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RESUMO: Objetivando-se avaliar o efeito de lâminas de água sobre o rendimento produtivo 

cultura da alface americana (Lactuca sativa L.) irrigada por gotejamento, conduziu-se um 

experimento na área experimental da Universidade Federal de Alagoas, no período de janeiro a 

fevereiro de 2015. O delineamento foi em blocos casualizados em parcelas subdivididas, no 

arranjo 4x3, com 12 tratamentos e três repetições, e os tratamentos constituíram-se de lâminas 

de irrigação: W1 = 50%; W2 = 100% e W3 = 150% da evapotranspiração da cultura (ETc), 

estimada pela evapotranspiração de referência (ETo), através do método de Penmam Monteith, 

com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), estação localizada em Arapiraca 

a 8km da área experimental, além de desoluções de NaCl de diferentes condutividades elétricas 

(S1 = 0,14; S2 = 1,1; S3 = 2,1 e S4 = 3,1). A cultura foi instalada num espaçamento de 0,30m 

x 0,25m, irrigada por um sistema de irrigação por gotejamento, com gotejadores com vazões 

reguláveis, espaçados de 0,3 m. Concluiu-se que a  produção da alface aumentou 

significativamente com o aumento das lâminas, com a aplicação da lâmina de 150%  da Etc 

produzindo maior Massa Seca da Parte Aérea (MSPA). 

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa L., irrigação por gotejamento, manejo de irrigação. 

 

EVALUATION OF CRISP HEAD LETTUCE PRODUCTION IN FUNCTION OF 

IRRIGATION DEPTHS 

SUMMARY: Aiming to evaluate the effect of water levels on the productive culture of lettuce 

yield (Lactuca sativa L.) irrigated by drip, conducted an experiment in the experimental area of 

the Federal University of Alagoas, in the period January-February 2015 . The design was 

randomized blocks in a split plot in proportion 3x4x3 with three blocks and four installments 

third subplot, and the treatments consisted of irrigation levels: W1 = 50%; W2 = W3 = 100% 

and 150% of crop evapotranspiration (ETc) estimated by reference evapotranspiration (ETo), 

through the method of Penmam Monteith, with data from the National Institute of Meteorology 

(INMET) station located in Arapiraca to 8km the experimental area. The culture was installed 

at a spacing of 0,30m x 0,25m, irrigated by a drip irrigation system with drip with adjustable 

flow, spaced 0.3 m. After analyzing the results it was concluded that the production of lettuce 
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increased significantly with the increase of the blades, where the application blade 150% 

produced higher Mass Drought Air Part (MDAP). 

KEYWORDS: Lactuca sativa L., drip irrigation, irrigation management. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil, mesmo possuindo uma grande disponibilidade de água, tem como problema 

crescente a escassez hídrica, em muitos casos causada pelo incorreto manejo de seus recursos 

naturais, acarretando outros problemas como o da produção de alimentos.  

No Nordeste brasileiro esse problema se agrava devido a irregularidade do regime 

pluviométrico durante o ano, tornando-se restritiva ao desenvolvimento agrícola em algumas 

regiões. A adequação dos recursos hídricos à disponibilidade dos solos irrigáveis no Nordeste 

é mais difícil devido às suas características climáticas, como a intensa insolação anual. Ainda 

assim, a região é detentora de grande potencial para exploração de olerícolas e de fruticultura 

tropical irrigada. Com base nesta perspectiva, a cultura da alface (Lactuca sativa L.), pela 

capacidade de adaptação às condições climáticas e pelo elevado rendimento econômico, 

apresenta-se como uma das opções promissoras para o Nordeste brasileiro. 

Sabe-se que, a alface é a principal hortaliça folhosa comercializada e consumida pela 

população brasileira, pela facilidade de aquisição e por ser produzida durante o ano inteiro 

(OLIVEIRA et al., 2004). E que o manejo da irrigação tem potencial para elevar a produção e 

reduzir o risco associado às flutuações de produção. No entanto, há custos adicionais, tais como 

energia, água e aquisição de equipamentos. Entre os sistemas de irrigação, o de gotejamento 

tem sido adotado com êxito para hortaliças, pois apresenta maior eficiência no uso da água, 

menor consumo de energia, controle fitossanitário facilitado e favorecido, fertirrigação 

viabilizada e favorável (BATISTA et al., 2009). 

Diante do exposto, o estudo teve, como objetivo, avaliar os efeitos de lâminas de água 

sobre o rendimento da cultura da alface, utilizando-se o sistema de irrigação por gotejamento. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

O experimento foi conduzido no período de janeiro a fevereiro de 2015, na unidade 

experimental da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Campus de Arapiraca, localizada 

no município de Arapiraca, com as seguintes coordenadas geográficas: 9º 45’ 58’’ de latitude 

Sul e 35º 38’ 58’’ de longitude Oeste e altitude de 264 m, pertencente à região do Agreste 

Alagoano. Possui solo classificado como Latossolo Amarelo Vermelho Distrófico 
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(EMBRAPA, 2006) e textura arenosa/argilosa. Seu clima é do tipo As tropical com estação 

seca de verão, segundo a classificação de Köppen. 

Foram coletadas amostras de solo na área experimental para análise química, a fim de 

promover a adubação adequada das parcelas e seguir a recomendação de adubação para a 

cultura.  

