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RESUMO – O estudo teve como objetivo determinar a evapotranspiração da cultura (ETc), o 
coeficiente de cultura (Kc) da alface (Lactuca sativa) e observar a resposta da cultura a diferentes 
doses de potássio, cultivada na região metropolitana do Recife-PE. O experimento foi conduzido 
em área experimental, situada no Departamento de Tecnologia Rural no Campus da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, no período de fevereiro a marco de 2009. Os valores de 
evapotranspiração de referência (ETo) e a evapotranspiração máxima da cultura foram 
obtidos,utilizando-se lisímetros de drenagem que foram dispostos em uma matriz de 8 x 5, sendo 
utilizada como parcela útil 4x5. Os tratamentos foram submetidos a uma lâmina constante de 100% 
de ETo e quatro doses de potássio 0, 100, 150 e 300 kg KCl ha-1, atendendo as necessidades 
nutricionais das culturas, aplicadas via fertirrigação, em delineamento inteiramente aleatorizado 
com quatro repetições. Foram avaliadas as variáveis peso da massa verde, peso da folha, peso do 
caule e número de folhas. A dose que mostrou uma melhor resposta de produtividade foi a de 150 
kg KCl ha-1. 
 

ABSTRACT – The study aimed to determine the evapotranspiration of the crop (ETc), the crop 
coefficient (Kc) of lettuce (Lactuca sativa) and observe the response of culture to different doses of 
potassium, grown in the metropolitan area of Recife-PE. The experiment was conducted in the 
experimental area, located in the Department of Rural Technology in Campus Federal Rural 
University of Pernambuco, in the period February-March 2009. The values of reference 
evapotranspiration (ETo) and maximum evapotranspiration of the culture were obtained, using 
drainage lysimeters which were arranged in a matrix of 8 x 5, being used as part useful 4x5. The 
treatments were subjected to a constant layer of 100% of ETo and four doses of potassium 0, 100, 
150 and 300 kg KCl ha-1, given the nutritional needs of crops, applied through fertigation in fully 
randomized design with four replications. We evaluated the variables weight of green mass, weight 
of leaf, stem weight and number of leaves. The dose that showed a better response in productivity 
was 150 kg KCl ha-1. 
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1-INTRODUÇÃO 
 

Uma característica marcante nas cidades brasileiras de médio e grande porte é a existência de 

áreas denominadas “cinturões verdes”, localizadas em seu perímetro urbano ou peri-urbano, onde se 

cultivam frutas e hortaliças que abastecem o mercado consumidor. De acordo com Pereira (2000), o 

número de pessoas que, no mundo, participam das atividades relacionadas com a agricultura urbana 

e peri-urbana, é estimado em 800 milhões, gerando renda e produzindo alimentos. Ainda, segundo o 

autor, estudos econômicos indicam que 32% das terras destinadas ao cultivo de alimentos são 

terrenos residenciais privados, 29% se situam na margem das rodovias, 16% na margem de rios e 

16% em outras zonas de propriedade pública. 

A produção de hortaliças é uma atividade quase sempre presente em pequenas propriedades 

familiares, seja como atividade de subsistência ou com a finalidade da comercialização do 

excedente agrícola em pequena escala. A pequena propriedade rural possui uma produção agrícola 

diversificada, caracterizada pela limitação de área e baixa fertilidade dos solos, porém, existe hoje 

uma preocupação do produtor com a preservação dos recursos naturais e a qualidade de vida 

(Montezano & Peil, 2006). 

Atualmente o consumo de hortaliças tem aumentado devido à maior conscientização da 

população em busca de uma dieta alimentar mais rica e saudável. Desse modo, o desenvolvimento 

de sistemas de cultivo com hortaliças, com vistas à otimização da produtividade, tem exigido dos 

agricultores esforços no sentido de reduzir ou até mesmo eliminar as deficiências do setor produtivo 

(Montezano & Peil, 2006). 

A demanda crescente pelos recursos hídricos para atender ao consumo humano, à indústria e à 

agricultura irrigada tem estimulado a pesquisa e a adoção de práticas que visam otimizar o seu uso. 

Dentre essas se destacam as relacionadas com o estudo das necessidades hídricas das culturas, em 

que se procura identificar as exigências das plantas em seus diferentes estádios de desenvolvimento. 

