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RESUMO - No estado do Piaui, a alface (Lauuc.a .6a.:t.i..va L.)
apresenta baixa produtividade, resultante de uma serie
de fatores, dentre eles urn ineficiente manejo de agua de
irriga~ao, que compromete a explora~ao dessa hortali~a.
o conhecimento da resposta da cultura as condi~oes de
umidade do solo e demanda evaporativa da atmosfera sao
os elementos basicos para 0 manej 0 adequado da irriga~ao.
Este trabalho avaliou os efeitos de quatro niveis de ir
riga~ao: 50%, 75%, 100% e 125% sobre os valores de evapo
ra~ao do Tanque Classe- "A" sobre 0 desenvolvimento de qua
tro cultivares de alface: duas lisas (Gloria e Piracica
ba 65) e duas crespas (Brisa e Veronica). A analise esta
tistica constatou diferen~a significativa para cultiva
res e tratamentos isoladamente, nao se evidenciando inte
ra~ao. entre ambos. Verificou-se que para todas as carac
teristicas estudadas as cultivares lisas foram superio
res as crespas, em todos os niveis de irriga~ao. Os da
dos de peso medio de cabe~a e produtividade apresentara~
resposta quadratica, sendo que para ambos, 0 nivel de ir
riga~ao correspondente a 75% da evapora~ao do Tanque Clas
se "A" apresentou os melhores resultados com 184 g ~
23.671 kg/ha, respectivamente. Em termos de eficiencia
do uso de agua verificou-se uma resposta linear decres
cente. As cultivares lis as com 156,92 e 159,37 kg/ha/~
de agua aplicada mostraram-se mais eficientes quanta ao
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de Ambito Estadual de Teresina (UEPAE de Teresina), Cai
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uso de agua de irriga~ao que as cultivares crespas que
apresentaram 122,44 e 124,44 kg/ha/mm de agua aplicada.

Palavras-chaves: alface (Laetuea ~ativa L.), cultivares,
irriga~ao.

ABSTRACT - The low yield of the lettuce crop in Piaui
state is mainly related to an inefficient irrigation m~
nagement. The basic elements to an adequate irrigation
are knowledge of the soil moisture conditions and the
water requirement. The trial was carried out in order to
evaluate the effects of four irrigation levels: 50%, 75%,
100% and 125% of a Class A Pan evaporation on the perfoE
mance of four lettuce cultivars: two smooth leaves culti
vars (Gloria and Piracicaba 65) and two wrinkle leaves
ones (Brisa and Veronica). There was significant diffe
rence among cultivars and irrigation levels separately
and the interaction between the two factors was no sign!
ficant. It was observed that the smooth leaves cultivars
presented better results than the wrinkle leaves ones,
for the investigated characteristics, under all irrig~
tion levels. The data of head average weight and yield
presented a quadratic response and the best irrigation
level for both characteristics was 75% of Class A Pan
evaporation with 184 g and 23.671 kg/ha, respectively.
The smooth leaves cultivars were more efficient to the
water use irrigation (158 kg/ha/mm of applied water) than
the wrinkle leaves ones (123 kg/ha/mm of applied water).

Key-words: lettuce (Laetuea~ativa L.), cultivars, irri
gation.



No Brasil, 0 maior cultivo de alface se concentra
no estado de Sao Paulo, onde SaD exploradas cultivares
de verao e inverno em diferentes epocas, em areas com
disponibilidade de agua e que ficam perto dos centros de
consumo, onde SaD comercializadas rapidamente, dada a sua
alta perecibilidade.

No estado do Piau!, embora a alface seja uma das
principais olerlcolas comercializadas, segundo dados for
necidos pela CRASA-PI, foram comercializadas em 1991 ceE
ca de 223,49 t. Estima-se que 98,17% do total comerciali
zado SaD provenientes de outros estados como Ceara
(211,86 t) e Maranhao (7,54 t). Neste Estado, que part!
cipa com apenas 1,83% do que e comercializado, 0 cultivo
da alface se restringe a pequenas areas que apresentam
problemas de baixa produtividade em decorrencia, princi
palmente, de um ineficiente manejo de agua de irriga~ao~
comprometendo a exploracao dessa hortalica no Estado.

