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BIOFORTIFICAÇÃO AGRONÔMICA DE ALFACE COM ZINCO EM CULTIVO
HIDROPÔNICO

Autor: BIANCA MACHADO DE LIMA
Orientador: Prof. Dr. FERNANDO CÉSAR SALA
Co-orientador: Prof. Dr. LUIS FELIPE VILLANI PURQUERIO

RESUMO
A alface é a hortaliça folhosa mais cultivada em sistema hidropônico. A
biofortificação de alface com Zn pode contribuir para suprir deficiências nutricionais
de populações em vulnerabilidade social, por ter preço acessível e ser de fácil e
rápida produção, inclusive em áreas urbanas. Objetivou-se avaliar o efeito de
diferentes concentrações de Zn em solução hidropônica, na produção e
biofortificação de duas cultivares de alfaces. O delineamento experimental foi o
inteiramente casualizado, em esquema de parcela subdividida, com quatro
repetições. A parcela foi formada pelas concentrações de zinco 0,3, 1,0, 1,7, e 2,4 g
L-1 na solução hidropônica, adicionado na forma de sulfato de zinco (ZnSO 4.7H2O) e
as subparcelas pelas cultivares de alfaces Vanda e Saladela. As características
avaliadas foram: diâmetro da planta, comprimento da raíz, número de folhas, massa
fresca e seca da parte aérea e raíz, cor da folha (Colorimetria) e índice de clorofila,
teor e acúmulo de zinco foliar e radicular. A concentração de Zn influenciou no
número de folhas e comprimento de raiz sendo a concentração de 2,4 g L-1 de Zn
proporcionou o maior número de folhas e comprimento de raiz. Para a colorimetria
a* houve efeito da interação, para Saladela e Vanda as concentrações 0,3 e 2,4 g L-1
apresentaram melhores resultados, respectivamente. Para massa fresca da parte
aérea Vanda apresentou maior biomassa. Para o teor e acúmulo de Zn na folha e
raiz, a concentração de 2,4 g L-1 de Zn apresentou melhor resultado. Observou-se
que a maior concentração de Zn não afetou a maioria das características produtivas
da cultura, principalmente em massa de parte aérea. Foi possível biofortificar
agronomicamente as alfaces e não houve efeito de fitotoxidez nas plantas.
Palavras-chave: Lactuca sativa L.; hortaliça folhosa; sulfato de zinco; teor de
nutrientes.
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BIOFORTIFICATION AGRONOMIC OF LETTUCE WITH ZINC IN HYDROPONIC
CULTIVATION

Author: BIANCA MACHADO DE LIMA
Adviser: Prof. Dr. FERNANDO CÉSAR SALA
Co-adviser: Prof. Dr. LUIS FELIPE VILLANI PURQUERIO

ABSTRACT
Lettuce is the most cultivated leafy vegetable in a hydroponic system. The
biofortification of lettuce with Zn can contribute to supply nutritional deficiencies of
populations in social vulnerability, for having an affordable price and being easy and
fast to produce, even in urban areas. The objective was to evaluate the effect of
different concentrations of Zn in hydroponic solution, in the production and
biofortification of two lettuce cultivars. The experimental design was completely
randomized, in a split-plot scheme, with four replications. The plot was formed by the
concentrations of zinc 0,3, 1,0, 1,7, and 2,4 g L-1 in the hydroponic solution, added in
the form of zinc sulfate (ZnSO4.7H2O) and the subplots by the cultivars of lettuces
Vanda and Saladela. The characteristics evaluated were: plant diameter, root length,
number of leaves, fresh and dry mass of the aerial part and root, leaf color
(Colorimetry) and chlorophyll index, leaf and root zinc content and accumulation. The
concentration of Zn influenced the number of leaves and root length, with the
concentration of 2,4 g L-1 of Zn providing the largest number of leaves and root
length. For colorimetry a * there was an interaction effect, for Saladela and Vanda the
concentrations 0,3 and 2,4 g L-1 showed better results, respectively. For fresh mass
of the aerial part Vanda presented higher biomass. For the content and accumulation
of Zn in the leaf and root, the concentration of 2,4 g L-1 of Zn showed the best result.
It was observed that the highest concentration of Zn did not affect most of the
productive characteristics of the culture, mainly in mass of aerial part. It was possible
to biofortify the lettuces agronomically and there was no phytotoxic effect on the
plants.
Key-words: Lactuca sativa L.; leafy vegetable; zinc sulfate; nutrient content.
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1 INTRODUÇÃO
A alface é a hortaliça folhosa mais produzida e consumida no Brasil e no
mundo, considerada uma das olerícolas de maior importância na alimentação e
saúde humana, devido ao sabor agradável, à qualidade nutritiva e à facilidade de
aquisição e produção. Além disso, para Sala e Costa (2012) é uma das espécies
mais cultivadas em sistema hidropônico.
Neste contexto, a biofortificação de alface com Zn pode contribuir para o
suprimento de deficiências nutricionais de populações em vulnerabilidade social, por
apresentar preço acessível e ser de fácil produção (GRACIANO, 2019).
No mundo pós pandêmico-Covid 19, a obesidade e a desnutrição
permanecerão como um dos principais desafios para a humanidade (VENTURA et
al., 2020). Sendo assim, aumentar a concentração de Zn nas plantas de culturas
alimentares, resultando tanto em melhor produtividade quanto na melhoria da saúde
humana é um importante desafio global. Entre os elementos essenciais, a
deficiência de Zn é uma das mais preocupantes, gerando interesse nas
comunidades científicas e organizações de saúde internacionais (WHITE &
ZASOSKI, 1999; HOTZ & BROWN, 2004; WELCH & GRAHAM, 2004).
A deficiência de Zn em seres humanos prevalece nos países de baixa renda e
provoca diversos problemas de saúde. A deficiência nutricional de zinco afeta mais
de 2 bilhões de pessoas no mundo entre homens e mulheres, atingindo até crianças
(BEAL et al., 2017).
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As recomendações diárias de ingestão do zinco são de 11 mg dia -1 para
homens e 8 mg dia-1 para mulheres adultas. Entretanto, em algumas fases da vida,
as necessidades deste mineral são aumentadas, como na gestação, infância,
puberdade e senilidade (HAMBIDGE et al., 2008). Diante disso, alguns métodos
estão sendo estudados para que a necessidade diária de zinco dos seres humanos
seja suprida (CAKMAK, 2007), destacando-se, dentre eles, a biofortificação
agronômica.
A biofortificação agronômica, com seleção de cultivares que acumulam mais
nutrientes que outras, e o aumento das concentrações de nutrientes para que as
plantas possam sintetizar compostos ricos nestes, pode ser uma ótima estratégia de
enriquecimento em curto prazo, de reposta rápida (CAKMAK, 2007). Desta maneira,
a biofortificação consiste no enriquecimento nutricional dos alimentos durante a
produção no campo, podendo ser realizada de duas formas: pelo melhoramento
genético (método convencional ou transgenia) ou pelo manejo da cultura.
Ambas as formas de biofortificação de zinco têm mostrado resultados
satisfatórios. Recentemente, a biofortificação agronômica com Zn tem sido estudada
em algumas culturas, principalmente em cereais como trigo, arroz e milho, uma vez
que estas culturas representam a maioria das calorias consumidas, especialmente
em países em desenvolvimento (CAKMAK, 2009; HUSSAIN et al., 2012; CAKMAK &
KUTMAN, 2019) e cebola (ALMENDROS et al., 2015). No entanto, Clemens (2017)
sugere que uma estratégia complementar seria a biofortificação de hortaliças
folhosas atrelada à promoção do consumo, pois estas contêm muito mais Zn que os
cereais (BROADLEY et al., 2007).
Dentre os genótipos de alface, já foi identificada diferença para os teores de
Zn na biomassa. Moraes (2020), em cultivo convencional, verificou que a cultivar de
alface Saladela tem teor de Zn aproximadamente 25% superior quando comparado
à Vanda, uma das cultivares de alfaces mais consumidas do Brasil. Contudo, ainda
são poucas as pesquisas relacionadas à biofortificação agronômica em hortaliças
folhosas, especialmente em cultivos hidropônicos.
Em estudo realizado por Smolen et al. (2013) sugerem a possibilidade de
conduzir biofortificação segura de alface com iodo e selênio em cultivo hidropônico,
além do que o rendimento de biomassa e composição mineral das plantas aumentou
com a aplicação destes nutrientes neste sistema de cultivo.
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A hidroponia é o método mais intensivo de produção hortícola, e é alternativa
produtiva diante da crescente demanda por alimentos. Atualmente, um dos sistemas
hidropônicos mais utilizados no Brasil é o NFT (Nutrient Film Technique), onde a
absorção de nutrientes pela planta ocorre através de um filme de água com os
nutrientes que passa por suas raízes (MARTINEZ, 2002).
Deste modo, se faz necessária pesquisa neste sentido, utilizando a hipótese
que o aumento da concentração de zinco na solução nutritiva proporciona aumento
nos teores de Zn na biomassa de alface, sem, contudo, afetar as características
agronômicas das plantas em função da fitotoxidez.
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2 OBJETIVOS
2.1 Geral
Avaliar o efeito de diferentes concentrações de zinco na solução nutritiva, na
produção e biofortificação agronômica de cultivares de alfaces.

