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RESUMO 

A menta (Mentha arvensis L.) é uma planta aromática e o seu principal principio ativo é o 

óleo essencial rico em mentol. O objetivo deste trabalho foi determinar uma solução nutritiva, 

calculada a partir de dados da quantidade de nutrientes extraídos pela planta obtidos por Maia 

(1994), que proporcione produção ótima de fitomassa (hastes e folhas) e de óleo essencial. 

As mudas foram propagadas por estaquia em espuma fenólica, onde permaceram 17 dias 

no berçário em solução nutritiva diluída a 50%, quando foram transferidas para as bancadas de 

produção final em estufa plástica. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso em 

esquema fatorial 2x2 com os fatores: A – concentração da solução nutritiva e B - 

espaçamentos. Determinou-se a fitomassa fresca, seca (hastes e folhas) e produção de óleo 

essencial. 

A produção de óleo essencial e fitomassa fresca e seca total apresentaram os melhores 

resultados na solução nutritiva com concentração de 100% e espaçamento 0,50 x 0,25m. 

Palavras-chave: Mentha arvensis L, hidroponia, produção. 

 

ABSTRACT 

Nutrient solution plan for Mint in production hydroponic. 

Mint is an aromatic plant which principal active principle is the essential oil. The aim of this 

experiment was to determine a nutrient solution calculated from data of the amount of nutrients 

absorbed by the plant obtained by Maia (1994) that promote optimal production of shoot fresh 

matter and essential oil. Transplants were obtained by cuttings in phenolic foam and remain in 

the nursery for 17 days with nutrient solution 50% and were after moved to their definite place 

under plastic greenhouse. The experimental design used was 2x2 factorial (nutrient solution 

concentration x spacing). 

The essential oil production of shoot fresch matter and total dry matter were the best 

results obtained with 100% nutrient solution and 0.5 x 0.25m spacing. 

Keywords : Mentha arvensis L., mint, hydroponics, production. 



A menta (Mentha arvensis L.) é uma planta aromática da família Labiatae, que  produz 

óleo essencial rico em mentol. Esse produto tem ampla aplicação nas indústrias de alimentos, 

farmacêuticas, de higiene e do tabaco. No Brasil, tem crescido nos últimos anos o interesse 

pelo cultivo hidropônico, predominando o sistema NFT (Nutriente film technique). Muitos dos 

cultivos hidropônicos não obtêm sucesso, principalmente em função do desconhecimento dos 

aspectos nutricionais desse sistema de produção que requer formulação e manejo adequados 

das soluções nutritivas (Furlani et al., 1999). De acordo com Mairapetyan (1984) apud Maia 

(1998) é possível à produção de até cinco vezes mais de óleo essencial em cultivos com 

solução nutritiva quando comparados a cultivos a campo. Além disso, no cultivo em solução 

obteve óleo com até 60% de mentol enq uanto que as plantas cultivadas em solo produziram 

óleo com apenas 49% de mentol.  

O objetivo deste trabalho foi determinar uma solução nutritiva que proporcione produção 

ótima de fitomassa (hastes e folhas) e de óleo essencial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Santa Maria, RS. Estudou-se a Mentha arvensis L. cultivar IAC 701 em sistema NFT.  As 

mudas foram propagadas por estaquia em substrato do tipo espuma fenólica, no berçário, em 

sistema hidropônico, com solução nutritiva a 50% (Tabela 1), calculada a partir de dados da 

quantidade de nutrientes extraídos pela planta obtidos por Maia (1994). Aos 17 dias, foram 

passadas para bancada de produção final, formada por tubos de polipropileno. 

O delineamento experimental foi  blocos ao acaso com quatro repetições em esquema 

fatorial 2x2, com os fatores: A - concentração da solução nutritiva: (1- 100% repondo 50% dos 

nutrientes quando a condutividade elétrica reduzir a 50% do valor inicial; 2- aplicação de 25% 

da solução a cada 15 dias e B -  espaçamentos: (1 - 0,50 x 0,25m – 144 plantas; 2- 0,25 x 0,25m 

– 72 plantas). (Tabela 1) 

Determinou-se a fitomassa fresca e seca das hastes e folhas. Para a extração do óleo 

essencial foi utilizado o método de hidrodestilação, em aparelho tipo Clevenger. Amostras de 

100 g de hastes e folhas foram colocadas em balões volumétricos com capacidade de 2litros, 

com período de destilação de 1h e 20 minutos. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo as médias testadas 

pelo teste de Tukey, até 5% de probabilidade. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A solução nutritiva com concentração de 100% apresentou os melhores resultados tanto 

para produção de fitomassa fresca e seca bem como para produção de óleo essencial (Tabelas 

2, 3 e 4). As fitomassas fresca e seca foram influenciadas significativamente pela interação 

concentração da solução e espaçamento, o que não influenciou a produção de óleo essencial 

(Tabelas 2, 3 e 4). 

