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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi avaliar o desenvolvimento da alface americana 

submetida a diferentes níveis de salinidade da água. Os níveis de salinidade eram 

compreendidos da seguinte maneira: S1: 0,14 dSm-1, S2: 1,14 dSm-1, S3: 2,14 dSm-1 e S4: 3,14 

dSm-1. Foram avaliadas as variáveis Massa Seca e Fresca da Raiz, parte Área Foliar, através 

dos dados obtidos foram gerados gráficos e tabelas para melhor demonstrar o 

desenvolvimento da cultura da alface americana. Assim, nível de salinidade 3,1 dSm-1, foi 

prejudicial ao desenvolvimento das plantas, no cultivo de alface americana, neste ínterim, a 

planta apresentou um melhor desenvolvimento entre 1,1 a 1,5 dSm-1. 
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AMERICAN LETTUCE DEVELOPMENT (Lactuca sativa) SUBMITTED TO 

SEVERAL SALINITY LEVELS 

 

ABSTRACT: The objective of the research was to evaluate the development of lettuce under 

different levels of salinity of the water. The salinity levels were included as follows: S1: 0.14 

dSm-1; S2: 1.1 dSm-1; S3: 2.1 dSm-1 and S4: 3.1 dSm-1. The variables Drought and Fresh root 

mass were assessed, Leaf Area, through the data were generated graphs and charts to better 

demonstrate the development of the American lettuce. Thus, salinity 3.1 dSm-1, was 

detrimental to the development of plants in the lettuce cultivation in the meantime, the plant 

showed a better development between 1.1 to 1.5 dSm-1. 
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INTRODUÇÃO 

 
A alface (Lactuca sativa) é uma hortaliça folhosa, de cor verde escura, de grande valor 

econômico na esfera mundial, pertence à família Asteraceae, é assegurada devido ao seu fator 

gustativo, pois apresenta sabor agradável, rica em nutrientes, de fácil comercialização, 

apresenta ciclo curto, o que facilita sua saída e aceitação no mercado consumidor. 

A alface é uma cultura bastante exigente em água, sendo o manejo adequado da 

irrigação não apenas para suprir suas necessidades hídricas, mas também por minimizar os 

problemas com doenças e lixiviação de nutrientes.  

A irrigação por gotejamento tem-se mostrado bastante eficiente para a produção de 

alface, devido uma melhor disponibilidade de água para a planta, pois se trata de um sistema 

de irrigação localizado. Segundo SOUZA (2001) a alta frequência na irrigação permite que o 

solo seja mantido com o alto teor de umidade e, portanto, com baixas tensões.  

Segundo MAAS (1984) e MASS & HOFFMAN (1977) apud AYERS & WOSTCOT 

(1991) a alface é considerada moderadamente sensível à salinidade, sendo seu rendimento 

potencial alcançado quando a condutividade elétrica do extrato saturado atinge o valor liminar 

de 1,3 dS m-1 com redução de 13% do rendimento por aumento unitário de salinidade acima 

do valor limite.  

Levando em consideração o uso de água de baixa qualidade para a produção da alface, 

objetivou-se através deste estudo avaliar o desenvolvimento da alface submetida a diferentes 

níveis de salinidade da água.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido na unidade experimental do Grupo IRRIGA do Campus 

de Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas, 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, no período compreendido de janeiro a fevereiro de 2015. Esta 

região fica numa área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão Alagoano, cujo solo é 

classificado como Latossolo Amarelo Vermelho Distrófico (EMBRAPA, 2006). Seu clima é 

classificado como sendo do tipo 'A’ Tropical com estação seca de Verão, pelo critério de 

classificação de Köeppen. 
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A área experimental correspondia a 17,0 x 4,0 m de comprimento e largura 

respectivamente, com doze canteiros de dimensões de 1,0 x 3,0 m (largura x comprimento). O 

delineamento experimental empregado foi em blocos casualizados (DBC) na proporção 4 x 3. 

Foram coletadas amostras de solo na área experimental para análise química e em 

seguida a recomendação de adubação para a cultura, na qual foi realizada antes do 

transplantio uma adubação de fundação, utilizando-se Ureia como fonte de Nitrogênio, 

Superfosfato Triplo como fonte de Fósforo 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. Foi estabelecida a aplicação de 6,56 g m-2 de Ureia, 63,49 

gm-2 de Superfosfato Simples e 10,38 gm-2 de Cloreto de Potássio. 

Foi utilizado sistema de irrigação localizado por gotejamento, constituído de mangueira 

de 16 mm de diâmetro e gotejadores com vazões reguláveis de 0 a 20 L h-1. Para maior 

uniformidade do sistema de irrigação, os gotejadores foram regulados para uma vazão de 

1,00L h-1, depois, os dados de cada gotejador foram colocados em planilha do cálculo, 

gerando uma média para maior uniformidade de aplicação. Cada parcela experimental possuía 

duas fitas de mangueiras gotejadoras, sendo que cada fita atendeu a duas linhas de plantas. O 

espaçamento adotado foi de 0,30 x 0,25 m entre plantas e linhas respectivamente. 