2.2 Específicos
• Analisar a concentração de Zn que possibilita a biofortificação da alface nas
folhas e raízes,
• Analisar a cultivar que concentra maior teor de Zn na biomassa.
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3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Características das alfaces
A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais importante
mundialmente, sendo consumida principalmente in natura, na forma de salada. Se
destaca por ser a folhosa mais consumida no Brasil, movimentando anualmente, em
média, um montante de R$ 8 bilhões apenas no varejo, com uma produção de mais
de 1,5 milhão de toneladas ao ano (ABCSEM, 2016).
É considerada uma das olerícolas de maior importância na alimentação e na
saúde humana, devido ao sabor agradável, à qualidade nutritiva e à facilidade de
aquisição (SALA & COSTA, 2012). As extensas áreas de produção, bem como o
elevado consumo dessa hortaliça, estão associados à busca dos brasileiros por
hábitos alimentares mais saudáveis (CARVALHO et al., 2016).
Além disso, devido ao melhoramento genético, há uma grande diversidade de
cultivares, que diferem-se quanto à coloração das folhas, podendo variar do verde
claro ao roxo (SANTANA et al., 2009) e quanto ao aspecto das folhas, que podem
ser, lisas ou crespas, soltas ou formando cabeça. Os tipos varietais produzidos no
Brasil são lisa, crespa, mimosa, americana, romana, roxa/vermelha e minialface
(SALA & COSTA, 2012).
Com as características de alface crespa e qualidade da americana, as alfaces
crocantes têm sido uma inovação para a alfacicultura brasileira. No Brasil, há
algumas cultivares crocantes em comercialização, as quais foram desenvolvidas
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pela UFSCar e estão licenciadas para comercialização pelas seguintes empresas e
institutos: Feltrin Sementes, Fundação Biodinâmica e Fundação Mokiti Okada. Em
2017 foi lançada a cultivar Saladela, que se destaca por apresentar características
da americana e da romana, com folhas crocantes, flabeladas e sabor adocicado.
Inovações como a alface Saladela podem estimular a demanda de hortaliças por
parte da população brasileira, auxiliando na qualidade nutricional da dieta.
Ambas cultivares utilizadas no experimento possuem algumas características
distintas. A alface Vanda é do tipo crespa, uma planta de porte grande, com folhas
compridas e caule grosso, de sistema radicular vigoroso e com ciclo médio total de
55 dias (precoce), além disso, possui alto nível de resistência ao LMV-II (Lettuce
Mosaic Virus) e à queima de bordos (deficiência de Cálcio) e apresenta alta
produtividade (SAKATA, 2020). A alface Saladela é do tipo crespa crocante, planta
ereta com folhas crocantes e de alto brilho, com ciclo de 30 a 35 dias após
transplantio, além disso é resistente a queima de bordos e pendoamento precoce
(FELTRIN, 2020).
A alface apresenta importância nutricional, fornecendo consideráveis teores
de fósforo (20 mg 100g-1), potássio (141 mg 100g-1), vitamina C (2,8 mg 100g-1) e
vitamina A (25µg 100g-1) além de ser fonte de fibras e apresentar baixo teor calórico
(USDA, 2020). Entretanto, o ser humano necessita de cerca de 22 nutrientes para
manter seu metabolismo adequado e saudável (GRAHAM et al., 2007), sendo que,
alguns desses, não estão presentes ou apresentam-se em baixos teores nas folhas
de alface. Dentre esses nutrientes presentes em baixas quantidades, destaca-se o
Zn (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2016).
Conforme estudos sugerem, a composição mineral da alface, a produção e
qualidade do produto para comercialização podem ser influenciadas por variações
genotípicas (ROUPHAEL et al., 2017; MAMPHOLO et al. 2016; ROUPHAEL et al.
2012), práticas de manejo (ROUPHAEL et al. 2012) e fatores climáticos (KOSMA et
al. 2013). Embora possa ser cultivada o ano todo, a alface se adapta melhor sob
temperaturas médias entre 15 e 18 ºC e máximas entre 21 e 24 ºC, apresentando
maior produção nas épocas mais frias do ano em países tropicais (FILGUEIRA,
2013). Dessa forma, seu cultivo é prejudicado em função das diferentes épocas do
ano e regiões de cultivo.
No trabalho realizado por Moraes (2020), com cultivo de alfaces em solo em
duas épocas de cultivo, constatou-se que os teores de Zn nas plantas de Vanda e
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Saladela aumentaram em função das doses em ambas as épocas de cultivo. A
concentração de Zn nas folhas da cultivar Vanda foi 704,1 mg kg-1 de massa seca,
independentemente da época de cultivo. O teor no solo foi de 18,9 mg dm -3. Os
teores nas folhas da Saladela foram 1023,5 e 583,6 mg kg-1 de massa seca nas
épocas

de

cultivo

(março

a

abril/maio

a

julho),

respectivamente,

que

corresponderam aos teores no solo de 18,0 e 11,8, mg dm -3 respectivamente.
Conforme o exposto, é importante que estudos com biofortificação nesta
cultura sejam feitos para que se determinem práticas de manejo adequadas para
uso desta técnica.

3.2 Biofortificação com zinco em hortaliças folhosas
O Zn é um micronutriente de grande importância para os vegetais, pois é
requerido de forma catalítica e estrutural por diversas enzimas como a
desidrogenase alcoólica, anidrase carbônica, proteinases e peptidases (WELCH &
NORVELL, 1993). Além disso é precursor do ácido indolacético (AIA) e participa da
produção de auxina (SKOOG, 1940; BRENNAN, 2005), reduz o nitrato e desintoxica
a planta de radicais livres (MARSCHNER, 2012). Atua na síntese de proteínas, no
metabolismo de carboidratos e na biossíntese de clorofila (KABATA-PENDIAS,
2010; BROADLEY et al., 2012). As concentrações de zinco nas plantas variam de 20
a 120 mg kg-1 de massa de matéria seca (MALAVOLTA, 2006).
Além do Zn desempenhar importantes funções no metabolismo vegetal,
também é essencial para os seres humanos, pois está relacionado com o
funcionamento

do

sistema

imunológico,

função

sensorial,

desenvolvimento

neurocomportamental, saúde reprodutiva, crescimento e desenvolvimento físico. Em
países em desenvolvimento, as deficiências de zinco, ferro e vitamina A são
consideradas problemas de saúde pública (HOTZ & BROWN, 2004).
Apesar da sua importância na saúde humana, os principais alimentos
consumidos nos países em desenvolvimento apresentam baixos teores do
micronutriente, tornando seu consumo insuficiente para atender aos requerimentos
mínimos diários (CARVALHO & VASCONCELOS, 2013). A deficiência nutricional de
zinco afeta mais de 2 bilhões de pessoas no mundo (BEAL et al., 2017), atingindo
principalmente crianças e mulheres lactantes (WHO, 2017).
O zinco é um mineral que se encontra amplamente distribuído em todo o
corpo humano, porém em pequenas concentrações (1,5 a 2,5 g). Apesar da
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quantidade, a sua deficiência está relacionada a quadros patológicos graves que
surgem, em sua grande maioria, em função da deficiência alimentar, presença de
compostos quelantes nos alimentos, distúrbios no processo de absorção
gastrointestinal ou aumento na excreção urinária. A ingestão diária de Zn
recomendada para adultos é de 15 mg (ALLOWAY, 2009). Este valor pode variar
conforme a referência, nos EUA, por exemplo, a recomendação diária é entre 8 a 13
mg, no Reino Unido é de 7 a 13 mg (Institute of Medicine – USA 2001; Department
of Health – UK 1991). De acordo com os dados da Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF 2008-2009), não é suficiente a ingestão de Zn no Brasil, sendo 24%
para homens e 22% para mulheres.
A porcentagem

