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RESUMO 

 
A rúcula é uma hortaliça folhosa que tem apresentado um aumento crescente de produção nos últimos 
anos, principalmente no sistema hidropônico, onde as plantas são cultivadas sem estufa, sem necessidade 
do uso do solo. Modalidade esta que proporciona aumento da produção e da qualidade dos produtos, visto 
que os nutrientes são balanceados e controlados. Porém, poucos trabalhos dedicaram-se ao levantamento 
de doenças que ocorrem neste sistema e no manejo realizado. Assim, objetivou-se realizar o levantamento 
de doenças e o manejo da cultura realizado por produtores de rúcula do município de Marialva-PR. Para 
isto, realizou-se uma coleta de dados em propriedades rurais sobre as características das propriedades, 
quantidade produzida de rúcula, a ocorrência de doenças e o manejo empregado para na cultura, por meio 
de um questionário respondido pelos produtores. As propriedades estudadas foram classificadas como 
minifúndios e pequenas propriedades produtoras de rúcula em sistema hidropônico. O número de ciclos 
produtivos da cultura em cada propriedade variou entre 12 a 18 ciclos/ano, de acordo com o manejo 
realizado. Durante o período do estudo não ocorreu à incidência de nenhuma doença, sendo relatado pelos 
produtores que o principal problema fitossanitário que ocorreu em alguns ciclos anteriores foi o tombamento 
ocasionado pelo gênero Pythium. A não ocorrência de doenças pode estar relacionada com o manejo 
realizado nas propriedades onde utilizam-se mudas sadias, água tratada, limpeza da estufa, canos e caixa 
de água com freqüência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sistema hidropônico; sustentabilidade; manejo cultural. 
 

1         INTRODUÇÃO 
 

A rúcula (Eruca sativa Miller) é uma hortaliça herbácea, pertencente à família das 
Brassicaceae, originária da região Mediterrânea e oeste da Ásia. Destaca-se entre as 
hortaliças folhosas pela sua composição, com altos teores de potássio, enxofre, ferro, 
vitaminas A e C, pelo sabor picante e odor agradável (GENUNCIO et al., 2011). 

A rúcula é uma hortaliça folhosa que tem apresentado um aumento crescente de 
produção no Brasil. É uma planta de porte baixo, com folhas relativamente espessas e 
subdivididas, o limbo tem cor verde-clara e as nervuras verde-arroxeadas. É mais 
conhecida nos estados do Sul, embora ainda pouco consumida, a rúcula começa a 
ganhar o seu espaço próprio na forma de saladas (FILGUEIRA, 2003). 

No Brasil, a olericultura é uma atividade agrícola de grande relevância 
socioeconômica e que ganhou destaque no cenário nacional a partir de 1970, com a 
criação de núcleos de pesquisa e desenvolvimento voltados para o cultivo de hortaliças 
adaptadas às condições edafoclimáticas do país. Ao longo dos anos os centros de 
pesquisa, como o Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças, a partir de 1997 
denominado Embrapa Hortaliças, desenvolveram junto a outras instituições de pesquisa 
uma série de melhorias, orientações e tecnologias para o avanço da horticultura brasileira 
(CARVALHO et al, 2013).  

A produção de hortaliças é um empreendimento que requer considerável 
investimento inicial, estima-se entre US$ 1 mil a 5 mil por hectare, e que é muito 
suscetível a riscos envolvendo problemas fitossanitários, climáticos e instabilidade de 
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preços no mercado (VILELA; HENZ, 2000). Ainda assim é considerada uma atividade 
rentável, de alta produtividade e com rápido retorno financeiro, por serem os cultivos, 
temporários. 

Com a alta demanda na produção de hortaliças, Alves et al. (2012) destacaram a 
necessidade no aprimoramento de técnicas que possibilitem a obtenção de um produto de 
melhor qualidade, interferindo em modificações importantes nos sistemas de produção de 
hortaliças. Alguns dos sistemas utilizados para o cultivo de hortaliças são o convencional, 
o hidropônico e o semi-hidropônico, que apresentam características diferenciadas na 
produção, podendo influenciar nas propriedades da hortaliça. 