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

sendo transplantada no dia 6 de janeiro de 2015. O monitoramento foi feito diariamente, 

realizando-se o controle manual de ervas daninhas e a limpeza do sistema de irrigação.  

A lâmina de irrigação foi determinada através 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 8,0 km da área experimental. 

A irrigação diária ocorria conforme os valores diários da evapotranspiração da cultura 

(ETc) e dos níveis de salinidade, no qual era realizado a medida da condutividade elétrica da 

água (CEa), onde: S1: 0,14 dSm-1(água tratada pela CASAL (Companhia de Abastecimento e 

Saneamento de Alagoas), de melhor qualidade; S2: 1,14 dSm-1 (obtida através da misturas dos 

S1 e S3, ajustado até atingir a condutividade elétrica desejada); S3: 2,14 dSm-1 (água do poço 

da área experimental da UFAL/Arapiraca); O nível S4: 3,14 dSm-1 (água do poço adicionado 

cloreto de sódio até atingir a CEa desejada). 

As variáveis analisadas foram: massa fresca da raiz (MFR), massa seca da raiz (MSR) e 

área folear (AF). Os dados foram submetidos à análise de variância com teste F, utilizando-se 

Tukey a 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
De acordo com a Tabela 1 a cultura da alface respondeu significativamente a todos os 

níveis de salinidade, onde para as variáveis: massa seca da raiz (MSR) e área foliar (AF) 

houve um nível de significância a 5% de probabilidade de erro pelo teste F. massa fresca da 

raiz (MFR) houve um nível de significância a 1% de probabilidade pelo supracitado teste. 

 
Tabela 1. Análise de variância da cultura da alface c. Americana em função de níveis de 

salinidade 

Causa de variação GL 
QM 

MFR MSR AF 
Salinidade (S) 3 41,5** 0,67* 1896176* 

Blocos 2 45,03 0,77 1768073 

Erro 6 3,7 0,10 215117 

C.V. %  20,5 26,7 23,8 
*, ** e *** significativo pelo teste “F” respectivamente a 5%, 1% e 0,1% de probabilidade de erro. 

 

A Figura 1 apresenta a relação entre a CE e a AF, pode-se observar que a (AF) da planta 

teve um desenvolvimento considerável até aproximadamente uma CE 1,14 dSm-1, onde a 

partir do incremento de uma CE 1,5 dSm-1 a planta começou a apresentar deficiência em seu 

desenvolvimento foliar, apresentando uma redução. 

 
Figura 1: Área foliar em função dos níveis de salinidade 

 

 
VIANA et al. (2001) estudo a cultura da alface americana, mostraram que a cultura 

apresentou expressiva redução do número de folhas com aumento da salinidade. DIAS etal. 

(2005), demonstrando que a alface é realmente sensível à salinidade, segundo ele, é 

claramente comprovado em seu trabalho onde ocorreu decréscimo de número de folhas de 
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50% entre os tratamentos 1,0 e 6,0 dS m-1. De acordo com SOUZA (1995) com os efeitos de 

sais sobre a sucção da água no solo, é inevitável que as concentrações aumentem a pressão 

osmótica a níveis superiores aos normalmente suportados pelas plantas. 

Foi constatada uma redução linear na massa seca da raiz (MSR) com o aumento da 

salinidade da água de irrigação (Figura 2). Através dos resultados obtidos para MSR, fica 

evidente o efeito negativo da salinidade no cultivo de alface cultivar americana, pois, o 

tratamento com maior nível de salinidade (3,14 dS m-1) apresentou índice inferior. Isso 

acarretou uma redução, de maneira geral, no desenvolvimento radicular da cultura 

supracitada.  

 
Figura 2: Massa seca da raiz (MSR) em função dos níveis de salinidade 

 

 
Para a MFR (Figura 3) inicialmente houve a cultura da alface americana mostrou-se em 

um crescimento linear até 1,14 dSm-1, onde, após, houve um decréscimo a cada incremento da 

salinidade na planta, fazendo com que o desenvolvimento da planta caísse, onde no nível de 

salinidade de 3,14 dSm-1 a MFR comportou-se maneira suprimida. 

 
Figura 3: Massa fresca da raiz (MFR) em função dos níveis de salinidade 
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CONCLUSÕES 

 
1. A salinidade com nível de CEa igual 3,14 dSm-1 foi prejudicial ao desenvolvimento 

da alface; 

2. A CEa proporcionou a alface c. Americana decréscimos significativos para as 

variáveis: área foliar, matéria seca raiz, matéria fresca da raiz; 

3. A cultura teve um baixo rendimento, no qual a planta apresentou um melhor 

desenvolvimento entre 1,1 a 1,5 dSm-1. 
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