de contribuição

de Zn da

alface biofortificada

na

recomendação de ingestão diária de 10 mg de Zn demonstra o potencial desta
hortaliça para diminuir a deficiência do nutriente na população. Um dos motivos é
que as hortaliças folhosas não contêm quantidades significativas de ácido fítico, que
liga os metais aos compostos insolúveis, reduzindo sua absorção pelo trato
gastrointestinal dos seres humanos (HUNT, 2003), dessa forma praticamente todo o
Zn acumulado pela alface pode estar prontamente biodisponível ao organismo
humano (WHITE, et al., 2018).
A justificativa para uso da biofortificação em alimentos, desde o surgimento da
técnica, se dá devido ao seu potencial no combate às deficiências por
micronutrientes, que atingem grande parte da população mundial (MANOS &
WILKINSON, 2016). Assim, a ingestão de alimentos biofortificados pode suprir as
exigências nutricionais dos seres humanos (ALMEIDA et al., 2016).
A biofortificação agronômica, com seleção de cultivares que acumulam mais
nutrientes que outras, e com o aumento das doses de nutrientes, para que as
plantas possam sintetizar compostos ricos nestes, pode ser uma ótima estratégia de
enriquecimento em curto prazo, de reposta rápida (CAKMAK, 2007). Desta maneira,
a biofortificação consiste no enriquecimento nutricional dos alimentos durante a
produção no campo, podendo ser realizada de duas formas: pelo melhoramento
genético (método convencional ou transgenia) ou pelo manejo da cultura.
Há poucos trabalhos sobre biofortificação agronômica com Zn em hortaliças
folhosas (BROADLEY et al., 2010; PADASH et al., 2016; BARRAMEDA-MEDINA et
al., 2017; BARRAMEDA-MEDINA et al., 2017; WHITE et al., 2018). Broadley et al.
(2010) caracterizaram 270 acessos de couve (Brassica oleracea L.) e observaram
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que os teores de Zn na parte aérea variaram de 4,3 a 20,4 mg kg-1 sem fertilização e
de 14,8 a 42,5 mg kg-1 com a aplicação de 5 mg Zn kg–1. Segundo os autores, a
escolha da cultivar e as condições de cultivo afetam o teor desse nutriente e ambos
devem ser levados em consideração em projetos de biofortificação. Em couve
(Brassica oleracea L.), Barrameda-Medina et al. (2017) observaram que a produção
de biomassa não foi afetada pelas concentrações de Zn, ao passo que o teor
aumentou em 687% (465 μg g-1) nas plantas cultivadas em sistema hidropônico sob
a maior concentração (100 μmol L-1 de ZnSO4·7H2O).
Em repolho cultivado em sistema hidropônico, Barrameda-Medina et al.
(2017) conseguiram elevar o teor de Zn foliar em mais de 7 vezes com a aplicação
de 100 µM L-1 Zn, em comparação às plantas controle (10 µM L-1 Zn), além de obter
impacto positivo sobre o teor de aminoácidos, glucosinolatos e compostos fenólicos
que, por sua vez, são substâncias com reconhecida ação benéfica sobre a saúde
humana.
Os trabalhos realizados com aplicação de Zn em hortaliças, tais como, alface
americana (YURI et al., 2006) confirmam que há variações na produção e qualidade
agronômica destas quando aplicam-se dosagens de Zn distintas, bem como, quando
utilizam-se diferentes cultivares (CORGUINHA et al., 2013; PROM-U-THAI et al.,
2010; SOUZA et al., 2013) havendo, entretanto, poucas pesquisas relacionadas à
biofortificação agronômica em hortaliças folhosas.
Segundo Moraes (2020), em trabalho realizado com as alfaces Vanda e
Saladela testando concentrações de zinco no cultivo em solo constatou que foi
possível biofortificar agronomicamente a alface em condições tropicais. A
biofortificação da parte aérea mais adequada ocorreu com as doses de 40 mg Zn
dm-3, em ambas as épocas de cultivo para Vanda e 35 e 12 mg Zn dm -3 nas duas
épocas de cultivo, para Saladela. Houve redução na massa seca das folhas e raízes
em função das doses crescentes de Zn, no entanto, a redução na produtividade
ocorreu apenas para Saladela. Assim, conforme o resultado encontrado a alface
biofortificada apresentou altos teores de Zn nas folhas.
Recentemente, a biofortificação agronômica com Zn tem sido estudada em
algumas culturas, principalmente em cereais, como trigo, arroz e milho, uma vez que
estas culturas representam a maioria das calorias consumidas, especialmente em
países em desenvolvimento (CAKMAK & KUTMAN, 2019). No entanto, Clemens
(2017) sugere que uma estratégia complementar seria a biofortificação de hortaliças
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folhosas atrelada à promoção do consumo, pois estas contêm muito mais Zn que os
cereais (BROADLEY et al., 2007).

3.3 Cultivo hidropônico no sistema NFT
A hidroponia é uma técnica bastante difundida em todo o mundo (FURLANI et
al., 1999). Esta técnica emprega elevada tecnologia, que fornece solução (nutrientes
e água) que disponibiliza à planta elementos essenciais através de suas raízes
(ROMADLONI, 2015). Praticamente qualquer espécie de vegetal pode ser cultivada
por hidroponia. Possui vários sistemas, um destes sistemas é o NFT (Nutrient Film
Technique).
Um dos benefícios do sistema NFT para as plantas é a passagem da solução
nutritiva apenas pela zona radicular, sem ocasionar molhamento das folhas. Isso
evita a absorção foliar, que faz com que íons tóxicos acumulem-se nas folhas,
ocasionando sintomas de injúrias foliares, como queima de bordos e do limbo foliar
(SANTOS et al., 2010).
No sistema hidropônico é necessário cuidado especial no controle da
temperatura da água, nível da água, acidez (pH) da solução nutritiva (HENDRA &
ANDOKO, 2014). Assim, o ajuste químico da solução nutritiva depende da espécie,
do ambiente, da época de plantio e cultivo (intensidade luminosa e temperatura) e,
principalmente, da qualidade da água utilizada nesta forma de cultivo (MELO &
SANTOS, 2006). O processo de controle do nível de concentração da solução
nutritiva, por exemplo, é realizado pelo menos uma vez por dia em que se a
concentração dos nutrientes for muito alta ou muito baixa então adiciona-se água ou
nutrientes.
A biofortificação agronômica pode ser realizada com aplicações de
fertilizantes no solo, em solução nutritiva (hidroponia) ou foliar. Porém, cultivo em
solo se torna mais difícil, pela concentração do nutriente ser baixa e em área tão
grande, além de que a aplicação de altas doses de fertilizante com Zn no solo
podem causar fitotoxidez na planta, o que limita a produtividade e qualidade,
dificultando a biofortificação. Contudo, em hidroponia demonstra uma técnica muito
viável, pela praticidade da aplicação. Por ser um sistema de produção sem solo e
em ambiente fechado permite obter produtos de qualidade superior ao cultivo a
campo.
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A solução nutritiva e as condições de cultivo variam para cada espécie
vegetal, a qual possui diferentes potenciais produtivos e exigências nutricionais
(TEIXEIRA, 1996) e proporciona maior rendimento de massa verde e qualidade da
produção, bem como a redução da ocorrência de doenças (SANTOS & DUARTE,
2009).
A sazonalidade da produção de folhosas ocorre devido às condições
ambientais que causam danos às plantas, o principal é o impacto das gotas de
chuva nas folhas. No entanto, o cultivo hidropônico, em ambiente controlado, reduz
a zero esses danos. A grande demanda de hortaliças, durante todo ano, faz com
que o cultivo hidropônico ganhe espaço na preferência dos consumidores por
disponibilizar o produto todo o ano e com ótima qualidade (MENEGAES et al., 2015).
O cultivo em ambiente protegido, onde se realiza o sistema hidropônico,
permite um maior rendimento por área, como também a produção de maneira
controlada, melhor qualidade do produto, menor incidência de pragas e doenças,
menor dependência das condições climáticas, melhor aproveitamento de insumos,
possibilitando a distribuição da produção ao longo do ano sendo estas algumas
vantagens da produção de hortaliças em sistema hidropônico (RODRIGUES et al.,
1997; MARTINEZ, 2002; ROUPHAEL et al., 2018).
Em trabalho de Sago et al., (2018) que testaram concentrações de zinco
(0,15, 0,3 e 0,45 g L-1 em solução nutritiva) em baby leaf de alface no sistema
hidropônico, constataram que a quantidade e a concentração de zinco nas folhas
aumentaram gradualmente com a concentração de zinco na solução nutritiva.
Em estudo de Hawrylak-Nowak (2013) onde foram comparados os efeitos de
dois compostos inorgânicos de Se (selenito e selenato) em plantas de alface
cultivadas em hidroponia, para a biofortificação com Se, encontraram resultados que
o selenito e o selenato introduzidos na solução nutritiva em uma concentração
abaixo de 15 μM podem aumentar significativamente a concentração de Se nas
partes comestíveis das plantas de alface sem influência negativa no crescimento,
concentração de pigmentos fotossintéticos, estado oxidante e acúmulo de Se.
Resultados encontrados por Santos et al. (2012) com biofortificação de Zn de
rúcula no cultivo hidropônico, constataram que a rúcula tem potencial em estudos de
biofortificação, uma vez que o crescimento da planta não é afetado sob altas doses
de Zn. Assim, o não aparecimento de sintomas de fitotoxidez, os baixos teores de
micronutrientes nos tecidos e a não redução da massa de matéria seca e no número
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de folhas indicam que a dose de Zn na solução de Hoagland e Arnon (1950) pode
não estar suprindo a exigência da rúcula em micronutrientes, com exceção ao B.
No trabalho de Smolen et al. (2014) em que constataram ausência da
influência das combinações testadas com aplicação de iodo e selênio no rendimento
de biomassa e composição mineral das plantas (seu estado nutricional em relação a
macro e micronutrientes) sugere a possibilidade de conduzir biofortificação dupla
segura da alface com iodo e selênio em cultivo hidropônico.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Local
O experimento foi conduzido de 19/set a 17/out de 2020 em ambiente
protegido em sistema hidropônico localizado na área experimental do Departamento
de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal (DBPVA), setor de Horticultura, no
Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, em
Araras-SP, que está localizada nas coordenadas 22º21’ de latitude sul e 47º23’ de
longitude oeste, a uma altitude de aproximadamente 640 metros.

4.2 Delineamento experimental
O delineamento experimental foi o de inteiramente casualizado, em esquema
de parcela subdividida, com quatro repetições. As parcelas com 4 concentrações de
Zn (0,3, 1,0 1,7 e 2,4g L-1) na solução nutritiva e as subparcelas foram as cultivares
de alfaces Vanda e Saladela, com 4 repetições. O ensaio experimental foi realizado
em perfis de cultivo hidropônico (sistema NFT), com espaçamento de 0,25 x 0,25 m
(planta e perfil), sendo consideradas como parcelas úteis as plantas sem a
bordadura.