Considerando os resultados, a solução nutritiva determinada na concentração de 100% e 

o espaçamento 0,50 x 0,25m podem ser recomendada para o cultivo hidropônico de Mentha 

arvensis L.. 
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Tabela 1- Composição química da solução nutritiva para Mentha arvensis L. ,utilizada na 
produção de mudas e na produção final. Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 
RS, 2002. 
Sal g 1000L-1 
Ca(NO3)2 398,00 
KNO3 820,36 
MgNO3  274,32 
MAP 145,24 
Mg(SO4) 91,08 
H3BO3 * 2,844 
CuSO45H2O 0,075 
MnSO4H2O 6,084 
ZnSO47H2O 0,431 
(NH4)6Mo7O244H2O 0,0883 
Fe-EDTA**                                    500ml 

*Os micronutrientes da fórmula foram fornecidos na forma de solução concentrada, 
obtida através da dissolução separada dos sais em 100ml de água. Após a diluição dos sais, 
misturou-se e completou-se o volume para 1 litro. 

**Como fonte de Ferro utilizou-se Fe-EDTA, obtido através da dissolução de 6,08g de 
Sulfato de Ferro que devem ser diluídas em 500ml de água e 14,890g de Na2-EDTA em 400 ml 



de água. Misturaram-se as duas soluções, completando o volume para 1 litro e borbulhando ar 
por 12 horas, no escuro. 

 
Tabela 2- Produção de fitomassa fresca das folhas, hastes e total (g planta –1) de Mentha  
arvensis L. cultivar IAC 701 cultivada em solução nutritiva em diferentes concentrações: 100%; 
25% e dois espaçamentos: 0,50 x 0,25m; 0,25 x 0,25m. UFSM, Santa Maria – RS, 2002. 

 Folha (g) Haste (g) Total (g) 

Espaçamentos 100% 25% 100% 25% 100% 25% 

0,50 x 0,25m 103,73 a* 33,21 a 196,18 a 54,05 a 299,91 a 87,26 a 

0,25 x 0,25m 65,62 b 28,43 a 143,54 b 49,38 a 209,16 b 77,81 a 

CV% 28,54 28,34 28,20 

*Médias seguidas das mesmas letras, nas colunas, em cada variável, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
 
Tabela 3- Produção de fitomassa seca das folhas, hastes e total (g planta –1) de Mentha 
arvensis L. cultivar IAC 701 cultivada em solução nutritiva em diferentes concentrações: 100%; 
25% e dois espaçamentos: 0,50 x 0,25m; 0,25 x 0,25m. UFSM, Santa Maria – RS, 2002. 

 Folha (g) Haste (g) Total (g) 

Espaçamentos 100% 25% 100% 25% 100% 25% 

0,50 x 0,25m 17,74 a* 6,61 a 26,28 a 9,70 a 44,02 a 16,30 a 

0,25 x 0,25m 10,41 b  5,24 a 18,98 b 8,52 a 29,39 b 13,76 a 

CV% 30,33 30,08 29,89 

*Médias seguidas das mesmas letras, nas colunas, em cada variável, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
 
Tabela 4- Produção de óleo essencial das folhas, hastes e total (g planta –1) de Mentha  
arvensis L. cultivar IAC 701 cultivada em solução nutritiva em diferentes concentrações: 100%; 
25% e dois espaçamentos: 0,50 x 0,25m; 0,25 x 0,25m. UFSM, Santa Maria – RS, 2002. 
Solução Haste (g) Folha (g) Total (g) 

100% 0.083 a 0.383 a 0.466 a 

25% 0.026 b 0.259 b 0.285 b 

Espaçamento     

0.50 x 0.25m 0.070 a 0.429 a 0.499 a 

0.25 x 0.25m 0.039 b 0.213 b 0.252 b 

CV% 29.86 24.85 25.24 

*Médias seguidas das mesmas letras, nas colunas, em cada variável, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
 

 


