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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da injeção de ar via 

irrigação por gotejamento superficial e subsuperficial no desenvolvimento da alface, onde as 

lâminas de irrigação foram baseadas por meio de tensiometria. O experimento foi conduzido 

em casa de vegetação localizada na área experimental do Departamento de Engenharia Rural 

da Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP, Campus de Botucatu, São Paulo. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 2 x 2 

sendo o primeiro fator a irrigação (gotejamento superficial e subsuperficial) e o segundo fator 

a aeração (com e sem injeção de ar), a análise foi realizada aos 35 DAT, utilizando 3 plantas 

como repetições de cada um dos 16 canteiros. O ciclo foi conduzido no período de verão, de 

17 de novembro a 22 de dezembro. Para o tratamento com injeção de ar foi utilizado um 

injetor tipo Venturi de ¾”, através de um bypass. Foram avaliados o número de folhas, massa 

fresca e seca da parte aérea, diâmetro de caule, massa fresca e seca da parte radicular e 

comprimento radicular. Os dados foram submetidos a análise de variância através do teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. De modo geral, somente o parâmetro de número de folhas 

apresentou diferença significativa, quando levado em consideração as disposições das 

mangueiras de irrigação, apresentando maiores valores nos dispostos subsuperficialmente. 

PALAVRAS-CHAVE: Irrigação localizada, injeção de ar atmosférico, hortaliças. 

 

INFLUENCE OF AIR INJECTION UNDER SUBSURFACE DRIP IRRIGATION 

IN LETTUCE 

 

SUMMARY: This study aimed to evaluate the influence of air injection under subsurface 

drip irrigation in the development of lettuce, where water depths were based through 

tensiometry. The experiment was conducted in a greenhouse located in the experimental área 

of Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas, UNESP, 

Campus de Botucatu, São Paulo. The experimental design was a randomized block design 
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(RBD) in factorial 2 x 2, being the first factor irrigation (surface and subsurface drip) and the 

second factor aeration (with and without air injection), the analysis was performed at 35 DAT 

using 3 replicates of plants as each of 16 plots. The culture was conducted in the summer 

period, from November 17 to December 22. For treatment with air injection was used a 

Venturi injector ¾"through a bypass. We evaluated the number of leaves, fresh and shoot dry, 

stem diameter, fresh and dry weight of roots, root length. The data were subjected to analysis 

of variance by Tukey test at 5% probability. Overall, subsurface drip irrigation with air 

injection showed a significant difference in a positive way in comparison with other 

treatments for leaf number. 

KEYWORDS: Localized irrigation, atmospheric air injection, vegetables. 

 

INTRODUÇÃO 

A água constitui o mais importante recurso natural para o desenvolvimento da 

agricultura no mundo, as novas tecnologias para aumentar a produtividade das áreas agrícolas 

dependem desse meio, sua escassez é um fator limitante para o desenvolvimento econômico e 

social de uma região (GOMES et al., 2012). 

A olericultura é uma atividade agrícola que demanda intenso manejo do solo, uso 

intensivo de água na irrigação, de defensivos e fertilizantes agrícolas (REZENDE, 2008).  

Tendo em vista a importância da irrigação para o desenvolvimento das plantas e para a 

sustentabilidade na agricultura, é de grande estima que se busque formas de otimização do uso 

e aproveitamento da água e novas tecnologias capazes de maximizar os retornos econômicos. 

BHATTARAI et al. (2006) relataram que aumento na produtividade das culturas, 

eficiência do uso da água e tolerância à salinidade pode ser alcançado com o uso de água de 

irrigação por gotejamento subsuperficial oxigenado, especialmente para as culturas em solos 

argilosos. 

O objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos da injeção de ar no cultivo irrigado de 

alface (Lactuca sativa L.) utilizando a irrigação por gotejamento superficial e subsuperficial, 

visando promover o desenvolvimento e otimizar a qualidade da planta. Serão analisadas as 

variações quanto aos parâmetros biométricos, tais como: número de folhas (NF), massa aérea 

fresca (MAF), massa aérea seca (MAS), diâmetro de caule (DC) massa radicular fresca 

(MRF), massa radicular seca (MRS) e comprimento radicular (CR). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Em estufa agrícola situada na área experimental do Departamento de Engenharia Rural 

da Faculdade de Ciências Agronômicas UNESP – Campus de Botucatu - São Paulo, com 

localização geográfica definida pelas coordenadas 22° 51’ latitude Sul e 48° 25’ longitude 

Oeste em relação ao meridiano de Greenwich com altitude média de 762 m.  