4.3 Procedimento experimental
As mudas de alface foram produzidas em viveiro comercial (IBS Mudas em
Piracicaba – SP) em bandejas de polipropileno com 128 células. Posteriormente,
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transplantadas para os perfis do cultivo hidropônico, instalados dentro de ambiente
protegido. O transplantio foi realizado dia 19 de setembro de 2020.
As cultivares de alface utilizadas foram a Vanda que possui segurança de
plantio pela rusticidade e adaptação às condições tropicais de cultivo (SAKATA,
2020) e Saladela que é biofortificada em zinco, ou seja, o genótipo tem 25% a mais
de concentração de zinco em relação a Vanda (FELTRIN, 2020).
O ambiente protegido em que foi conduzido o experimento possui pé direito
de 3,5 m, 15 m de comprimento e 7 m de largura, coberta com plástico difusor e
laterais fechadas com malha de sombreamento ChromatiNet®️ Leno vermelha 20%.
O arranjo estrutural correspondeu a duas bombas Dancor®️ modelo Pratika CP-4R,
0,5 cv, e quatro reservatórios, sendo dois com capacidade para 1000 L e dois com
capacidade para 500L. O timer de irrigação foi ligado automaticamente em intervalos
de 15 minutos.
Os perfis de cultivo hidropônico foram de 75 mm, sendo cada bancada
composta por 16 perfis (para um tratamento), totalizando 768 plantas, com 4
repetições para cada cultivar. No croqui é possível observar as alfaces no cultivo
hidropônico, destacando um tratamento (Figura 1).

Figura 1. Alfaces Vanda e Saladela no cultivo hidropônico da área experimental.
2020.
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A solução nutritiva utilizada para o cultivo seguiu a recomendação de Furlani
et al. (1999) apresentado na Tabela 1.
Tabela 1. Quantidade de sais para o preparo de 1000 L de solução nutritiva para o
cultivo de alface.
g 1000L-1
500
500
100
350
41,10

Fertilizante
Nitrato de cálcio hydro especial
Nitrato de potássio
Fosfato monoamônio (MAP)
Sulfato de magnésio
ConMicros®️
Fonte: Furlani et al., 1999.

Utilizou-se o fertilizante ConMicros®️, em que é uma mistura de quelatos e sais
puros totalmente solúveis em água, indicado para suprir a necessidade de
micronutrientes pelas plantas crescidas em solo, hidroponia ou em substratos
(CONPLANT, 2020). Na sua composição possui: Fe (7,26%), Cu (1,82%), Zn
(0,73%), Mn (1,82%), B (1,82%), Mo (0,36%) e Ni (0,36%). Baseando-se na
concentração de Zn que há no fertilizante ConMicros ®️, e quantidade de Zn que há
no Sulfato de Zinco (ZnSO4.7H2O) (Zn: 20%), se obteve as concentrações de zinco
para cada tratamento (Tabela 2).
Tabela 2. Concentrações de zinco na solução nutritiva de cultivo para cada
tratamento. 2020
Tratamentos
T1
T2
T3
T4

ConMicros®️

Sulfato de Zn

Zinco

-1

41,1
41,1
41,1
41,1

g 1000L
0
3,5
7
10,5

0,3
1
1,7
2,4

Diariamente foram verificadas a EC (Condutividade elétrica) e pH dos
reservatórios (Apêndices A e B) de cada tratamento, assim como o monitoramento
da temperatura do ambiente protegido (Apêndice C). Para a reposição dos
nutrientes foi utilizada solução estoque, ou seja, uma solução nutritiva concentrada
em 100x, para cada tratamento com suas respectivas concentrações. Quando a EC
estava abaixo do ideal (1,6 Siemens/m) fazia-se a reposição com a solução
concentrada (Apêndice D).
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As soluções nutritivas iniciais foram coletadas para análise de macro e
micronutrientes e, após 15 dias de cultivo as soluções dos quatro reservatórios
foram trocadas, com as mesmas quantidades iniciais (Tabelas 1 e 2). E ao final do
experimento (28 dias), foram coletadas novamente as soluções dos reservatórios e
das soluções concentradas para análise de macro e micronutrientes.
Os resultados das análises de macro e micronutrientes das soluções nutritivas
de cultivo e concentrada estão nos apêndices E, F e G.

4.4 Características avaliadas
A colheita das alfaces foi realizada aos 28 dias após o transplantio (DAT).
Foram avaliadas três plantas úteis de cada repetição para as características
agronômicas. Para o de índice de clorofila e colorimetria avaliou-se duas plantas
úteis.
Para as características agronômicas, o diâmetro da planta e comprimento da
raiz foi avaliado em centímetros com o auxílio de fita métrica. O número de folhas foi
avaliado considerando a contagem de folhas a partir de 1 cm. A parte aérea e raiz
da alface foram pesadas separadamente em balança de precisão 0,01g de modelo
S2202H 2200g, para obtenção de massa fresca. Na parte aérea considerou-se
folhas e caule das plantas de alface. Após essa etapa, a parte aérea e raízes foram
colocadas em sacos de papel, fechados e levadas para a casa de vegetação
(ambiente protegido), pois devido a elevada umidade das plantas de alface, foi
necessário realizar uma pré-secagem ao sol. Após quatro dias, as plantas foram
levadas para a estufa de secagem com circulação de ar forçada na temperatura de
65 ºC até obter massa constante e assim obter a massa seca.
Quanto as medições de cor, o índice relativo de clorofila foi obtido utilizando o
aparelho SPAD-502 Plus. Para tanto, mediu-se dois pontos por folha, sendo duas
folhas/planta, sendo avaliado a folha mediana da planta.
Ademais, foi avaliado também a colorimetria utilizando o instrumento
Colorímetro digital WR-10. Coletou-se dois pontos por folha, sendo duas
folhas/planta, ambas avaliadas no momento da colheita. Mudanças na cor, brilho e
saturação da cor foram registradas por meio do valor L (brilho), que varia de preto (L
= 0) a branco (L = 100); valor a* que caracteriza a cor da região do vermelho (+a*)
ou para a região do verde (-a*); e b* que indica o intervalo da cor amarela (+b*) ao
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azul (-b*). O equipamento foi previamente calibrado em superfície branca, de acordo
com a Comissão Internacional de Iluminação (CIE 1976 L, a *, b * - CIELAB).
A diferença total de cor entre os tratamentos foi determinada pela equação 1:
∆𝐸 = {(∆𝐿∗ )2 + (∆𝑎∗ )2 + (∆𝑏∗ )2 } 1⁄2

(1)

Essas diferenças foram comparadas de acordo com a classificação: ΔE entre
0,0 e 0,5 não existem diferenças perceptíveis na cor; entre 0,6 e 1,5 são diferenças
de cor indeléveis; entre 1,6 e 3,0 são diferenças de cores visíveis; entre 3,1 e 6,0
são diferenças de cores apreciáveis; entre 6,1 e 12,0 são diferenças de cor muito
grandes; e índices superiores a 12,1 representam diferenças muito óbvias de cor
entre as amostras (CHEN & MAJUMDAR, 2008).
A massa seca da parte aérea e das raízes foi encaminhado para o
Laboratório de Análise de Solo e Planta, no centro de Horticultura do IAC –
Campinas, onde as amostras foram trituradas em moinho tipo Whiley para
determinação do teor de zinco, por meio de digestão nítrico perclórico e leitura em
espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado indutivamente (ICP – OES).
O acúmulo de zinco foi calculado com base na equação 2:
𝐴 = 𝑀𝑆 𝑥 𝐶𝐸

(2)

Em que:
A: acúmulo; MS: massa seca; CE: concentração do elemento

4.5 Análise estatística
Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA). Foi
realizada a análise de regressão para as concentrações de zinco para todas as
características, sendo considerado o melhor ajuste aquele que obteve o maior
coeficiente de determinação (R²), menor erro padrão (Epad) e análise de
discrepância residual. Para as cultivares foi utilizado o teste de Tukey, sendo que
para ambas análises se utilizou o Software Sisvar e para elaboração das tabelas e
gráficos utilizou-se o pacote office, Excel 2016.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se na análise de variância (Tabelas 3 e 4), que para a maioria das
características não houve interação para os tratamentos, porém, somente para a
característica Colorimetria a* houve interação entre os tratamentos. Para as
características que apresentaram diferenças significativas somente para cultivar,
apresentou-se o Teste de Tukey a p<0,05 de significância e para as características
que apresentaram diferenças significativas somente para a concentração de zinco,
apresentou-se a análise de regressão.
Tabela 3. Análise de variância para as características: diâmetro da planta,
comprimento da raiz, número de folhas, massa fresca da parte aérea, massa fresca
da raiz, massa seca da parte aérea e massa seca da raiz para as alfaces no cultivo
hidropônico.
Quadrados médios
Causas de variação