Por sua vez, o sistema hidropônico, segundo Luz et al. (2011) é a ciência de 
cultivar plantas sem solo; as raízes recebem uma solução nutritiva balanceada que 
contém água e todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta, o que facilita 
um controle mais adequado da nutrição da hortaliça produzida. Apesar de ser um sistema 
considerado caro nos primeiros anos de implantação, possibilita melhor comodidade ao 
trabalho e pode também ser implantado em pequenas áreas. 

De forma geral a incidência de pragas e doenças em cultivo hidropônico é menor 
do que no cultivo convencional, no solo. E as principais doenças que ocorrem neste tipo 
de cultivo são ocasionadas principalmente por fungos como Rhizoctonia, Erysiphe, 
Pythium, Phytophtora, Cercospora, Bremia, Septoria,dentre outros (LOPES et al., 2015). 

Segundo Silva (2007) o levantamento fitopatológico é o passo inicial para o 
conhecimento epidemiológico das doenças e conseqüentemente para o manejo destas. 
Este levantamento permite obter informações sobre a importância relativa de cada 
doença, a flutuação de incidência e severidade destas, assim como das práticas utilizadas 
no controle das mesmas. 

De acordo com Agrios (2005) deve-se empregar o controle para uma doença 
quando ocorrer à incidência da mesma em um elevado número de plantas, e este deve 
visar o aumento e/ou a melhoria da qualidade da produção. Segundo Amorim et al. (2011) 
medidas de controle devem ser utilizadas apenas quando viáveis, isto é, quando o custo 
da aplicação da medida é menor que o dano ocasionado pela doença. 

Assim, a obtenção de dados sobre a ocorrência e severidade de doenças a campo 
permitem avaliar a importância das mesmas regionalmente e, além disto, constituem o 
passo inicial para o desenvolvimento de projetos futuros de controle, epidemiologia, 
melhoramento e manejo integrado de doenças. Sendo a cultura da rúcula um cultivo 
crescente em nossa região, principalmente em condições de hidroponia, torna-se de 
suma importância o desenvolvimento de pesquisas que retratem a condição fitossanitária 
e o manejo desta folhosa em nossa região. Assim, objetivou-se realizar o levantamento de 
doenças e o manejo da cultura realizado por produtores de rúcula do município de 
Marialva-PR. 

 
2         MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi constituído por uma pesquisa de campo, realizada no município de 
Marialva, localizado na região noroeste do Paraná, utilizando como fonte de dados quatro 
propriedades rurais onde cultiva-se rúcula em estufas por meio do sistema hidropônico. 
Inicialmente, foi realizada, uma coleta de dados com auxílio de um questionário elaborado 
com 14 questões dissertativas, que estavam relacionadasàs características das 
propriedades, área produtiva de hortaliças, quantidade produzida de rúcula, número de 
ciclos produtivos, ocorrência de doenças, manejo cultural e manejo empregado para 
controle de doenças. 

Após a obtenção destes resultados foram confeccionados gráficos e tabelas, sem o 
auxílio de análise estatística, relacionando as características das propriedades, ciclos 
produtivos e práticas de controle/manejo utilizadas em cada propriedade. 
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Na seqüência, realizou-se uma revisão bibliográfica empregando-se publicações 
em sites e periódicos da área, sobre levantamentos de ocorrência de doenças na cultura 
da rúcula e práticas de controle. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

As propriedades estudadas apresentam área entre 12000 m2 a 48 hectares (Tabela 
1) estando todas localizadas na área rural do município de Marialva.  A propriedade 1 
possui uma área de 24000 m² em que ocorre o cultivo apenas de hortaliças folhosas, e 
esta apresenta uma área com cultivo de rúcula equivalente a 4,16% da área total da 
propriedade, sendo composta por duas estufas de 500 m². A propriedade 2 abrange uma 
área de 48,4 ha onde são cultivadas grandes culturas como milho,soja e hortaliças, sendo 
que esta última ocupa uma área de 3324 m², equivalente a 0,68% da área total da 
propriedade.   

