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RESUMO: Objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito de diferentes níveis de 

irrigação localizada na cultura da alface, variedade, “Cinderela” (Lactuca sativa L.). O 

trabalho foi realizado no CECA/UFAL, na cidade de Rio Largo – AL. O delineamento 

experimental adotado foi o inteiramente casualizado, cujo os tratamentos foram: (50%; 75%; 

100% e 125% da ETc), com seis repetições cada. Os parâmetros da cultura foram avaliados 

através da determinação da produção de massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da 

parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) número de folhas (NF), Área Foliar (AF). A 

alface apresentou crescimento quadrático quando submetido a diferentes lâminas de irrigação. 

A lâmina que repõe 75% da ETc foi a mais recomendada em termos de desenvolvimento e 

produção. 

 

Palavras-chaves: Biomassa, Evapotranspiração, gotejamento. 

 

ABSTRACT. The objective of the present study was to evaluate the effect of different levels 

of irrigation located on lettuce, variety, "Cinderella" (Lactuca sativa L.). The study was 

conducted in the CECA / UFAL in the city of Rio Largo - AL. The experimental design was 

completely randomized, whose treatments were: (50%, 75%, 100% and 125% of ETc) with 

six repetitions each. The culture parameters were evaluated by determining the fresh mass 

production of the aerial part (FWS), dry matter of the aerial part (DMS), root dry mass 

(RDM) number of leaves (NL), leaf area (LA). Lettuce showed quadratic growth when 

subjected to different irrigation. The blade that restores 75% of ETc was the most 

recommended in terms of development and production. 

 

Keywords: Biomass, evapotranspiration, drip. 

 

 

A alface (Lactuca Sativa L.) foi uma das primeiras hortaliças cultivadas pelo homem. 

Após várias décadas de adaptação, as hortaliças representam hoje uma importante fonte de 
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alimento para os brasileiros, destacando sua relação com saúde e longevidade . No Brasil, são 

aproximadamente 30.000 ha cultivados com alface, responsável pela geração de 60 mil 

empregos diretos (Granjeiro et al., 2006). 

 O mercado alagoano e a CEASA-AL eram abastecidos por produtos vindo 

principalmente de Pernambuco. Embora, ainda ocorra importação de outros estados, Alagoas 

está se tornando auto-suficiente na produção de hortaliças folhosas (alface e coentro), onde 

90% do comercializado na CEASA-AL é produzido no estado, especialmente na região de 

Arapiraca, que tem se destacado nesse setor (IDERAL, 2008). 

De acordo com Valiati (2012), tradicionalmente o cultivo da alface era realizado em 

canteiros, utilizando principalmente, o método de irrigação por aspersão convencional. Na 

atualidade é feita em canteiros protegidos por estufas ou túneis plásticos.  

Atualmente, com o desenvolvimento da plasticultura nacional, o cultivo de hortaliças 

em estufas plásticas e túneis plásticos tem sido muito difundido. O uso dessa tecnologia 

apresenta algumas limitações, tais como o método apropriado para a irrigação da cultura sobre 

condições de ambiente protegido. Umas das alternativas é utilizar métodos de irrigação 

localizada, dentre eles o gotejamento. No entanto, para a obtenção de resultados satisfatórios, 

é importante que se conheça o manejo adequado da água de irrigação, utilizando esse método 

no interior, principalmente porque uma parte dos produtores de alface não tem muita 

experiência e nem tradição com o emprego da irrigação por gotejamento (Cuppini et al., 

2010). 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis 

de irrigação, com reposições de 50%, 75%, 100% e 125% da ETc da alface, variedade 

“Cinderela” (Lactuca sativa L.), cultivada em estufa e sobre irrigação localizada, nas 

condições edafoclimáticas da cidade de Rio Largo, na região da zona da mata alagoana. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação na área experimental do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, na cidade de Rio Largo-AL, com 

coordenadas geográficas 9º27’55’’ de latitude Sul e 35º49’46’’ de longitude oeste, e altitude 

média de 127m. A cidade de Rio Largo-AL. Foi utilizada a variedade “Cinderela”, 

pertencente ao grupo da alface crespa. A semeadura foi feita em bandejas de isopor, com 3 

sementes por “célula”, efetuando-se um desbaste com 15 dias após o plantio para ficar uma 
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muda por “célula”. Dez dias após o desbaste foi realizado o transplante das mudas para os 

vasos. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, cujo os tratamentos foram 

organizados da seguinte maneira: (50%; 75%; 100% e 125% da ETc), com seis repetições. Os 

parâmetros da cultura foram avaliados através da determinação da área foliar (AF), produção 

de massa fresca da parte aérea (MFPA), massa seca da parte aérea (MSPA) e número de 

folhas (NF). A aplicação de água teve um turno de rega de um dia, e a reposição da lâmina 

hídrica foi calculada pelo volume evaporado, no período entre as aplicações conforme cada 

tratamento. Os dados obtidos do cultivo foram submetidos à análise de variância e submetidos 

ao estudo de regressão. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1, estão expostas as informações das análises de variância para área foliar 

(AF) em cm2, matéria fresca da parte aérea (MFPA) em g/planta,  matéria seca da parte aérea 

(MSPA) em g/planta e número de folhas (NF). Houve diferença significativa a 1% de 

probabilidade pelo teste F, para todas as variáveis analisadas. 

