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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da fertirrigação com diferentes doses de selênio na produtividade de
massa fresca da cultura de rúcula, com e sem déficit hídrico por gotejamento em ambiente protegido, nas condições de
Maringá-PR. O experimento foi instalado e conduzido no período de janeiro a março de 2017 em casa de vegetação
localizada no Centro Técnico de Irrigação (CTI) da Universidade Estadual de Maringá. No experimento, foram avaliados
6 tratamentos resultantes da combinação de três doses de Se (0, 200 e 400 g.ha -1) aplicadas com e sem déficit hídrico,
isto é, 50 e 100% da evapotranspiração da cultura (ETc), dispostos em esquema fatorial 3 × 2 em um delineamento em
blocos completos ao acaso, com quatro repetições. Foram utilizadas mudas da cultivar Astro, semeadas em bandejas e
transplantadas em espaçamento de 0,20 m entre linhas e 0,125 m entre plantas. Foi realizada a colheita manual das
folhas e posteriormente a determinação da produtividade. Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão
(nível mínimo de 10% de significância). A produtividade da rúcula foi influenciada pela quantidade de água aplicada e
pelas doses de selênio, crescendo conforme houve aumento das doses de selênio e das lâminas de irrigação.

PALAVRAS-CHAVE: Produtividade; Doses de selênio; Lâmina de irrigação; Rúcula.

1 INTRODUÇÃO

A rúcula (Eruca sativa) é uma hortaliça folhosa herbácea, pertencente à família Brassicaceae,
de rápido crescimento vegetativo e ciclo curto. É uma hortaliça consumida, principalmente, crua em
saladas, rica em vitamina C, potássio, enxofre e ferro, tendo efeitos antiinflamatório e desintoxicante
para o organismo humano (TRANI; PASSOS, 1998).

Para se obter bons rendimentos e lucratividade econômica com esta olerícola é necessário
que os fatores inerentes à nutrição, ao uso correto de água, à genética e à sanidade, estejam em
níveis adequados. Dentre esses fatores a água é um dos que apresentam maior influência nas
características de crescimento e desenvolvimento dos vegetais (CASTRO; KLUGE; PERES, 2005).

O selênio (Se) é essencial para o metabolismo animal, entretanto, a essencialidade desse
elemento para as plantas ainda é motivo de controvérsia no meio científico (PILON-SMITS; QUINN,
2010). Há relatos que o Se pode ajudar as plantas a se manterem por mais tempo fisiologicamente
ativas, aumentando a produção vegetal (LYONS et al., 2009; RAMOS et al., 2011). 

Objetivou-se neste trabalho avaliar o efeito de diferentes doses de selênio via fertirrigação
sobre a produtividade da cultivar de rúcula Astro, em ambiente protegido.

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado e conduzido no período de janeiro a março de 2017 em casa de
vegetação localizada no Centro Técnico de Irrigação (CTI) da Universidade Estadual de Maringá, na
cidade de Maringá-PR. 

A casa de vegetação foi construída no sentido Norte – Sul, apresentando cobertura em arco
possuindo  25  m de  comprimento,  7  m  de  largura  e  3,5  m  de  pé  direito.   As  fachadas  foram
envolvidas com tela antiafídica e possuem rodapé composto de alvenaria de 0.25 m de altura. O teto
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foi coberto com filme plástico de polietileno de baixa densidade de 150 micra de espessura, com
tratamento anti – UV. 

No experimento, foram avaliados 6 tratamentos resultantes da combinação de três doses de
Se (0, 200 e 400 g ha-1) aplicadas com e sem déficit hídrico, isto é, 50 e 100% da evapotranspiração
da cultura (ETc), dispostos em esquema fatorial 3 × 2 em um delineamento em blocos completos ao
acaso, com quatro repetições.  Para o monitoramento da ETc foram instalados três lisímetros de
lençol freático constante, de modo que a água extraída pelas plantas era reposta automaticamente
pelo sistema e, as leituras e reposições de água no tanque de suprimento eram realizadas todos os
dias as oito horas da manhã.  

No preparo da área experimental foi feita a adubação do solo de acordo com a recomendação
elaborada por Trani (2007). Posteriormente realizou-se a demarcação da área experimental de modo
que  foram  delimitados  quarenta  e  oito  canteiros.  Todos  os  canteiros  foram  confeccionados
manualmente através da utilização de enxadas. Foram utilizadas mudas da cultivar Astro, semeadas
em bandejas  de  200  células  e  transplantadas  quando  apresentavam de  quatro  a  cinco  folhas
definitivas, utilizando um espaçamento de 0,20 m entre linhas e 0,125 m entre plantas. 

Após o transplantio foram realizadas irrigações diariamente. Para estimativa de produtividade,
utilizou-se a massa de folhas previamente identificados. A estimativa de eficiência de utilização da
água (EUA), foi determinada pela relação entre produtividade (g m-2) e lâmina de água (mm). 

Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo o efeito dos tratamentos estudados
por meio de análise de regressão com o nível de 10 % de significância através do software Sisvar
(FERREIRA, 2010). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados referentes a produtividade da rúcula fertirrigada com selênio estão ilustrados na
Figura 1. Ajustou-se um modelo linear para a condição sem estresse hídrico (100% ETc), atribuindo
99% da variação da produção em função das doses de selênio testadas, indicando que doses de
400g ha-1 desse nutriente interferem positivamente na produção da rúcula.  Sob estresse hídrico
(50% ETc), o modelo não foi validado, com os coeficientes não significativos ao nível mínimo testado
de 10% de probabilidade, sendo representado pela média observada nessa lâmina (1135,86 g/m2). 
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Figura 1: Regressões de produtividade (PROD) de rúcula em função das doses de selênio.
Fonte: Dados da pesquisa

Para a produtividade quando se desdobra as lâminas de água dentro de cada dose de selênio
(Tabela  1),  somente  na  dose  de  400  g  ha-1 de  selênio  tem-se  diferença  entre  médias  de
produtividade  (p<0,10),  com maior  valor  dessa variável  na  condição de  100% de  reposição  da
evapotranspiração  da  cultura.  Estando  a  planta  em  estresse  hídrico  a  absorção  de  selênio
provavelmente  foi  afetada,  visto  que de acordo com Castro  et  al.  (2005)  além de influenciar  a
disponibilidade de elementos,  a  umidade afeta também a absorção,  visto  ser  a  água o veículo
natural deste processo.

Tabela 1: Valores médios de produção (PROD) para o desdobramento de reposições da ETc dentro de cada dose de
selênio

 Doses de Se (g ha-1) 
Lâmina (% ETc) 0 200 400

PROD (g ha-1)
100 1134,56 1292,2     1436,38 a
50 1301,05 1042,7     1063,83 b

Fonte: Dados da pesquisa

Quando  foi  reposto  100%  ETc,  constatou-se  um  aumento  de  produtividade  diretamente
proporcional as doses de selênio. Ramos et al (2011) aplicando diferentes doses de Selênio em
alface  também  registrou  aumento  na  produtividade.  Esta  variação  expressiva  na  produtividade
também  pode  estar  relacionada  às  maiores  quantidades  de  água  que  a  planta  recebeu.  Sem
restrição hídrica o vegetal conserva sua atividade metabólica em níveis adequados captando CO 2 da
atmosfera  e  nutrientes do substrato possibilitando melhores  respostas  produtivas  pela produção
adequada de fotoassimilados (MELO et al., 2010). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produtividade da rúcula foi influenciada pela quantidade de água aplicada e pelas doses de
selênio, crescendo conforme houve aumento das doses de selênio e das lâminas de irrigação.
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