GL

DP

CR

NF

MFPA

MFR

MSPA MSR

Conc. de zinco (TP*)
3
3,16ns 47,50* 3,00* 406,82ns 96,55** 7,03ns 0,41**
Resíduo
9
3,49
5,30
0,77
163,78
5,13
4,27
0,07
CV
5,51
10,07
3,64
6,0
12,72 16,54 12,23
Cultivar (TS*)
1 1638,3** 63,02* 561,1* 25352** 22,99ns 0,06ns 0,83ns
Interação TP x TS
3
5,15ns
0,53ns 1,12ns 444,1ns 5,31ns 2,53ns 0,04ns
Resíduo
12
5,38
2,68
2,45
435,37
7,41
4,11
0,13
CV
6,83
7,16
6,47
9,78
15,28 16,21 16,49
**significativo ao nível de 1% de probabilidade, *significativo ao nível de 5% de
probabilidade, nsnão significativo
TP*: Tratamento principal; TS*: Tratamento secundário.
DP: Diâmetro da planta; CR: Comprimento da raiz; NF: Número de folhas; MFPA: Massa
fresca da parte aérea; MFR: Massa fresca da raiz; MSPA: Massa seca da parte aérea; MSR:
Massa seca da raíz.
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Tabela 4. Análise de variância para as características: índice relativo de clorofila,
colorimetria L a* e b*, teor de zinco foliar e radicular, acúmulo de zinco foliar e
radicular para as alfaces no cultivo hidropônico.
Quadrados médios
Causas de
GL
variação
IRC
CL
Ca*
Cb*
TZF
TZR
AZF
AZR
Concentração
3 95,32ns 7,89ns
1,03* 18,27** 1132,5* 6007* 20689* 23637*
de zinco (TP*)
Resíduo
12 37,81
10,41
0,28
3,50
42,39
4856 13478 34062
CV
21,64
5,74
4,07
6,04
11,62
19,97 16,72
24,18
Cultivar (TS*)
1 342,4* 170,84* 60,03* 731,62* 732,39* 251,7ns 76867* 13802ns
Interação TP
3 43,51ns 1,93ns
1,17** 5,35ns
47,98ns 1776ns 5331ns 11708ns
x TS
Resíduo
12 56,59
7,19
0,17
2,25
41,75
9531 14272 13002
CV
26,48
4,77
3,19
4,84
11,53
27,98 17,20
47,25
**significativo ao nível de 1% de probabilidade, *significativo ao nível de 5% de
probabilidade, nsnão significativo
TP*: Tratamento principal; TS*: Tratamento secundário.
IRC: Índice relativo de clorofila; CL: Colorimetria L; Ca*: Colorimetria a*; Cb*: Colorimetria
b*; TZF: Teor de zinco foliar; TZR: Teor de zinco raiz; AZF: Acúmulo de zinco foliar; AZR:
Acúmulo de zinco raiz.

O diâmetro da planta na alface Vanda obteve na concentração 2,4 g L-1 de Zn
a maior média com valor de 41,1 cm, enquanto que para Saladela a maior média foi
de 26,8 cm. Não houve interação para esta característica, obtendo diferenças
estatísticas somente para as cultivares, o que obteve maior diâmetro para a alface
Vanda, como apresenta o teste de Tukey (Tabela 5).
Tabela 5. Comparação das médias quanto a cultivar de alface para diâmetro da
planta, comprimento da raiz, número de folhas, massa fresca parte aérea, índice
relativo de clorofila, colorimetria L, a* e b* por meio do teste de Tukey a 5% de
significância.
Cultivar
Saladela
Vanda
DMS (5%)

DP
26,7b
41,1a
1,78

CR
NF MFPA IRC
24,2a 28,4a 185,1b 25,1b
21,4b 20,6b 241,4a 31,6a
1,26 1,20 16,07
5,79

CL
53,8b
58,5a
2,06

Cb*
26,2b
35,7a
1,15

TZF
61,5a
50,4b
6,08

AZF
750,9a
637,7b
112,4

Médias na mesma coluna, seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey,
ao nível de 5% de significância.
DP: Diâmetro da planta; CR: Comprimento da raiz; NF: Número de folhas; MFPA: Massa
fresca da parte aérea; IRC: Índice relativo de clorofila; CL: Colorimetria L; CB: Colorimetria
b*; TZF: Teor de zinco foliar; AZF: Acúmulo de zinco foliar.

Sabe-se que o Zn é um nutriente fortemente relacionado ao crescimento da
planta, visto que é necessário para a síntese de ácidos nucleicos, proteínas e
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carboidratos (LUKASKI, 1995). Pelo fato do acondicionamento das hortaliças
folhosas, para posterior transporte, ser feito em caixas plásticas ou de madeira,
parâmetros como diâmetro da planta é de grande importância (SALA & COSTA,
2012).
Tal característica é muito relevante por parte dos consumidores no momento
da aquisição da alface, a aplicação de Zn na solução nutritiva pode ser uma
alternativa

promissora

para

produtores,

uma

vez

que

não

interfere

nas

características produtivas, como neste trabalho que observou-se aumento de
diâmetro, além de trazer benefícios à população por ser importante para a síntese e
reparação de DNA, RNA e proteínas, além de influenciar em processos bioquímicos
e

fisiológicos

relacionados

ao

crescimento,

divisão,

diferenciação

celular,

desenvolvimento e envelhecimento (FUKADA et al., 2011).
No trabalho realizado em campo de Graciano (2019), utilizando quatro
cultivares de alface crespa (Brida, Isabela, Thaís e Vanda), os valores para tal
característica em função das diferentes doses de zinco via foliar, ajustaram-se à
equação polinomial de segundo grau, sendo que o maior diâmetro de cabeça (29,56
cm) foi encontrado quando se aplicou a dose de 706,76 g ha-1 Zn. Vale ressaltar que
neste trabalho, a maior concentração de zinco foi o que resultou maiores valores.
Para o comprimento de raiz os valores ajustaram-se à equação polinomial de
segundo grau, sendo que para a cultivar Saladela os valores variaram entre 21 a 26
cm. Para a cultivar Vanda os valores variaram entre 17,5 a 23,5 cm, ambas alfaces
com maior valor na concentração de zinco 2,4g L-1 (Figura 2). Segundo Jardina et al.
(2017), o tamanho do sistema radicular, assim como a quantidade de pelos
radiculares, influencia diretamente na capacidade de absorção de nutrientes pelas
plantas, pois quanto maior o volume de raízes, maior será a possibilidade de a
mesma absorver nutrientes para o seu desenvolvimento.
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Figura 2. Comprimento da raiz das alfaces Vanda e Saladela nas concentrações de
zinco em cultivo hidropônico, aos 28 dias após o transplante (DAT). 2020

Não houve interação para comprimento da raiz, obtendo diferenças
estatísticas para ambos os fatores (concentração de zinco x cultivares), porém
independentemente. A alface que obteve maior comprimento de raiz foi a Saladela
(Tabela 5).
Para o número de folhas os valores ajustaram-se à equação linear. Não
houve interação entre os tratamentos, porém houve efeito isolado na cultivar. A
alface Saladela obteve maior número de folhas com média de 28,43 (Tabela 5). O
número de folhas é um parâmetro avaliado de extrema relevância, devido ao fato de
que as folhas constituem a parte comercial da alface (FILGUEIRA, 2008) e, a
atenção do consumidor no momento da compra, está voltada para a aparência,
volume e, indiretamente, para o número de folhas.

Figura 3. Número de folhas das alfaces Vanda e Saladela nas concentrações de
zinco em cultivo hidropônico, aos 28 dias após o transplante (DAT). 2020
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Além disso, o número de folhas contido em cada planta pode indicar a
adaptação do material genético

ao

ambiente (DIAMANTE

et

al.,

2013),

principalmente à temperatura, ao fotoperíodo (OLIVEIRA et al., 2004) e ao manejo
empregado na cultura.
De acordo com Flores et al. (2016), alfaces com menor circunferência geram
menor número de folhas. Em trabalho de Ceccherini et al. (2020) que testaram
alface em diferentes volumes de bandeja, em hidroponia e no campo, o volume de
50 cm³ no campo exibiu uma circunferência maior que os 10 cm³ na hidroponia, mas
obteve 1,25 folhas planta -1 a menos, notando influência da melhor nutrição do
sistema de produção.
Além disso, o volume de 40 cm³ em hidroponia foi o que apresentou o maior
número de folhas (37 folhas planta -1), entre os volumes e cultivos. Esse maior
número de folhas gerado pelo maior volume e cultivo em hidroponia é favorável, pois
promove maior interceptação de energia luminosa que será convertida em química e
servirá para impulsionar o desenvolvimento das plantas de forma mais vigorosa,
causando precocidade na colheita (TAIZ et al., 2017).
Foi utilizada a equação para obtenção da diferença total de cor (Tabela 6),
para as duas alfaces nas concentrações de zinco. De acordo com a classificação
observou-se que para as alfaces nas concentrações 1,0 e 1,7 g L-1 apresentou
diferenças de cor muito grandes e as alfaces na menor e maior concentrações
apresentaram diferenças evidentes de cor.
No trabalho de Fontana et. al. (2018) os valores de ΔE mostrou diferença de
cor perceptível entre a amostra de alface cv. Brunela produzida no sistema
convencional e a amostra produzida no sistema hidropônico (ΔE = 5,6). Assim, neste
trabalho notou-se resultados contrários, entre as alfaces Vanda e Saladela
produzidas somente em sistema hidropônico, a diferença total de cor foram
superiores em todos os tratamentos (Tabela 6), apresentando então maior coloração
em relação ao resultado obtido pelo autor.
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Tabela 6. Diferença total de cor das alfaces Vanda e Saladela nas concentrações de
zinco.
Concentração de zinco (g L-1)

Diferença total de cor (𝜟𝑬)