As hortali~as tem 0 seu desenvolviemnto e rendimen
to influenciados pelas condicoes de clima e umidade d;
solo. 0 nlvel de umidade do solo exerce influencia tanto
por deficiencia como por excesso (Marouelli et al.; Rei
chardt 1987). -

A alface e uma hortalica exigente em agua. Segundo
Filgueira (1982), experimentos com irrigaCao controlada
demonstraram que 0 peso da planta e a produtividade au
mentaram com a quantidade de agua aplicada. Tambem a qu~
lidade das plantas e afetada, pois, quando adequadament~
supridas produzem folhas tenras e suculentas. A maxima
utilizacao de agua ocorre durante a fase de formaCao da
cabeca, quando ha um maior incremento no peso da planta
e na produtividade.

Singh & Alderfer (1966) observaram que 0 peso da
planta, a qualidade de cabeca e a produtividade da alf~
ce diminulram a medida que aumentaram os valores de ten
sac de agua no solo, indicando que a cultura e senslvel
a elevados deficits de agua no solo.

Maciel & Couto (1979) constataram que a produCao
total da alface cresceu a medida que se elevou os teores
de agua util do solo. Conclulram ainda que 0 maior peso



medio de planta foi obtido quando 0 solo apresentava 0

nivel de 60% de agua util. No entanto, Dematte & Moretti
Filho (1981) observaram que 0 nivel de 80% de agua disp~
nivel apresentou os melhores resultados para peso medio
e peso total de plantas.

Leoni et al. (1983), utilizando irriga~ao por gote
jamento em alface, concluiram que 0 peso medio/planta ~
a produtividade foram influenciadas pelas diferentes
quantidades de agua aplicadas, obtendo valores maximos
de 557 g/planta e 8,92 kg/m2, quando se utilizou seis go
tejadores/m2, aplicando urn volume de 18 1/h/m2 de parc~
la.

o conhecimento da resposta da cultura as condi~oes
de umidade do solo e demanda evaporativa da atmosfera sac
os elementos basicos para urn manejo adequado da irriga
~ao. 0 objetivo deste trabalho foi avaliar 0 efeito d~
diferentes niveis de irriga~ao sobre 0 desenvolvimento da
cultura da alface (LactuQa ~ativa L.) nas condi~oes eda
foclimaticas de Teresina, PI.

o ensaio foi realizado na area Experimental da
EMBRAPA/UEPAE de Teresina, localizada a 05005' S de lati
tude, 42043' W de longitude e a uma altitude de 72 m, em-urn solo classificado como Latossolo Amarelo textura me
dia, cuja caracteriza~ao fisico-quimica encontra-se na
Tabela 1.

Utilizou-se quatro cultivares de alface, duas cres
pas (Brisa e Veronica) e duas lisas (Gloria e Piracicaba
65), as quais destacaram-se nos ensaios de competi~ao rea
lizados nas condi~oes de Teresina (Duarte et al. 1991).-

A semeadura foi feita em 09/10/91, em copinhos plas
ticos com quatro sementes/copo, com futuro desbaste para
uma muda/copo. 0 transplantio para 0 local definitiv~ no
espa~amento de 30 cm x 25 cm, foi realizado quando as m~
das estavam apresentando de quatro a seis folhas defini
tivas. Efetuou-se nos canteiros uma aduba~ao de funda~ao
com 20 g/m2 de sulfato de amonio, 14 g/m2 de ..superfosfa
to simples, 28 g/m2 de clore to de potassio e 3 kg/m2 d~



TABELA 1. Caraeteriza~ao fisiea e quimiea do solo da area experimental. Teresina,
Piau£, 1991.

Horizonte Granu10metria Densidade (g.em-3) Constantes Hidrieas (%)
Profundidade Umidade Umidade A. Disp

(em) Areia Silte Argila Aparente Real 1/3 atm 15 atm maxima

0-20 79 12 9 1,4 10 5 5

~H
em agua

Mat.
Org.
(%)

P
(ppm)



esterco caprino. Posteriormente fez-se duas aduba~oes de
cobertura, aos sete e quinze dias apos a transplantio,
na dosagem de 30 g/m2 de sulfato de amonio.

o ensaio foi instalado em canteiros medindo 1,20 m
de largura par 10,0 m de comprimento, divididos em quatro
sub-parcelas de 1,20 m de largura par 2,50 m de compr!
mento, dispostos em urn delineamento experimental de blo
cas casualizados, com quatro repeti~oes e parcelas subdf
vididas. As variedades distribuidas nas sub-parcelas e
as niveis de irriga~ao nas parcelas. A area util da su~
parcela constituiu-se das duas fileiras centrais, ret!
rando-se as duas plantas das extremidades, em urn total
de oito plantas uteis. Os tratamentos analisados no en
saio for am:

