,06 
292,43 
262,82 
112,69 
104,19 
103,87 
103,58 
125,67 
127,44 
102,90 
102,75 
102,57 
267,89 
152,73 
253,29 
281,37 
285,28 
154,44 
102,11 
180,67 
283,45 
279,54 
183,04 
156,96 
134,96 
222,08 
91,10 
91,29 

220,37 
239,94 
265,88 
168,79 
96,82 
150,50 
266,60 
280,22 
231,64 
225,95 
228,93 

Precipitação total 
mm 

O 
0,2 
O 
O 
O 

2,2 
O 

32,6 
3,2 
O 
O 

2,8 
O 

21,3 
O 
O 
O 
O 
O 

7,4 
0,7 
O 
O 
O 

0,3 
O 

7,9 
36,0 
41,0 

O 
O 
O 
O 
O 

22,2 
2,5 
O 

3,0 
3,0 
O 
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Anexo 4. Valores de insolação, radiação solar e precipitação total tomados na estação 

meteorológica da UFSM durante o experimento II - proporções de 

N03-:NH/. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

DATA Insolação Radiação solar Precipitação total 

h Cal cm-2 dia-I mm 

09/12/98 (1)* 2,6 323,25 ° 
10/12/98 (2) ° 250,27 0,3 

11/12/98 (3) 5,3 399,87 33,2 

12/12/98 (4) 11,6 577,76 ° 
13/12/98 (5) 8,8 499,08 ° 
14/12/98 (6) 0,3 259,56 5,6 

15/12/98 (7) 12 589,83 ° 16/12/98 (8) 0,3 210,82 ° 17/12/98 (9) ° 251,54 26,4 

18/12/98 (lO) 9,5 519,84 ° 19/12/98 (11) 11,1 565,16 ° 20/12/98 (12) 10,2 539,86 ° 21/12/98 (13) 2,6 325,31 8,4 

22/12/98 (14) 7,3 458,12 2,8 

23/12/98 (15) 12,4 602,25 ° 24/12/98 (16) 12,5 605,12 ° 25/12/98 (17) 12,2 596,65 ° 26/12/98 (18) 5,7 412,95 O 

27/12/98 (19) 7,5 463,79 22,4 

28/12/98 (20) 0,5 265,91 O 

29/12/98 (21) 11,6 579,51 9,4 

30/12/98 (22) 12,6 607,65 ° • Dias Após o Transplante 
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Anexo 5. Composição química da água utilizada nos experimentos realizados no Núcleo 

de Pesquisa em Ecofisiologia e Hidroponia (NUPECH). Santa Maria, UFSM, 

RS,1998. 

Componente 

Nitrogênio 

Fósforo 

Potássio 

Cálcio 

Magnésio 

Enxofre 

Ferro 

Manganês 

Cobre 

Zinco 

Boro 

Sódio 

Molibdênio 

Cloro 

Sulfato 

Bicarbonato 

Flúor 

Totais de sais 

1 _: não analisados 
2 ALD: abaixo do limite de detecção 

Teor limite (ppm) 

80,2 

12,2 

0,028-4,47 

0,549-2,20 

0,0635 

0,327-1,31 

0,270-0,32 

20,0-60,6 

40,4-100,1 

79,7-199,7 

96,7-402,6 

0,475 

350 

0,7-2,0 

Teor medido (ppm) 

ALD2 

1,0 

2,0 

0,4 

ALD 

ALD 

ALD 

ALD 

ALD 

0,1 

5,0 

ALD 

35,4 

6,4 

0,056 
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Anexo 6. Massa de matéria fresca da parte aérea (MMFPA), de raízes (MMFR), de 

planta inteira (MMFPI), número de folhas por planta (NF), massa de matéria 

seca da parte aérea (MMSPA), de raízes (MMSR) ede planta inteira 

(MMSPI) de seis cultivares de alface sob hidroponia. Média de duas 

repetições. Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Cultivar MMFPA MMFR MMFPI NF MMSPA MMSR MMSPI 

(g planta-I) (n" planta-I) (g planta-I) 

Aurora 193,0 ab 35,2 ab 228,2 ab 25,2 ab 9,3 ab 1,9 a 11,2 ab 

Brisa 118,6 c 28,9b 147,5 c 15,7 d 6,9b 1,7 a 8,7 b 

Lívia 167,3 abc 35,0 ab 202,2 abc 22,0 bc 8,4ab 1,9a 10,3 ab 

Mimosa 204,9 a 48,5 a 253,4 a 18,2 cd 10,7 a 2,6a 13,2 a 

Regina 180,6 ab 33,5 ab 214,1 abc 26,9 a 9,1 ab 1,7 a 10,8 ab 

Verônica 149,0 bc 34,8 ab 183,8 bc 14,8 d 8,Oab 1,9 a 9,9ab 

Média 168,9 36,0 204,9 20,5 8,7 2,0 10,7 

• Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 

Anexo 7. Massa de matéria fresca da parte aérea (MMFPA), de raízes (MMFR), de 

planta inteira (MMFPI), número de folhas por planta (NF), matéria seca da 

parte aérea (MMSP A), de faízes (MMSR) e de planta inteira (MMSPI), 

submetidas a quatro soluções nutritivas (Ueda, 1990; Furlani, 1995; 

Castellane & Araújo, 1995 e Bernardes 1997). Média de duas repetições. 

Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 

Cultivar 

Casto & Ar. (1995) 

Furlani (1995) 

Bemardes (1997) 

Ueda (1990) 

Média 

MMFPA MMFR MMFPI 

226,4 a 

211,8 a 

176,4 a 

60,8b 

168,9 

50,0 a 276,4 a 

39,9 a 251,7a 

36,1 a 212,6 a 

17,9 a 78,7 b 

36,0 204,9 

NF 

21,9 a 

21,4 a 

21,0 a 

17,5 a 

20,5 

MMSPA MMSR MMSPI 

10,6 a 

9,6ab 

9,Oab 

5,7 b 

8,7 

2,4a 

1,9 a 

1,9 a 

1,7 a 

2,0 

13,0 a 

11,5 a 

10,9 a 

7,4 a 

10,7 

* Médias de tratamentos seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5% de probabilidade. 
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m ~ ~ 
Anexo 8. Casa-de-vegetação (A), fase de produção de mudas I piscina"(B) e (C), fase 

intermediária - poliestireno expandido (D) e plástico dupla-face (E), detalhe 

do sistema hidráulico (F), detalhe da bancada de produção - experimento I 

(G), vista geral do experimento I - fase de produção - ponto de colheita (H), 

fase de produção - experimento II (I) e (J), aspecto visual das plantas de 

alface quando da utilização das proporções NOJ-: NH/ de 70:30 (K) e de 

90: 10 (L). Santa Maria, UFSM, RS, 1998. 
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