Esse conhecimento é fundamental para o planejamento e otimização do manejo da irrigação (Stone, 

2002), principalmente quando a irrigação é de natureza suplementar como acontece em regiões 

litorâneas. 

Cada nutriente tem sua função específica no crescimento e desenvolvimento vegetal. De 

acordo com Faquin (1994) o potássio é responsável pela ativação enzimática, tem função de 

osmoregulação, na fotossíntese e no transporte de carboidratos. 

De acordo com Costa et al. (1986), a fertirrigação é de comprovada eficácia no aumento da 

produtividade e da qualidade do produto colhido, na redução da mão-de-obra para aplicação, no 
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consumo de energia, nos gastos com equipamentos e na maior eficiência na utilização dos 

nutrientes, principalmente os mais móveis como o potássio. 

O estudo da necessidade de nutrientes em hortaliças tem recebido muita atenção, pois é de 

fundamental importância suprir as plantas com fertilizantes que não conduzam a um aumento 

excessivo da condutividade elétrica do solo ou do substrato, promovendo o melhor equilíbrio 

possível entre os mesmos. Entretanto, para elaborar uma solução ótima de nutrientes é necessário 

conhecer a absorção de cada elemento químico pela planta, relacionando-os com os fatores 

ambientais, substrato e características da espécie (Eymar et al., 1998). 

A quantidade de fertilizantes a aplicar para qualquer cultura deve ser a mais próxima possível 

do que é extraído pela mesma, pois existe o perigo de salinização do solo devido ao acúmulo de sais 

na região do sistema radicular. Para agravar a situação, em ambiente protegido não há lixiviação 

natural do excesso de sais pela chuva e aplicação de lâmina de irrigação excessiva (Goldberg et al., 

1971). 

Na Região Nordeste de Brasil, poucos são os trabalhos para determinação de lâminas de 

irrigação em áreas urbanas. Este trabalho visa dar subsídios aos agricultores para o manejo 

adequado de água e fertilizante aplicados na cultivo de hortaliça. 

A alface (Lactuca sativa L.) é, atualmente, a mais difundida das hortaliças folhosas, sendo 

cultivada em quase todas as regiões do globo terrestre. No mercado brasileiro, em particular, a 

alface é a principal folhosa, tanto em termos de produção quanto consumo. 

Além do valor econômico e alimentar, o cultivo de alface também tem grande importância 

social, na geração de empregos diretos e indiretos, pois demanda grande quantidade de mão-de-

obra, desde o cultivo até a comercialização. 

 
 
2-REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

2.1- Aspectos da cultura da alface 
 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta herbácea, pertencente à família Asteraceae, com 

caule diminuto, não ramificado, ao qual se prendem as folhas. Estas folhas são grandes, lisas ou 

crespas, fechando-se ou não na forma de uma “cabeça”. Sua coloração varia de verde -amarelado ao 

verde-escuro, sendo que algumas cultivares apresentam as margens arroxeadas. As raízes são do 

tipo pivotante, podendo atingir 0,60 m de profundidade quando em semeadura direta, porém, 

apresentam ramificações delicadas, finas e curtas, explorando apenas os primeiros 0,25 m de solo 

(Filgueira, 2000). 
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Segundo Marouell (1996), a umidade relativa do ar ótima varia de 60 a 80% e as temperaturas 

críticas de interferência no desenvolvimento da cultura são abaixo de 10-12ºC e acima de 30ºC, 

necessitando de variações de amplitude térmica entre dia e noite, para formação de cabeça. 

A cultura adapta-se melhor a solos de textura média, com boa capacidade de retenção de água. 

A faixa de pH 6,0 a 6,8 é mais propícia ao seu desenvolvimento (Filgueira, 2000). A calagem deve 

elevar a saturação por bases para 80%, quando a análise de solo indicar valores inferiores a esse. 

Quanto ao espaçamento, sugere-se 20 x 20 cm, 25 x 25 cm ou 30 x 30 cm, sendo o plantio 

feito em patamares ou em canteiros. 

A alface é uma excelente fonte de vitamina A, possuindo ainda as vitaminas B1, B2 e C, além 

de cálcio e ferro (Camargo, 1992). Graças às suas propriedades nutritivas, que são conservadas pelo 

fato de ser consumida crua, é um importante alimento para a população brasileira. 