  
Tabela 1.  Resumo da Análise de Variância e coeficiente de variação para as variáveis analisadas, aos 60 dias 
após o plantio (DAP). Área foliar (AF), matéria fresca da parte aérea (MFPA),  matéria seca da parte aérea 
(MSPA), matéria secar da raiz (MSR)  e número de folhas (NF).     
 

FV GL AF MFPA MSPA NF 
Lâminas de Irrigação 3 423210,3** 1210,16** 13,4** 8,11** 

Resíduo 20 13089,3 73,26 0,70 1,08 

CV (%)  9,43 13,48 18,46 8,67 

** significativo ; ns - não significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
 

Houve efeito significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F para a variável 

área foliar. As variações ocorridas podem ser explicadas por uma regressão quadrática, Figura 

1. A resposta quadrática indica que houve um acréscimo na produtividade total e comercial da 

cabeça, à medida que se aumentaram as lâminas de irrigação. O ponto máximo para a área 

foliar total foi estimado quando aplicou-se 75% da ETc, o que correspondeu a 

aproximadamente 1.500 cm2 . Resultado inferior ao observado por Hamada & Testezlaf 

(1995), que trabalhando com alface da cultivar Floresta, obtiveram máxima área foliar de 

5.395 cm2 planta-1, utilizando-se uma lâmina de 187 mm, aplicadas por um sistema de 

gotejamento sem cobertura morta no solo.  
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Figura 1.  Área foliar (AF), de plantas de alface crespa, em função de lâminas de irrigação.  
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A massa fresca total da parte aérea em cada tratamento e a curva de ajuste obtida na 

análise de regressão está apresentada na Figura 2. É possível perceber que a utilização da 

lâmina de 75% da ETc proporcionou um maior ganho de massa fresca, 80g/planta. Resultado 

diferente do observado por Villas-Boas et al., (2008) que trabalhando com as  cultivares 

Verônica e Hortência na região de Lavras-MG, sem utilização de cobertura morta aplicando-

se uma lâmina total de 249,1 mm, obtiveram 199,3 g/planta. 

 

Figura 2. Massa fresca da parte aérea (MFPA) de plantas de alface em função das lâminas de irrigação. 

y = -181,64x2 + 317,13x - 60,728
R² = 0,8507

20
30
40
50
60
70
80
90

100

25% 50% 75% 100% 125%

M
FP

A
 (g

)

Laminas de Irrigação

 

A média da massa seca total da parte aérea em cada tratamento e a curva de ajuste 

obtida na análise de regressão está apresentada na Figura 3. É possível perceber que o 

coeficiente de correlação foi de R2= 0,95, indicando que a variação da massa seca das folhas 

pode ser explicada por uma equação quadrática. A utilização da lâmina de 75% da ETc 

proporcionou um maior peso seco das plantas, alçando-se 6g/planta. Resultado inferior ao de 

Villas-Boas (2006), que observou máxima produção de matéria seca de aproximadamente 

8,78 g/planta, quando aplicou-se uma lâmina de 155 mm. 
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Figura 3. Massa seca da parte aérea (MFPA) de plantas de alface em função das lâminas de irrigação. 

y = -19,387x2 + 34,501x - 9,3153
R² = 0,9501

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

25% 50% 75% 100% 125%

M
SP

A
(g

)

Laminas de Irrigação

 

A aplicação de água no solo surtiu um acréscimo na variável (NF), de maneira 

quadrática (Figura 4). À medida que se aumentaram as quantidades de água aplicadas até as 

lâminas de 75 % da ETc. Desta forma, a umidade no solo favoreceu de forma direta o 

desenvolvimento vegetativo da cultura até certo ponto, e a partir daí, o acréscimo da lâmina, 

acarretou em decréscimo no desenvolvimento deste componente de produção. 

Diferente dos resultados obtidos por Santos & Pereira (2004), que estudando o efeito 

de diferentes tensões de água no solo sobre o comportamento produtivo da alface americana, 

cv. Raider, em ambiente protegido, encontraram o máximo de 22,25 folhas internas por planta 

com uma lâmina hídrica de 152,7 mm.  

  

Figura 4. Número de folhas (NF) de plantas de alface em função das lâminas de irrigação. 
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CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento da alface tipo crespa apresentou um crescimento que pôde ser 

explicado por uma regressão quadrática, quando submetida a diferentes lâminas de irrigação. 

A lâmina que repôs 75% da ETc foi a que surtiu melhores efeitos tanto no desenvolvimento 

quanto na  produção da alface Cinderela nas condições do presente estudo. 
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