Inicialmente, foi feito o preparo do terreno através de aração e gradagem, a área 

experimental correspondeu a 15,7mx3m de comprimento e largura respectivamente. O 

delineamento experimental empregado foi em blocos casualizados em parcelas subdivididas 

nno arranjo 4x3, com três repetições. A unidade experimental foi distribuída em três blocos 

3,0m x 1,0 m em canteiros, e as subparcelas (Lâminas de irrigação) com 1,0 x 1,0 m. 

Os tratamentos aplicados à cultura da alface cv. Americana, foram constituídos de 

lâminas de irrigação: W1 = 50%; W2 = 100% e W3 = 150% da evapotranspiração da cultura 

(ETc) estimada pela evapotranspiração de referência (ETo), através do método de Penmam 

Monteith, com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), estação localizada 

em Arapiraca, a 8km da área experimental. Além de desoluções de NaCl de diferentes 

condutividades elétricas além do tratamento testemunha correspondendo à água sem a adição 

de sias (S1 = 0,14; S2 = 1,1; S3 = 2,1 e S4 = 3,1) dSm,cuja condutividade elétrica estava em 

torno de 0,18 dS m-1. 

Antes da semeadura, foi realizada a adubação de fundação, utilizando-se ureia (13,332 

g/m1) como fonte de nitrogênio, superfosfato triplo (26,66 g/m1) como fonte de fósforo e cloreto 

de potássio (10 g/m1) como fonte de potássio. A recomendação utilizada foi a do Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA), feita com base no resultado da análise de solos. Foi 

realizada a adubação em cada subparcela e incorporação dos nutrientes químicos ao solo.  

Utilizaram-se caixas de 1.000L com tubulações para conduzir a água até as parcelas, com 

cada recipiente possuindo uma bomba com potência de 0,5 CV. O sistema de irrigação utilizado 

foi o localizada por gotejamento, a mangueira possuía 16mm de diâmetro, nesta, foram 

inseridos gotejadores com vazões reguláveis de 0 a 20 l/h, sendo assim, facilita o manejo da 

irrigação por parte dos agricultores, uma vez que estes, em caso de entupimento podem serem 

regulados. Os gotejadores ficaram com vazão entre 0,36mL e 1,12 mL, depois, os dados de 

cada gotejador foram colocados em planilha do Excel, gerando uma média para maior 

uniformidade de aplicação.    

As mudas foram adquiridas com produtores da região 30 dias após a semeadura, sendo 

transplantada no dia 6 de janeiro de 2015. Cada parcela experimental possuía duas fitas de 

mangueiras gotejadoras, sendo que cada fita atendeu a duas linhas de plantas. O espaçamento 
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adotado foi de 0,30m x 0,25m entre plantas e linhas respectivamente. O monitoramento foi feito 

diariamente, realizando-se o controle manual de ervas daninhas e a limpeza do sistema de 

irrigação. 

A adubação de cobertura foi realizada 15 dias após o transplantio utilizando-se Ureia 

como fonte de Nitrogênio e Cloreto de Potássio como fonte de potássio, a recomendação 

utilizada foi a do Instituto Agronômico de Pernambuco- IPA, feita com base no resultado da 

análise de solos. Onde foram estabelecidos para ambas a cultura a aplicação de 13,332 g/m1 de 

Ureia, e 10 g/m1 de cloreto de potássio.  

A colheita foi realizada aos 30 dias após o transplantio, estando à cultura com 60 dias 

após a semeadura. Foram consideradas úteis as duas plantas centrais de cada subparcela. Após 

a colheita as plantas foram colocadas em sacolas de papeis e conduzidas ao laboratório para 

posterior análise. 

As variáveis analisadas foram: Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA) e Massa Seca da 

Parte Aérea (MSPA). Os Dados foram submetidos à análise de variância com teste F, 

utilizando-se Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A cultura da alface respondeu significativamente ao fator Lâmina, as variáveis massa 

fresca da parte aérea e massa seca da parte aérea, sendo que, estes foram obtidos através de 

análise destrutiva, havendo um nível de significância a 1% e 5% de probabilidade de erro pelo 

teste F, respectivamente. 

 

Tabela 2. Análise de variância da cultura da alface c. Americana em função de níveis de 

salinidade e lâminas de irrigação 

Causa de 

Variação 

 

QM 

GL MFPA MSPA AF 

Lâminas (L) 2 6840,7** 15,02* 1072151 

Erro 16 800,8 3,2 219781 

C.V. (b) %  20,8 19,2 24 

*, ** e *** significativo pelo teste “F” respectivamente à 5%, 1% e 0,1% de probabilidade de erro. 
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Gráfico 1. Resposta da cultura da alface americana para a variável: massa seca da parte aérea 

(MSPA) em função das lâminas de irrigação. 

 

No gráfico 1, podemos observar o comportamento linear crescente da variável MSPA em 

relação as lâminas de irrigação, ou seja, com o aumento da lâmina de água houve um acréscimo 

na produção, similar aos trabalhos conduzidos por Demattê (1972), Diaz (1977) e Forero et. al 

(1979). Hamada & Testezlaf (1991), observaram em seu trabalho que, os tratamentos com 

aplicação de maiores lâminas de água proporcionaram a obtenção de maiores produtividades. 

Vieira et. al (2007) utilizando alface americana, também constataram que o maior valor 

de eficiência de uso de água foi encontrado com a lâmina de 150%. 

 

CONCLUSÃO 

A cultivar americana, nas condições do experimento, produziu maior Massa Seca da 

Parte Aérea (MSPA) na lâmina de água correspondente a 150% da evapotranspiração de cultura 

(ETc). 
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