Tratamento A: lamina de irriga~ao correspondente a
50% da evapora~ao do Tanque Classe "A";

Tratamento B: lamina de irriga~ao correspondente a
75% da evapora~ao do Tanque Classe "A";

Tratamento C: lamina de irriga~ao correspondente a
100% da evapora~ao do Tanque Classe "A";

Tratamento D: lamina de irriga~ao correspondente a
/125% da evapora~ao do Tanque Classe "A";

Os dados referentes a evapora~ao do Tanque Classe
"A" e as laminas de irriga~ao aplicadas par tratamento
encontram-se na Tabela 2.

Foi utilizado urn sistema de irriga~ao par microas
persao, com as linhas de irriga~ao suspensas do solo em
0,50 m. Essas linhas de irriga~ao, contendo as microasper
sores, foram colocadas lateralmente e paralelas aos ca~
teiros, distanciadas entre si de 2,0 m e funcionaram sem
pre duas a duas, controladas par urn registro de gaveta~
Os microaspersores utilizados apresentaram como caracte
risticas tecnicas urna vazao de 120 l/h a uma pressao de
servi~o de 15 m.c.a e raio de cobertura de 1,50 m. En
tre as linhas de irriga~ao de tratamentos vizinhos fof
mantida uma distancia de 2,0 m para evitar a influencia
entre as tratamentos.

Apos a transplantio das mudas para a local defini
tivo e antes do inicio das irriga~oes diferenciais (aplf
ca~ao dos tratamentos) foram efetuadas quatro irriga~oes



iniciais, em urn total de 30 mm, com a finalidade de un.!
formizar 0 teor de umidade no solo em todos os b10cos e
favorecer 0 estabe1ecimento da cu1tura.

TABELA 2. Dados de evaporacao do Tanque C1asse "A" (ECA)
e laminas de irrigacao ap1icadas por tratamen
to. Teresina, Piaui, 1991.

06.11/08.11
09.11/11.11
12.11/14.11
15.11/17.11
18.11/20.11
21.11/23.11
24.11/26.11
22.11/29.11
30.11/01.12

ECA*
(mm)

25.38
22.29
21. 42
19.28
20.78
25.53
22.95
24.88
16.03

198.54

12.69
11.14
10.71

9.64
10.39
12.76
11.47
12.44
8.01

99.25

19.03
16.72
16.06
14.46
15.58
19.15
17.21
18.66
12.02

148.89

25.38
22.29
21.42
19.28
20.78
25.53
22.95
24.88
16.03

198.54

31. 72
27.86
26 .•77
24.10
25.97
31. 91
28.69
31.10
20.04

248.16
*Os va10res da evaporacao do Tanque C1asse "A" foram ob

tidos na Estacao Agroc1imato1ogica da SUDENE insta1ada
na sede da UEPAE de Teresina.

o monitoramento e 0 contro1e da umidade do solo fo
ram efetuados em todos os tratamentos, mediante a uti1iza
cao de tensiometros de mercurio, insta1ados a uma profun
didade de 15 em, onde se concentra 80% do sistema radic~
1ar da a1face, conforme recomendam Faria & Costa (1987)~

A co1heita ocorreu no dia 02/12/1991 e as caracte
risticas ava1iadas foram: numero de fo1has/p1anta, peso
medio de cabeca, produtividade e eficiencia do uso de
agua.



Foi constatada diferenca significativa para cu1ti
vares e tratamentos iso1adamente, nao se evidenciando uma
interacao entre ambos, ou seja, os niveis de irrigacao e~
tudados inf1uenciaram 0 comportamento das cu1tivares de
uma maneira gera1, nao se observando interacao especifi
ca entre niveis de irrigacao e cu1tivares. -

Na Tabe1a 3 sao apresentados os dados re1ativos a
numero de fo1has/p1anta, peso de cabeca (g), produtivida
de (kg/ha) e eficiencia do uso de agua (kg/ha/mm) das cuI
tivares de a1face sob os diferentes niveis de irrigacao~
Verificou-se que para todas as caracteristicas estudadas
as cu1tivares 1isas (Gloria e Piracicaba 65) foram supe
riores as cu1tivares crespas (Brisa e Veronica), sob qual
quer nive1 de irrigacao, seguindo a mesma tendencia dOB
dados obtidos por Duarte et a1. (1991).