É a hortaliça folhosa mais difundida atualmente, sendo cultivada em quase todos os países, 

foram produzidos no mundo 17,28 milhões de toneladas de alface, em uma área de 791.144 ha em 

2000. Considerando o mercado brasileiro, a alface é a principal folhosa, tanto em termos de 

produção quanto consumo. 

 

2.2- Lisimetria e evapotranspiração  
 

A utilização de lisímetros envolve medições de toda entrada e saída de água. Os lisímetros de 

drenagem estimam a evapotranspiração para um dado período de tempo por dedução da água de 

drenagem coletada do total de água adicionado por irrigação ou precipitação. A realização do 

balanço hídrico do solo para curtos períodos, constitui-se num dos grandes desafios para os 

pesquisadores que trabalham com as interações solo – água – planta – atmosfera, pois a quantidade 

de água perdida pela superfície, por evaporação e transpiração é de grande importância na 

determinação das necessidades hídricas das culturas. 

 

 
3-MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 – Caracterização do local e Estrutura experimental 
 

A pesquisa de campo foi conduzida em área experimental, situada no Departamento de 

Tecnologia Rural e no Campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco em Recife – PE, 

cujas coordenadas geográficas no sistema SAD 69 (South American Datum), são 8°01’05” de 

latitude sul e 34°56’48” de longitude oeste, e altitude de 6,486 m. O clima, de acordo com a 



 

XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

5 

classificação de Koppen é As, megatérmico tropical (tropical úmido), com temperatura média do 

mês mais frio superior a 18°C e com precipitações de outono e inverno. As médias anuais de 

umidade relativa do ar, de precipitação pluvial e temperatura são 76%, 1501 mm e 26°C, 

respectivamente. 

A dimensão da área experimental totaliza 464,40 m2 de área plantada possuindo uma bateria 

de 40 lisímetros de drenagem e as bordaduras que foram irrigadas, mediante o uso de um Datum de 

irrigação localizada por gotejamento. Os lisímetros são posicionados à eqüidistância de 1,20 m, nas 

duas direções, e as caixas são assentadas a 0,65 m de profundidade. A Figura 1 ilustra a estação 

lisimétrica do Departamento de Tecnologia Rural, que foi utilizada nos ensaios de campo associada 

à área prevista para instalação de estação climatológica (à frente) e unidade de coleta (em desnível). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estação Lisimétrica do Departamento de Tecnologia Rural da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco. 

Os lisímetros de drenagem estão dispostos em uma matriz de 8 x 5, sendo utilizado no 

experimento como parcela útil uma matriz de 4 x 5, são construídos em caixas de cimento-reforçado 

com fio sintético - CRFS, cônicas, com capacidade de 1,00 m3, com diâmetro na borda superior 

1,38 m e profundidade de 0,75 m. Os lisímetros possuem, como acessório, estruturas de túneis 

plásticos que podem ser utilizadas durante precipitações pluviométricas indesejáveis a pesquisa. 

O sistema de drenagem dos lisímetro é constituído de: um segmento de tubo de polietileno de 

25 mm de diâmetro, colocado ao longo da circunferência, junto ao fundo da caixa. Esses tubos tem 

perfurações de 5 mm de diâmetro a cada 5 cm; uma camada de brita zero de aproximadamente 5 cm 

de espessura; uma camada de areia lavada de aproximadamente 3 cm de espessura; e uma tubulação 

que interliga o sistema de drenagem à unidade de coleta e medição do efluente. Conjugado a cada 

sistema de drenagem existe um piezômetro individual com escala milimétrica, para medir a 

variação de nível da água dentro dos respectivos lisímetros. A irrigação utilizada fora dos lisímetros 

foi por gotejamento e dentro dos lisímetros por meio de regadores, sendo o volume de água 

controlado. 
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3.2 – Determinação da evapotranspiração máxima da cultura (ETc) 
 

A determinação da evapotranspiração da cultura foi realizada por meio do balanço de água 

nos lisímetros. Considerando o fluxo apenas no sentido vertical e a variação no armazenamento de 

água da planta desprezível, o balanço hídrico foi estimado conforme Aboukhaled et al. (1982). 

Equação 1. 

 

UD ∆=−ΕΤ−Ι+Ρ                                                                                                                          (1) 

                                                                 

em que: 

P = precipitação pluvial, mm; 

I = lâmina de água aplicada ao sistema, mm 

ET = evapotranspiração, mm; 

D = percolação, mm; e 

∆U= variação no conteúdo de água no solo, mm. 