0,3

13,86

1,0

10,41

1,7

9,25

2,4

12,26

Na colorimetria L não houve interação entre os tratamentos, houve apenas
efeito isolado para as cultivares, no qual a alface Vanda obteve melhor resultado
com média de 58,51 (Tabela 5). Os resultados obtidos neste trabalho diferiram aos
resultados de Fontana et al. (2018), onde os valores de L mostraram que entre as
amostras da alface Brunela produzidas nos sistemas hidropônico e orgânico, os
autores observaram diferença estatística significativa e amostras hidropônicas
apresentaram maior valor de L de 67,7 (amostra mais clara), e neste trabalho para a
alface Vanda em cultivo hidropônico obteve amostra mais escura.
Em trabalho realizado por Rossi et al. (2020) em três sistemas de cultivo
(convencional, hidroponia e orgânico) a alface Romanela do crescimento orgânico
apresentou o menor valor L, ou seja, a coloração mais escura e a Romanela
convencional apresentou o maior valor e, portanto, a coloração mais clara. Como
esperado, a alface Romanela apresentou valores negativos para os três sistemas
estudados indicando uma coloração verde. Neste estudo, observou-se resultados
contrários para as duas alfaces, e foram obtidos valores positivos para esta
coordenada.
No componente a* houve interação entre os tratamentos para esta
característica. Para a alface Vanda os valores se ajustaram à equação polinomial do
segundo grau e para Saladela ajustaram-se à equação linear (Figura 4). É possível
afirmar que todas as amostras das alfaces Vanda e Saladela se apresentaram nas
regiões do verde já que a leitura do colorímetro demonstrou valores negativos para
esta coordenada.
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Figura 4. Colorimetria a* das alfaces Vanda e Saladela nas concentrações de zinco
em cultivo hidropônico, aos 28 dias após o transplante (DAT). 2020

Nos estudos de Cassetari (2012) com alface cultivar Verônica do tipo crespa
foi encontrado valor de -16,37 para o componente colorimétrico a*, também
encontrando valores negativos.
Segundo Fontana et al., (2018), onde avaliaram alface em três sistemas de
cultivo (convencional, hidropônica e orgânica), a análise instrumental da cor mostrou
que para a*, as três amostras na alface Brunela avaliadas neste experimento
apresentaram resultados negativos quanto à cor verde, não apresentando diferença
significativa entre elas, neste estudo atual para a* apresentou interação entre
cultivares e teores de zinco, em cultivo hidropônico.
Para a cromaticidade b* não houve interação entre os tratamentos, houve
efeito isolado para ambos os fatores. Os valores ajustaram-se à equação polinomial
de segundo grau (Figura 5). A alface Vanda obteve melhor média de 35,79 (Tabela
5). É possível afirmar que todas as amostras das alfaces Vanda e Saladela se
apresentaram na região do amarelo, pois demonstrou valores positivos para esta
coordenada.
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Figura 5. Colorimetria b* das alfaces Vanda e Saladela nas concentrações de zinco
em cultivo hidropônico, aos 28 dias após o transplante (DAT). 2020

Em estudos realizados por Sousa et al. (2014) com alfaces Elba foram
encontrados valores de 35,1 a 38,9, sendo obtido neste trabalho alfaces de
coloração pouco amarela. E nos estudos de Cassetari (2012) com alface cultivar
Verônica do tipo crespa foi encontrado valor de 22,9 para o componente b*. Ainda
no estudo realizado por Fontana et al. (2018), para b*, todas as amostras de alface
apresentaram valores positivos, considerando a cor amarela, e não apresentaram
diferença significativa. Em relação a cor da alface era o que se esperava, uma vez
que segundo Filgueira (2008), a cor deve variar do verde amarelado ao verde
escuro.
Ainda no estudo conduzido por Rossi et al., (2020), o parâmetro cromático b*
foi positivo para os três sistemas estudados, portanto, folhas amareladas, não
havendo diferença estatística entre eles. Para o parâmetro cromático a*, a Rubinela
em cultivo convencional apresentou o menor valor de a* e a planta em cultivo
orgânico o maior, indicando que esta é provavelmente mais avermelhada que a
amostra convencional. Todos os valores de a* obtidos foram positivos, indicando a
coloração vermelha, resultados coerentes para esta cultivar, uma vez que Rubinela
apresenta uma cor púrpura intensa. O parâmetro b* apresentou valores positivos,
indicando uma coloração amarela.
Para o índice relativo de clorofila, que serve para indicar o teor de clorofila nas
folhas, não houve interação entre os tratamentos, houve efeito isolado apenas para
cultivar. A alface Vanda apresentou melhor resultado com média de 31,68 (Tabela
5). A análise do teor de clorofila nas folhas é um método utilizado para monitorar o
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desenvolvimento vegetal, fornecendo informações sobre o estado fisiológico, teores
de nitrogênio nas folhas e o potencial fotossintético das plantas (RICCARDI et al.,
2014; YANG et al., 2015).
Observou-se neste trabalho que não houve efeito fitotóxico quando aplicado
maior concentração de zinco nas alfaces. Isso pode refletir em folhas de excelente
qualidade, conforme constatado por Cassetari (2012), já que o teor de clorofila se
relaciona diretamente com a atividade fotossintética e com o estado nutricional.
Alguns autores (KAYA & HIGGS, 2001; ROOSTA et al., 2017) relataram
diminuição nos teores de clorofila, causada tanto pela deficiência quanto pela
toxicidade por zinco (ANWAAR et al., 2015). No presente estudo, a resposta positiva
para tal característica pode ser explicada pelo fato de que as maiores concentrações
de zinco aplicadas não foram nem insuficientes nem fitotóxicas para a cultura, não
interferindo negativamente no teor de clorofila e, refletindo, conseqüentemente, em
um leve aumento no índice de clorofila. Segundo Ebbs e Uchil (2008), a deficiência
de ferro devido a altas doses de Zn é uma das causas da diminuição dos valores de
clorofila.
Alguns estudos mostram a eficiência do sistema hidropônico, como por
exemplo o conduzido por Souza et al. (2019) que avaliou o desenvolvimento de
plantas de alface da cultivar Crocantela cultivadas em sistema hidropônico e em
solo. Por proporcionar melhores condições nutricionais, principalmente em relação
aos macronutrientes, plantas cultivadas em sistema hidropônico apresentaram
diferenças significativas na concentração de clorofila a (0,4481 mg/g), b (0,1233
mg/g) e total (0,5714 mg/g), além de maior biomassa comparadas às plantas
cultivadas em solo.
Para a massa fresca e seca da parte aérea não houve interação entre os
tratamentos, houve efeito isolado para cultivar somente para MSPA (Tabela 5).
Obteve-se para a MFPA e MSPA os valores de 241,45 g e 13,6 g para Vanda e para
a Saladela obteve 185,16 g e 13,6 g, ambas na concentração de 2,4 g L-1 de Zn,
respectivamente. Neste trabalho houve diferença entre as cultivares, sendo que foi
possível observar que as concentrações maiores de zinco também influenciaram
positivamente na massa fresca da parte aérea.
Para a massa fresca e seca da raiz não houve interação, houve efeito isolado
somente para concentração de zinco para ambas as características (Tabela 5). Os
valores para MFR e MSR ajustaram-se à equação polinomial de segundo grau
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(Figura 6AB) de 21,6 e 2,6 g, para Saladela, e quanto a Vanda os valores obtidos
foram 22,1 e 2,3, respectivamente. Observou que o efeito das concentrações de
zinco maiores não influenciou negativamente para as massas fresca e seca da raiz
para ambas as cultivares.

(A)

(B)

Figura 6. Massa fresca da raiz (A) e massa seca da raiz (B) das alfaces Vanda e
Saladela nas concentrações de zinco em cultivo hidropônico, aos 28 dias após o
transplante (DAT). 2020

Em trabalho realizado por Moraes (2020), que testou doses de zinco em solo,
influenciaram a produção de biomassa em alface, ou seja, no comprimento do caule,
massa fresca, massa seca das folhas e raízes das plantas de Vanda, e plantas de
Saladela houve interação significativa dos tratamentos para massa fresca, massa
seca das folhas e acúmulo de Zn nas folhas e raízes. Neste atual estudo, para estas
características não houve interação entre as plantas Vanda e Saladela.
Sago et al. (2018) observaram em alface baby leaf americana reduções
drásticas nos valores de massa fresca com o aumento das concentrações de zinco
de 0,15 até 0,45 g L-1 na solução nutritiva, além disso, foi observada necrose em
folhas com concentração de zinco na solução nutritiva ≥ 0,15 g L-1. Resultados
contrários foram obtidos no atual estudo, no qual foi utilizado concentrações maiores
de Zn, que não houve redução na massa fresca e sintomas de necrose na folha de
alfaces Vanda e Saladela adultas. O que pode ser explicado pela diferença de
genótipos e condições de cultivo, pois Sago et al. (2018) investigou o acúmulo de
zinco em várias condições, incluindo velocidades do vento e temperaturas da zona
radicular (30 °C), o controle dos fatores ambientais afetam a transpiração foliar e
diminuíram a massa fresca da baby leaf.
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Os distintos resultados encontrados quanto à massa fresca podem ser
justificados pela diferença genética entre as cultivares. Para MFPA nota-se que
entre as cultivares Vanda e Saladela houve diferenças, entende-se que pode levar a
distinções nos parâmetros morfológicos e produtivos, mesmo sob condições
climáticas semelhantes.
Em trabalho realizado por Ceccherini et al., (2020) verificaram-se aumento no
peso da massa fresca em alface Vanda conforme o aumento do volume das mudas
produzidas em bandejas, que foram testadas em hidroponia e campo. Essa
influência no peso da massa fresca também foi relatada em tomate (Solanum
lycopersicum L.) (RODRIGUES et al., 2010), manjericão (Ocimum basilicum L.)
(MAGGIONI et al., 2014) e alface (ORTIZ et al., 2015). Além disso, o sistema de
cultivo também influenciou no ganho de peso, pois enquanto o cultivo do solo
apresentou no máximo 227,5 g planta-1, na hidroponia o peso máximo obtido foi de
375,2 g planta-1 (64,90% a mais), corroborando com o descrito por Steiner et
al., (2009).
Ozdener e Aydin (2010), avaliando as concentrações de 0, 250, 500, 1000 e
2000 mg L-1 Zn na rúcula ‘Istanbul’ em cultivo no solo, encontraram conteúdo foliar
de 8, 24, 147, 157 e 251 mg kg-1 Zn, respectivamente, não observando fitotoxicidade
nem redução na massa seca e fresca das raízes e parte aérea. Grande parte do Zn
absorvido pela planta permaneceu nas raízes. Sete a oito vezes menos Zn
acumulado nas folhas do que nas raízes. Embora uma grande quantidade de Zn
tenha se acumulado nas raízes, não inibiu o crescimento. Segundo White &
Broadley (2005), a grande maioria das lavouras apresentam crescimento reduzido
com concentrações foliares superiores a 100 mg kg-1 Zn. No caso das hortaliças
folhosas como a alface, teores foliares acima de 218 mg kg-1 Zn, podem causar uma
diminuição na massa seca das raízes e parte aérea (BARRAMEDA-MEDINA et al.,
2014).
No trabalho de Moraes (2020) a massa seca das raízes apresentaram os
maiores valores de 2,1 e 2,4 g planta-1 nas doses 11 e 2 mg Zn dm-3,
respectivamente para as plantas de Vanda e Saladela. Com o aumento das doses,
houve redução de massa e os menores valores observados foram de 1,3 e 1,7 g,
respectivamente na dose de 40 mg Zn dm-3. A autora realizou o experimento em
duas épocas de cultivo (março a abril/maio a julho), no qual verificou aumento das
doses de Zn em ambas as épocas. Com o aumento das doses, houve redução, ou
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seja, uma espécie de fitotoxidez na planta, o que não é desejável, pois prejudica sua
comercialização. Contudo, no atual trabalho não verificou fitotoxidez na hidroponia
para as alfaces, onde não obteve perda de massa, mesmo com as doses
aumentadas em 8x (de 0,3 para 2,4g L-1), como observou-se no trabalho citado em
solo.
O teor de zinco foliar não apresentou interação entre os tratamentos, houve
diferença significativa para concentração de zinco e cultivares. A alface Saladela
apresentou maior teor de zinco nas folhas (Tabela 5). Os valores se ajustaram à
equação linear (Figura 7A). Para o teor de zinco na raiz não houve interação, houve
efeito isolado para concentração de zinco. Os valores se ajustaram à equação
polinomial do segundo grau (Figura 7B).