TABELA 3. Medias referentes a numero de fo1has/p1anta, pe
so de cabeca, produtividade e eficiencia do us-;;
de agua de quatro cu1tivares de a1face submeti
das a diferentes niveis de irrigacao. Teresi
na, Piau!, 1991.

NQ de
Cu1tivares fo1has/

p1anta

Gloria 29.71 a
Piracicaba 65 31.77 a
Brisa 27.25 b
Veronica 22.61 c

Peso de Eficiencia
cabe~a Produtividade do uso de

agua
(g) (kg/ha) (kg/ha/mm)

188.48 a 24.434,38 a 159,37 a
189.33 a 24.227,85 a 156,92 a
138.29 b 18.185,22 b 124,44 b
139.36 b 17.957,67 b 122,93 b

DMS (%) 2.13 2.45
OBS: Medias na vertical seguidas

rem entre si, pe10 teste de
de probabi1idade.

4.928,15 29,77
da mesma 1etra nao dife
Tukey, ao nive1 de 5%

as resultados de peso medio de cabeca mostraram res
posta quadratica, com efeito significativo para os trata
mentos estudados (Fig. 1), significando aumento no peso



medio de cabeca a medida que se aumentou as laminas de
irrigacao ate 0 nlvel de 75% da evaporacao do Tanque Cla~
se "A". Resultados semelhantes foram obtidos por Pryor
(1944) e Simao (1956) que apenas obtiveram resposta l.:!:
near para peso medio de cabeca, ern virtude das quantid~
des de agua definidas para cada tratamento terem sido in
suficientes para atingir-se 0 peso maximo de cabeca.

f'O
.~~'.s
~
~ 100

tdvei!'> dt' irri~al;';o
Cl Sf>pre evapora<,.3n In li\nquc Cltlssf~ A)

1- Erciru de nfvcjs de i!"rigal;'ao mcdio de c<lbcr;;a de alface. Teresi
n<1, PiiJuf. IY91. -

as resultados de produtividade seguem a mesma ten
dencia de peso medio de cabeca, conforme mostra q Fig. 2~
Verificou-se que a produtividade maxima foi tambem obti
da corn 0 nlvel de irrigacao correspondente a 75% da evap~
racao do Tanque Classe "A". Esses resultados concorda;
corn os obtidos por Bar-Yosef citado por Cohen (1984) que
obteve produtividade maxima corn urn nivel de irriga!;ao cor
respondente a 80% da evaporacao do Tanque Classe "A". -
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Fig. 2 - E(ei to de nlveis de irrigatao sabre a produtividade de alface.
Teresina~ Piau!, 1991.

Os resultados relativos a eficiencia do uso de agua
(Fig. 3) revelam resposta linear decrescente, significan
do que a medida que os niveis de irriga~ao aumentam a
eficiencia do uso de agua diminui, ou seja, para cada 1%
de acrescimo no nivel de irriga~ao observa-se uma dimi
nui~ao na eficiencia do uso de agua de 2.058 kg/ha/mm d;
agua aplicada. Essa tendencia e normal, uma vez que de
acordo com Sammis (1980), a alface sendo uma cultura de
raizes superficiais apresenta melhores respostas quanta
a eficiencia do uso de agua quando suprida com pequenas
laminas de irriga~ao, porem com uma alta frequencia.
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Fig. 3 - Efeit.o c,teniveis de irrigat;ao sabre a eficiencia do uso de agua
e. cu.lt:iv"lres de alface. Teresi.na, pi.auI, 1991.

1. As cultivares lisas (Gloria e Piracicaba 65) fo
ram sempre superiores as cultivares crespas (Brisa e Ve
ronica), sob qualquer nivel de irriga~ao.

2. a peso medio de cabe~a apresentou resposta qu~
dratica, atingindo 0 valor maximo de 184 g com 0 nivel de
irriga~ao correspondente a 75% da evapora~ao do tanque
Classe "A".

3. A produtividade tambem apresentou resposta qua
dratica, alcan~ando 0 valor maximo de 23.671 kg/ha" com ;
nivel de irriga~ao correspondente a 75% da evapora~ao do
tanque Classe "A".

4. A eficiencia do uso de agua pela cultura e maior
quando suprida com pequenas laminas de irriga~ao.
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