A variedade de alface escolhida foi a Vera - Sakata®, esta foi escolhida por apresentar 

boa adaptação às condições climáticas da região e algumas características agronômicas, tais 

como, tolerância a algumas doenças e pragas e uma excelente resistência pós-colheita. 

A adubação de plantio ocorreu 30 dias antes do transplantio, onde foi usado uréia, 

superfosfato triplo e cloreto de potássio como fonte, nas medidas de 0,712 kg, 3,9 kg e 0,670 

kg, respectivamente. Quanto a fertirrigação, foi aplicado 0,720 kg de uréia, o qual foi dividida 

em 3 aplicações de 0,240 kg, sendo a primeira aplicação feita com 10 DAT, a segunda com 20 

DAT e a terceira realizada aos 30 DAT. 

Os métodos de irrigação utilizados foram gotejamento superficial –Dripirrigation (DI) e 

subsuperficial – Subsurfacedripirrigation (SDI), ambos de maneira convencional e com 

injeção de ar, com 4 sistemas independentes separados por registros. O sistema é constituído 

por um cavalete de injeção bypass munido de um Venturi de ¾”, o qual foi utilizado tanto 

para a fertirrigação quanto para a injeção de ar, e um manômetro para regular a pressão de 

operação, a qual foi mantida em 7 m.c.a. A irrigação subsuperficial foi enterrada a 

aproximadamente 0,15 m, respeitando a profundidade efetiva da raiz. Para os sistemas que 

havia a injeção de ar, foi instalado um retorno ao final das linhas na intenção de manter a 

velocidade da água constante, permitindo que as micro bolhas proveniente da injeção 

chegasse até o ultimo gotejador. 

Cada parcela era constituída por 2 linhas de irrigação espaçadas em 0,50 m, foi utilizada 

a mangueira gotejadora Tiquira - Petroísa®, com gotejadores espaçados em 0,20 m e vazão 

média de 1,20 L h
-1

 a uma pressão e 10 m.c.a.. 

Para o manejo da irrigação, foram instalados três tensiômetros por tratamento, 

distribuídos de maneira aleatória com profundidade de 0,15 m, onde as leituras de tensões no 

solo foram realizadas e registradas diariamente entre 9 e 10 horas da manhã.  

O delineamento empregado foi em blocos casualizados (DBC) em esquema fatorial 2 x 

2, sendo o primeiro fator a irrigação (gotejamento superficial e subsuperficial) e o segundo 

fator a aeração (com e sem injeção de ar) com 16 parcelas. Cada parcela foi representada por 

um canteiro medindo 3,50 m de comprimento e 1,10 m de largura, totalizando 3,85 m² de 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

512



 

 

área. O espaçamento entre plantas utilizado foi de 0,25 × 0,25 m, sendo um total de 58 

plantas. Nas avaliações realizadas, as plantas da bordadura foram descartadas, sendo somente 

as plantas centrais utilizadas. 

Aos 35 dias após o transplantio (DAT), foram realizadas avaliações das características 

agronômicas. As massas de matéria aérea fresca (MAF) e radicular (MRF) foram expressas 

em g planta
-1

, por meio de pesagem em balança de precisão. A massa aérea seca (MAS) e a 

massa radicular seca (MRS) foram obtidas por meio de pesagem em balança de precisão após 

secagem das plantas em estufa a 65°C, com circulação forçada de ar até atingir massa 

constante, os resultados foram expressos em g planta
-1

. O diâmetro do caule (DC) foi 

mensurado com auxílio de paquímetro digital, expresso em mm, o comprimento radicular 

(CR) após lavadas em água corrente, foi mensurado com auxílio de régua milimétrica, 

expressa em cm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aos 35 DAT, foi possível observar que das análises de parte aérea realizada nos 

tratamentos, somente o número de folhas apresentou diferença significativa com interação 

entre os tratamentos, além deste, nenhum outro parâmetro obteve diferença com significância, 

segundo o teste de Tukey (Tabelas 1 e 2). Quanto às análises de raiz, nenhum parâmetro 

apresentou diferença significativa (Tabela 3). 

 
Tabela 1. Análise de variância das variáveis: Massa Aérea Fresca (MAF), Massa Aérea Seca (MAS) e 

Diâmetro de Caule (DC) em função da irrigação superficial e subsuperficial, com e sem ar 

atmosférico. 

Método 
(MAF-g planta

-1
) (MAS - g planta

-1
) (DC - mm) 

Usual  Ar Média Usual Ar Média Usual Ar Média 
DI 358,7 362,9 360,8ª 9,2 9,9 9,6A 14,1 14,1 14,1A 

SDI 434,8 447,6 441,2ª 11 10,2 10,6A 13,5 12,8 13,1ª 
Média 396,8a 405,8a   10,1a 10,0a   13,8a 13,4a   

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. 