(A)

(B)

Figura 7. Teor de zinco foliar (A) e da raiz (B) das alfaces Vanda e Saladela nas
concentrações de zinco em cultivo hidropônico, aos 28 dias após o transplante
(DAT). 2020

O acúmulo de zinco foliar não apresentou interação entre os tratamentos,
obteve-se efeito isolado para os fatores. A alface Vanda acumulou mais zinco na
folha (Tabela 5). Os valores se ajustaram à equação linear (Figura 8A). Para o
acúmulo de zinco na raiz não houve interação, apresentando diferença estatística
somente para concentração de zinco (Figura 8B).
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(A)

(B)

Figura 8. Acúmulo de zinco foliar (A) e da raiz (B) das alfaces Vanda e Saladela nas
concentrações de zinco em cultivo hidropônico, aos 28 dias após o transplante
(DAT). 2020

Observou-se que a maior concentração de zinco não apresentou fitotoxidez,
obtendo valores elevados em toda a planta. É possível considerar eficaz a absorção
do micronutriente na alface cultivada em solução nutritiva, o que é uma
característica das plantas cultivadas em meio com alta disponibilidade de nutrientes
minerais.
Quando o Zn é fornecido às plantas, as concentrações nos tecidos vegetais
decrescem na ordem raízes > folhas > frutos, sementes, uma vez que os órgãos de
reserva obtêm a maioria de seus minerais através do floema, onde o Zn é pouco
móvel (BROADLEY et al. 2012). Assim, a alface, por apresentar as folhas como a
parte comestível, quando biofortificada pode apresentar maior quantidade do
nutriente que os grãos e cereais e possibilita consumir menores porções (menor
quantidade), mas com a mesma concentração do micronutriente.
Os sintomas de fitotoxidez de Zn compreendem baixa produtividade,
crescimento lento, clorose induzida por deficiência de Fe através de reduções na
síntese de clorofila e degradação de cloroplasto, interferência na absorção de P, Mg
e Mn (CHANEY, 1993). Por outro lado, observou-se em estudos com biofortificação
que essas hortaliças toleram altas concentrações de Zn nas folhas, com valores de
259 (PADASH et al. 2016) e 1000 mg Zn kg de massa seca (FONTES, et al. 2014)
em alface e 465 mg Zn kg (BARRAMEDA-MEDINA, et al. 2017) em couve. Assim
como neste trabalho notou-se que a maior concentração de Zn no cultivo
hidropônico, não reduziu a produtividade, o crescimento e a clorofila das alfaces.
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Quando aplicado em maior quantidade, os tecidos das raízes apresentam
concentrações de Zn mais elevadas em relação aos tecidos da parte aérea devido à
regulação genética de absorção e transporte desse micronutriente, entre outros
fatores (GUPTA et al. 2016), explicando o elevado teor e acúmulo nas raízes. As
raízes da alface não fazem parte do nosso consumo. Contudo, altas concentrações
do Zn foi verificado. Observando o potencial destas raízes em concentrar o
micronutriente, destaca-se possível eficácia em consumir um produto orgânico rico
em Zn originária das raízes, ou seja, um pó (moído) cuja finalidade poderia ser útil
para a complementação do Zn para seres humanos. Dessa forma, na hidroponia
isso é facilitado, pois o produto hidropônico mantém a raiz, diferentemente do cultivo
em campo.
Estudos indicam que as famílias Brassicaceae, Euphorbiaceae e Asteraceae,
nas quais há uma vasta gama de espécies de hortaliças folhosas, contém plantas
hiperacumuladoras de elementos minerais, incluindo Zn (CAPPA & PILON-SMITHS,
2014). Essas plantas apresentam naturalmente concentrações de 50 a 100 vezes
maiores de um metal, incluindo cobre (Cu), manganês (Mn), níquel (Ni), selênio (Se)
e zinco (Zn), em relação as da vegetação que a circunda, ou equivalente de 100 a
10.000 mg kg-1 de massa seca (VAN DER ENT et al. 2013).
Segundo White e Broadley (2011) as espécies da família Asteraceae tendem
a ter alto teor de Zn na parte aérea e raízes, o que concorda com os resultados
obtidos neste trabalho ao teor de Zn em ambas as partes. Os teores de zinco nas
raízes e folhas podem ser aumentadas por meio da aplicação de fertilizantes de Zn.
Os teores de Zn na raiz de até 500-5000 mg kg-1 de massa seca e as concentrações
de Zn nas folhas de até 100-700 mg kg-1 de massa seca podem ser alcançadas sem
perda de rendimento. Destacando que no atual estudo, os teores de Zn nas raízes
foram ainda maiores em relação a parte aérea.
Além do potencial genético dessas plantas, as concentrações de Zn em
hortaliças folhosas são geralmente maiores do que em grãos, tubérculos e frutas,
uma vez que os órgãos de reserva obtêm a maioria de seus minerais através do
floema e Zn é pouco móvel no floema (WHITE & BROADLEY, 2011). Sendo assim,
as folhas podem contribuir substancialmente para a ingestão dietética de Zn
(HENDERSON et. al., 2003).
As concentrações limites de Zn na folha para a maioria das plantas situam-se
entre 100 e 700 mg kg-1 de massa seca (FAGERIA, 2016). Esta estratégia de
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biofortificar, visa aumentar as concentrações biodisponíveis de Zn nos alimentos,
assim, a ingestão de alimentos biofortificados pode manter teores adequados do
nutriente no organismo humano, além de incrementar a produtividade das culturas
na hidroponia (ALMEIDA et al. 2016).
Para determinar o teor limite de Zn na parte aérea de folhosas, White et al.
(2018) estudaram cinco genótipos de repolho e quatro de brócolis. Para os
genótipos de repolho aplicaram-se cinco concentrações crescentes em substrato,
variando de 0,075 até 3000 mg L-1 de Zn, para brócolis as concentrações foram de
0,15 até 450 mg L-1 de Zn, ambos via nitrato de zinco.
O aumento da concentração de Zn foi linear para todos os genótipos e a
concentração crítica, aquela em que a massa seca é reduzida para menos de 90%
do máximo valor observado (WHITE & BROADLEY, 2011), variou de 0,074 a 1,201
mg Zn g-1 de massa seca entre os genótipos de repolho e de 0,117 a 1,666 mg Zn g1