Com uma área de 12000 m², na propriedade 3, também são cultivadas grandes 
culturas como soja e milho, além das hortaliças que correspondem a 1,75 % da área total, 
sendo 210m² de horta. Já a propriedade 4 é composta por 22,62 ha em que se cultivam 
mandioca e hortaliças com uma estufa de 400 m², equivalente a 0,17% da área total. 

De acordo com o INCRA (2019), em relação ao tamanho da área, os imóveis rurais 
são classificados em Minifúndio, onde o imóvel rural possui área inferior a 1 (um) módulo 
fiscal, Pequena Propriedade, entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, Média 
Propriedade, área superior a 4 (quatro) até 15 (quinze) módulos fiscais e por fim Grande 
Propriedade, imóvel rural com área superior a15 (quinze) módulos fiscais. Essa 
classificação é definida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e leva em conta 
o módulo fiscal (e não apenas a metragem), que varia de acordo com cada município, no 
caso o módulo fiscal de Marialva corresponde a 14 hectares. Portanto, as propriedades 1 
e 3 são classificadas como minifúndios e as propriedades 2 e 4 classificadas como 
pequenas propriedades (Tabela 01). Estes dados retratam a realidade do cultivo de 
hortaliças no Brasil, onde em sua maior parte ocorre em pequenas propriedades rurais e 
com mão de obra familiar. 
 
Tabela 1.Caracterização das propriedades rurais quanto a área, módulo rural e estufas. 

Propriedades Área da 
Propriedade 

(ha) 

Número de 
módulos rurais 

Número 
de estufas 

Área das 
estufas (m²) 

1 2,4 0,17 2     1000 
2 48,4 3,46 5     3324 
3 1,2 0,07 1     210 
4 22,62 1,61 1     400 
Fonte:Dados da pesquisa. 

 
Nas propriedades estudas a cultura da rúcula é cultivada em estufas no sistema 

hidropônico, e além desta cultura em três das propriedades os produtores cultivam 
também outras folhosas no sistema hidropônico (Tabela 2), buscando maior rendimento e 
lucratividade, dentre elas tem-se o almeirão, rúcula, alface, agrião, entre outras. 

No Brasil, o sistema de cultivo hidropônico mais utilizado para hortaliças folhosas, 
como a rúcula, é o NFT, que se sobressai aos demais por sua facilidade para implantar as 
culturas e a limpeza do produto final (ANDRIOLO et al., 2004). Nesse sistema a irrigação 
das plantas é realizada iniciando-se de um reservatório com a solução nutritiva que é 
distribuída por meio de tubulações e retornaao reservatório por um sistema de drenagem. 
 
Tabela 2. Tipos de hortaliças produzidas nas propriedades rurais estudadas. 
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 Propriedade 1 Propriedade 2 Propriedade 3 Propriedade 4 

 Rúcula Rúcula Alface Rúcula 
 Alface  Rúcula Alface 
Hortaliças Almeirão  Almeirão  
 Agrião    
     
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Geralmente, os produtores que fazem uso do sistema hidropônico obtêm maior 

lucratividade em sua atividade por obterem melhores preços por seus produtos, devido à 
melhor qualidade do produto final e pelo menor uso de agrotóxicos, além da economia de 
água que o sistema proporciona. Porém, o cultivo em sistema hidropônico requer o 
conhecimento das exigências das culturas quanto a sua nutrição, exigências climáticas e 
manejo fitossanitário. E ainda o produtor necessita da disponibilidade de recursos 
financeiros para a construção das estufas e aquisição de insumos, o que inicialmente tem 
um custo mais elevado do que no cultivo convencional no solo. 