 
Tabela 2. Análise de variância da variável: Número de Folhas (NF) em função da irrigação superficial 

e subsuperficial, com e sem ar atmosférico. 

Método 
(NF) 

Usual  Ar Média 

DI  25,0Ba 24,0Ba 24,0B 

SDI 27,5Aa 27,0Aa 27,0A 

Média 26,0a 25,5a   
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. 
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Tabela 3. Análise de variância das variáveis: Massa Radicular Fresca (MRF), Massa Radicular Seca 

(MRS) e Comprimento Radicular (CR) em função da irrigação superficial e subsuperficial, 

com e sem ar atmosférico. 

Método 
(MRF - g planta

-1
) (MRS – g planta

-1
) (CR - cm) 

Usual  Ar Média Usual Ar Média Usual Ar Média 

DI 7,6 6,9 7,2A 0,8 0,7 0,7A 15,4 13 14,2ª 

SDI 8 7,3 7,6A 0,8 0,7 0,8A 15,2 16,5 15,9ª 

Média 7,8a 7,1a   0,8ª 0,7a   15,3a 14,8a   
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

O parâmetro número de folhas, além de diferença significativa houve interação, porém, 

somente quando levado em relação os métodos. O tratamento que obteve menor número foi o 

que dispôs de irrigação superficial com injeção de ar, com média de 24 folhas por planta. As 

plantas que apresentaram maior média foram às cultivadas com SDI, com média de 27,5, 

seguida das cultivadas com SDI + ar, com 27 folhas por planta. Os resultados encontrados 

foram superiores ao encontrado por Oliveira et al. (2009), os autores em experimento o qual 

avaliaram diferentes adubos orgânicos e adubação verde na cultura da alface, relatam média 

de 24,6 folhas para a cultivar Vanda, utilizando adubo orgânico comercial. 

A massa aérea fresca, apesar de não apresentar diferença estatística quanto aos métodos 

e a injeção de ar atmosférico, as plantas cultivadas com SDI apresentou aproximadamente 

20% maior massa do à cultivada em DI, e as cultivadas com SDI + ar aproximadamente 23% 

maior que DI + ar. As plantas cultivadas com SDI + ar apresentaram uma média de 

aproximadamente 90 g a mais que o menor resultado, plantas cultivadas com DI. 

Apesar de a massa aérea fresca, as quais não foram significativas, apresentarem grande 

diferença entre os valores, os resultados obtidos em massa aérea seca foram bem próximas, 

variando de 9,9 a 11 g, onde o maior resultado obtido foi nas plantas conduzidas com SDI + ar 

seguida de SDI, assim como apresentado na massa aérea fresca. 

Quanto ao diâmetro de caule não houve diferença significativa, porém, os tratamentos 

com as irrigações dispostas superficialmente, tanto com injeção de ar como sem, 

apresentaram os maiores diâmetros, onde ambos apresentaram média de 14,1 mm. Segundo 

Mota (1999), o diâmetro do caule é muito importante para a indústria de fastfood, onde os 

caules são retirados para que haja o fatiamento da cabeça da alface, sendo assim, quanto 

maior o diâmetro do caule mais rápido é retirado, aumentando o rendimento industrial, tendo 

em vista o processo ser manual. 

Quanto às análises radiculares, a massa radicular fresca apesar de não haver diferença 

significativa, as plantas cultivadas com SDI se destacou das demais apresentando valores 
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superiores, o resultado inferior apresentou nas plantas cultivadas com DI + ar. A massa 

radicular seca não apresentou diferença significativa e os valores foram muito próximos, 

variando de 0,7 a 0,8 g entre os tratamentos utilizados.  

Para o comprimento radicular apesar de não significativo, as plantas que foram 

cultivadas com SDI + ar, apresentaram raízes maiores, cerca de 7% maior que o segundo 

maior resultado. Resultado possivelmente ocorrido devido ao fato de a injeção de ar 

atmosférico proporcionar uma aeração maior ao solo, possibilitando um maior crescimento 

das raízes. 

 

CONCLUSÕES 

A injeção de ar atmosférico via irrigação subsuperficial, não apresentou diferença 

significativa entre os demais tratamentos para os parâmetros, mas apresentou valor médio de 

massa fresca aérea superior aos demais tratamentos. 

A tecnologia se mostra promissora, porém, ainda necessita de mais estudos quanto ao 

manejo em diferentes culturas. 
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