de massa seca entre os genótipos de brócolis. As maiores concentrações

excederam valores estimados por White e Broadley (2011) quanto ao potencial de
absorção do Zn por hortaliças folhosas, o que sustenta a hipótese de que elas
podem alcançar maiores concentrações deste nutriente em comparação com grãos,
raízes ou tubérculos.
Nos resultados observados por Moraes (2020) não houve interação
significativa entre as doses de Zn para a concentração de Zn nas folhas, mas
ocorreu nas raízes. O teor nas folhas aumentou de acordo com as doses crescentes,
com os menores valores observados nas doses de 0 e 5 mg Zn dm -3. Em relação à
concentração de Zn na raiz, nas três primeiras doses observou-se valores próximos.
A partir da dose de 20 mg Zn dm -3, houve aumentos significativos, atingindo 1767,9
mg kg-1. Com o objetivo de caracterizar a variação genética natural, Broadley et. al.
(2010) caracterizaram 270 acessos de Brassica oleracea L. cultivadas com 5 mg Zn
kg-1 de solo e sem fertilização e observaram que os teores de Zn na parte aérea
variaram de 4,3 a 20,4 mg kg-1 sob condições sem fertilização e de 14,8 a 42,5 mg
kg-1 com a aplicação de Zn.
Em couve, Barrameda-Medina et. al. (2017) observaram que a produção de
biomassa não foi afetada, ao passo que o teor aumentou de 59 para 465 μg g -1 nas
plantas cultivadas sob concentrações de 10 a 100 μmol L-1 de ZnSO4·7H2O,
respectivamente. Barrameda-Medina et. al. (2017) constataram aumento no teor de
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Zn nas folhas, na produção de biomassa e concluíram que a biofortificação
agronômica com Zn favoreceu o metabolismo do nitrogênio em alface.
Visando biofortificar rúcula com aplicações foliares de sulfato de Zn, RugelesReyes et. al. (2019) observaram que 1,5 e 1,0 kg ha-1 aplicados aos 25 dias após a
emergência resultaram em teores nas folhas de 246,5 e 209,4 mg Zn kg-1. Estes
valores representaram aumento de 279 e 222%, respectivamente, em relação aos
teores das plantas que não receberam aplicações de Zn.
Considerando-se a estimativa da contribuição da alface biofortificada com Zn
na recomendação de ingestão diária de 10 mg de Zn, observou-se que as
quantidades de Zn na porção de 50 g obtidas nas concentrações de Zn aplicadas,
especialmente para Saladela na concentração de 2,4 g L-1, indicou contribuição de
até 26% a mais na ingestão diária, enquanto para Vanda pode contribuir com até
17%, na maior concentração de Zn aplicada (Tabela 7). No trabalho de Moraes
(2020) constatou-se nas duas épocas de cultivo contribuição de até 17 e 18% a mais
na ingestão diária para Vanda e para Saladela pode contribuir com até 26 e 39%,
respectivamente.
Assim, a porção diária de 50 g de alface biofortificada pode contribuir mais
que maiores porções de grãos e cereais, pois estes apresentam grandes
quantidades de ácido fítico. Para trigo, Chattha et al. (2017) constataram que três
cultivares biofortificadas com aplicação de sulfato de zinco apresentaram entre 4,0 e
5,6 mg de Zn em 100 g de grãos, porém nesta mesma porção havia entre 911 e
1090 mg de ácido fítico. Analisando seis cultivares de arroz biofortificadas com Zn,
Saha et al. (2017) observaram que os teores no arroz cozido variaram de 11,2 a
15,6 mg Zn kg-1, enquanto que o ácido fítico variou de 1400 a 2600 mg kg-1, assim,
em 300 g de arroz cozido havia entre 1,5 e 1,9 mg de Zn biodisponível, o que
corresponde a 15 e 19 % de contribuição na recomendação de ingestão diária de
Zn.
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Tabela 7. Quantidade de Zn em uma porção de 50 g de massa fresca (MF) de folhas
das cultivares de alface Vanda e Saladela e a contribuição desta porção em
porcentagem para a recomendação de ingestão diária de Zn.
Recomendação diária
de Zn1

Concentração de Zn

Zn em 50 g de MF

........... g L-1..........

........... mg ..........
Vanda

............ % ...........

0,3

0,8

8

1,0

1,0

10

1,7

1,4

14

2,4

1,7

17

Saladela

1

0,3

0,8

8

1,0

1,8

18

1,7

2,1

21

2,4

2,6

26

Recomendação de ingestão de 10 mg Zn dia-1 (Institute of Medicine – USA, 2001;

Department of Health – UK, 1991).

Como exposto, vários são os fatores que interferem a biofortificação, ou seja,
dependem de fatores como temperatura, épocas do ano, das características dos
genótipos e da faixa de teor de Zn, pois em excesso o Zn pode causar a fitotoxidez
na planta. Porém, tem suas vantagens quando a aplicabilidade do Zn é introduzida
na planta de forma natural, sem utilização de transgênicos, o que causa maior
aceitação por parte de consumidores. Neste atual estudo, foi possível biofortificar as
alfaces, no qual a alface Vanda não era biofortificada e a Saladela com 25% a mais
de Zn, destacando o potencial de ambas.
Como a alface já está na alimentação diária da população mundial, sendo a
principal hortaliça folhosa consumida, os resultados observados beneficiarão a
população pela maior ingestão do nutriente sem mudança na dieta (WHITE et al.
2018). Além disso, o produtor rural poderia se beneficiar com uma agregação de
valor ao seu produto, no entanto é interessante que políticas públicas se envolvam
em programas de biofortificação agronômica para auxílio técnico aos produtores
rurais e inserção do produto à população necessitada de Zn na alimentação.
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Observa-se as cultivares Saladela e Vanda ao final do experimento (Figura 9).
É possível observar que o Zn nas concentrações aplicadas não causou danos de
queima nas folhas de alface.
0,3

1,7

1,0

0,3

1,0

2,4

1,7

2,4

Figura 9. Ilustração da cultivar Saladela (esquerda) e Vanda (direita) com os tratamentos
T1: 0,3; T2: 1,0; T3: 1,7; T4: 2,4 g L-1, aos 28 dias após o transplante (DAT).
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6 CONCLUSÕES
Foi possível biofortificar agronomicamente as alfaces, obtendo teores de Zn
semelhantes em ambas, sendo que a alface Vanda contém 25% a menos de Zn em
relação a alface Saladela, sem causar efeito de fitotoxidez nas folhas.
Os teores de Zn foliar e na raiz aumentaram em função do aumento das
concentrações do Zn na solução nutritiva até 733,3 mg kg-1 e 2666,6 mg kg-1 para
Vanda e

633,3 mg kg-1 e 2216,6 mg kg-1para Saladela (2,4 g L-1). A maior

concentração 2,4 g Zn L-1 não afetou a massa fresca (241,45 e 185,16 g) e seca
(13,6 e 13,7 g) da parte aérea para Vanda e Saladela, respectivamente.
A alface biofortificada agronomicamente apresentou altos teores de Zn nas
folhas, no entanto, é importante que mais pesquisas sejam realizadas em cultivo
hidropônico para biofortificação.
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Apêndice A. Condutividade elétrica (EC) da solução nutritiva de cultivo durante a
condução do experimento no cultivo hidropônico.
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Apêndice B. Monitoramento do pH na solução nutritiva de cultivo durante a
condução do experimento no cultivo hidropônico.
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Apêndice C. Temperatura máxima e mínima do ambiente protegido durante a
condução do experimento no cultivo hidropônico.
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Apêndice D. Macronutrientes e micronutrientes para a solução nutritiva concentrada
em 100x, para as alfaces no cultivo hidropônico.

Adubos (g)
Nitrato de Sulfato de
MAP
potássio magnésio
3000
-

Vol. (L)

tratamentos

60

Macros

Nitrato
de cálcio
3000

15

T1 (Micros)

-

-

525

-

-

-

15
15
15
*D: dose.

T2 (Micros +
ZnD1)
T3 (Micros +
ZnD2)
T4 (Micros +
ZnD3)

-

Sulfato
de Zn
-

150

61,65

-

525

150

61,65

5,25

-

525

150

61,65

10,5

-

525

150

61,65

15,75

ConMicros®️
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Apêndice E. Concentração de macronutrientes e micronutrientes na solução
nutritiva de cultivo no início do experimento.

Tratamento
T1
T2
T3
T4

P

S

K

Na

Ca

24,1
27,1
29
28,2

57,5
62
66,4
63,2

193,5
211,4
234,8
216,5

32,8
32,2
32,7
31,7

99,9
80,4
85,7
80,4

Mg
mg L-1
43,6
45,7
48,8
46,2

B

Cu

Fe

Mn

Zn

0,8
0,8
0,9
0,8

0,7
0,7
0,8
0,7

2,8
2,5
2,5
2,8

0,6
0,7
0,7
0,6

0,4
1,3
1,3
1,4
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Apêndice F. Concentração de macronutrientes e micronutrientes na solução
nutritiva de cultivo após 28 dias de experimento.

Tratamento
T1
T2
T3
T4

P

S

K

Na

12,2
14,5
14,1
13,0

86,3
61,9
63,6
98,7

10,3
32,4
39,9
45,7

38,5
34,5
35,1
42,1

Ca

Mg
mg L-1
103,2 60,5
98,6 45,1
101,1 46,2
130,3 67,1

B

Cu

Fe

Mn

Zn

1,4
1,1
1,1
1,5

1,1
0,9
0,9
1,2

0,9
0,3
0,1
0,2

0,3
0,3
0,3
0,3

0,6
0,9
1,4
2,0
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Apêndice G. Concentração de macronutrientes e micronutrientes na solução
nutritiva concentrada.

Tratamento
T1
T2
T3
T4

P

S

K

Na

Ca

2692,0
2421,5
2572,1
2468,7

4624,8
4237,2
4610,8
4399,9

31,1
22,1
31,0
16,9

318,1
282,9
353,9
289,2

68,4
50,2
42,9
32,3

Mg
mg L-1
3435,6
3134,2
3287,2
3168,1

B

Cu

Fe

79,5
72,4
77,5
73,9

56,4
51,6
53,9
52,4

227,1
201,7
193,4
175,6

Mn

Zn

83,9 31,8
76,8 106,6
80,1 180,2
77,8 243,3