Este sistema é o utilizado em todas as propriedades estudadas e o volume 
produzido de rúcula em cada uma varia de acordo com o tamanho das estufas e com o 
número de ciclos produtivos anuais. Com ênfase na produção de rúcula hidropônica na 
propriedade 1 são realizados em torno de 15 ciclos produtivos por ano, o plantio é feito 
por mudas, que são adquiridas em uma empresa da região, com um total de 21.600 
mudas/ciclo. Ao chegarem na propriedade as mudas são transplantadas nas bancadas da 
propriedade, tendo-se em média uma produção de 324.000 plantas/ano. De acordo com o 
levantamento realizado, apenas na propriedade 2, o proprietário adquiri as sementes da 
hortaliça e o próprio produz as mudas que serão utilizados no sistema hidropônico. Nesta 
propriedade são cultivadas em média 110.000 mil plantas por cicloecerca de 17 ciclos por 
ano, chegando a colher 1870.000 plantas/ano.  

Nas propriedades 3 e 4 o plantio é realizado por mudas, semelhante ao que ocorre 
na propriedade 1. Sendo que, na propriedade 3, transplanta-se cerca de 16.800 
mudas/ciclo e realiza-se em torno de 12 ciclos por ano, produzindo 201.600 plantas/ano. 
Na propriedade 4 o volume de mudas transplantadas por ciclo é de 20.000 mudas e 
ocorrem até 18 ciclos por ano com uma produção estimada de 360.000 plantas/ano 
(Gráfico 1). 

Observa-se que a quantidade de ciclos colhidos ao ano está diretamente 
relacionada com o rendimento da produção, garantindo maior rentabilidade e lucratividade 
ao produtor. Ressalta-se que a ocorrência de doenças pode interferir no número de 
plantas colhidas, mas também no numero de ciclos, pois em caso de grande incidência e 
severidade de doenças no ambiente da estufa a mesma deve passar por um período de 
vazio sanitário para que o problema seja solucionado. 
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Gráfico 1: Produtividade anual de plantas de rúcula em cada propriedade. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
De acordo com Lopes et al. (2005) uma das vantagens mais evidente deste 

sistema de cultivo é redução de riscos da ocorrência de agentes causais veiculados pelo 
solo, patógenos estes que estão entre os principais problemas que reduzem a produção 
de hortaliças. Ainda segundo os autores, apesar de um menor risco de ataque deste 
grupo de patógenos e protegidas de algumas variações climáticas, o manejo inadequado 
das estufas e da solução nutritiva podem resultar em perdas significativas, associadas a 
distúrbios fisiológicos nas plantas, bem como favorecer a ocorrência de enfermidades 
ocasionadas por causas abióticas.  

Ressalta-se que os patógenos que ocasionam enfermidades em sistemas 
hidropônicos são os mesmos que causam danos as culturas em cultivo convencional, a 
campo, sendo estes bactérias, fungos, vírus e nematoides. O que difere para os cultivos 
em sistema hidropônico é que a planta fica mais isolada de patógenos veiculados pelo 
solo e daqueles disseminados pelo vento (LOPES et al., 2005). 

De acordo com o levantamento realizado nas propriedades durante o período de 
estudo, que abrangeu 8 meses de levantamento a campo, não foi detectada a ocorrência 
de nenhuma doença nos cultivos hidropônicos de rúcula em nenhuma das propriedades. 
Em conversa com os produtores verificou-se que em anos anteriores o patógeno que 
ocasionou danos nas plantas foi o Pythium sp. 

Este gênero engloba organismos terrestres e aquáticos, parasitas ou sapróbios, 
sendo a maioria deles cosmopolitas. Muitas espécies de Pythium ocasionam danos em 
plantas de interesse econômico, causando podridões em frutos, raízes, caules e 
tombamentos de pré e pós-emergência (“damping-off”). O sintoma principal que este 
grupo de patógenos desencadeia nas plantas é a podridão radicular, sendo está uma 
doença de suma importância em cultivos hidropônicos de hortaliças folhosas como a 
alface e a rúcula. Segundo Pavan, Krause-Sakate e Kurozawa (2005) este gênero de 
patógeno pode ocasionar tombamentos, podridão de raízes e murcha e morte de plantas 
devido a colonização vascular do hospedeiro. 
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De acordo com os produtores os principais sintomas observados nas plantas de 
rúcula sintomáticas foram o tombamento e a podridão radicular, que em alguns ciclos 
afetaram tanto as mudas quanto as plantas já adultas. 

Segundo Sutton et al. (2006) estruturas do patógeno Pythium spp. capazes de 
ocasionar doenças nas plantas podem sechegar ao sistema hidropônico por diferentes 
agentes de disseminação, como solo infectado aderido a utensílios, calçados, vento; 
componentes do sistema hidropônico contaminado; solução nutritiva preparada com água 
contaminada; mudas e substratos contaminados. Após sua introdução no sistema 
hidropônico o patógeno tem seus propágulos disseminados pela solução nutritiva, 
podendo infectar rapidamente todas as plantas do sistema, devido a este sistema 
apresentar um sistema fechado de circulação de água. 

A não ocorrência de doenças no período de estudos pode estar relacionada ao 
manejo realizado nas propriedades, onde três dos produtores adquirem suas mudas de 
empresas idôneas que atestam a sanidade da mesma, a preocupação dos mesmos com 
a qualidade da água utilizada para o preparo da solução nutritiva, a nutrição mineral 
adequada, dentre outros fatores.  

Assim, para evitar doenças fitossanitárias que prejudiquem a cultura é necessário 
adquirir primeiramente uma semente de boa qualidade, devido à realização do teste de 
sanidade, levando sucesso em sua germinação e vigor, se a aquisição for por meio de 
mudas o ideal seria uma visita no viveiro antes da compra, para analisaro estado da 
planta e assim poder adquiri - lá.  A água utilizada no preparo da solução nutritiva deve 
ser de boa qualidade biológica, química e física, obtidas de poços artesianos que era o 
caso das propriedades entrevistadas e sempre devem ser armazenadas em um 
reservatório limpo, para evitar contaminações.  

Outro fator importante é o preparo da solução nutritiva, que deve ser realizado de 
forma adequada com a quantidade ideal de cada elemento, neste caso, destinado a 
rúcula, os nutrientes usados na solução responsável por nutrir a planta são ferro, cálcio, 
magnésio, fósforo e nitrogênio onde cada componente deve ser diluído separadamente e 
adicionado ao reservatório, onde será translocado para as plantas.  

Destaca-se ainda a elevada importância para a não ocorrência de doenças durante 
o período de estudo o processo de limpeza/higienização realizado nas estufas e nas 
estruturas utilizadas no sistema hidropônico pelos horticultores. Estes relataram que após 
cada ciclo, quando da retirada da cultura é realizada a lavagem dos canos com água 
corrente e produtos recomendados para eliminação de microrganismos contaminantes. 
Levantou-se ainda,que os produtores realizam a limpeza quinzenal da caixa de água onde 
a solução nutritiva fica retida, para isto, os mesmos esgotam toda a solução presente na 
caixa e a lavam com água e sabão, depois a mesma é seca e cheia novamente com água 
de boa qualidade para o início de um novo ciclo. 

 
4         CONCLUSÃO 

 
As propriedades estudadas são classificadas como minifúndios e pequenas 

propriedades produtoras de rúcula em sistema hidropônico. O número de ciclos 
produtivos da cultura em cada propriedade variou entre 12 a 18 ciclos/ano, de acordo com 
o manejo realizado.Durante o período do estudo não ocorreu à incidência de nenhuma 
doença, sendo relatado pelos produtores que o principal problema fitossanitário que 
ocorre em alguns ciclos é o tombamento ocasionado pelo gênero Pythium. A não 
ocorrência de doençaspode estar relacionada com o manejo realizado nas propriedades 
onde utilizam-se mudas sadias, água de boa procedência e isenta de contaminações, 
limpeza das estufas,sistema hidropônico e caixa de água com freqüência. 
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