 

3.3 – Determinação da evapotranspiração de referência (ETo) 
 
 

Para a estimativa da ETo, utilizou-se os dados do tanque de evaporação do tipo U.S.W.B. 

“Classe A”.A evapotranspiração de referência ETo foi obtida usando-se a Equação 2. 

 

ETo = Kp . ECA                                                                                                                                (2) 

 

em que: 

ETo = evapotranspiração de referência, mm.dia-1; 

Kp = coeficiente do tanque, adimensional; e 

ECA = evaporação medida no tanque Classe A, mm.dia-1. 

 
3.4 – Determinação do coeficiente de cultura (Kc) 
 

A partir da ETo e dos valores de ETc foram determinados os valores de coeficiente de cultura 

(Kc). O coeficiente de cultura (Kc) para as condições experimentais foram determinados 

relacionando-se a evapotranspiração da cultura (ETc), obtida através dos respectivos lisímetros, 
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com a evapotranspiração de referência (ETo), obtida através do método de evaporação representada 

pela Equação 3. 

Kc = 
ETo

ETc
                                                                                                                                          (3) 

 
 
3.5 – Tratamentos e análises estatísticas 

 

Os tratamentos foram dispostos num esquema fatorial 1 x 4, com uma lâminas de 100% de 

ETo e quatro doses de potássio 0, 100, 150 e 300 kg KCl ha-1, dispostos em delineamento 

inteiramente aleatorizado com quatro repetições. 

As variáveis avaliadas da cultura foram: rendimento de massa verde; peso de folha; peso do 

caule e número de folhas. 

Os dados foram analisados no sistema computacional SAEG 2005 e interpretados por meio 

das significâncias das análises de variância e regressão, considerando-se o nível de probabilidade de 

5% pelo teste F. No entanto, para estabelecer um modelo que representasse o fenômeno em estudo 

utilizou-se o teste “t” de Student para testar os coeficientes de regressão, adotando o nível de 

probabilidade de 10% e os coeficientes de determinação R2. A apresentação das equações de 

regressão e suas interpretações seguiram recomendação de Alvarez & Alvarez (2003). 

 

3.6 – Técnicas do cultivo da alface 
 

As mudas de alface (Lactuca sativa) foram produzidas em substrato e bandejas de isopor com 

células de tamanho apropriado. A germinação aconteceu entre 3 e 5 dias e as mudas foram 

transplantadas com torrão, tendo-se o cuidado de manter a mesma profundidade anterior. 

O transplante foi feito quando a muda apresentou 5 folhas definitivas com uma média de 6 cm 

de comprimento. O espaçamento para plantio utilizado foi de 30 cm entre fileiras e de 30 cm entre 

plantas. 

A colheita foi realizada quando as cabeças atingiram seu máximo desenvolvimento, com um 

corte logo abaixo das folhas basais, bem rente ao solo, como recomenda Filgueira (2000). 

Posteriormente, as plantas foram pesadas afim de estimar a produtividade total real.  

Os procedimentos desde semeadura a colheita, compreenderam o período de 04 de fevereiro a 

31 de março de 2009. 
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4-RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

As características vegetativas da cultura da alface foram representadas pelo rendimento de 

massa verde (PTF); peso da folha (PF); peso do caule (PC) e número de folhas (NF) da planta. A 

Tabela 1 apresenta os resultados obtidos das análises de variância.  

 

Tabela 1 – Resumo da análise de variância das variáveis respostas em função das doses de potássio. 

PTP PF PC NF

Doses 3 1802.50**1447.807** 22.943** 49.062**

Linear 1 1306.81**1134.451** 8.605** 53.340*

Quadrat. 1 3787.62**2978.388** 54.516** 93.845**

Cúbico 1 313080** 230.584** 5.709** 0.166
NS

Resíduo 12 3382** 2.741** 0.760
NS

6.270

CV% 4,374 4,452 18,298 13,311
NS 

Não significativo até 5% 

* e ** Significativo a 5% e 1% de probabilidade pelo teste F.

Fonte de Variação GL
Quadrados Médios

 
 

Pela derivada a primeira das equações polinomiais, apresentadas nas Figuras 2; 3; 4 e 5. Que 

indicam  a influência significativa da variação de doses de potássio em relação a variação das 

variáveis respostas estudadas, estimou-se a dose máxima eficiência que proporciona os pontos de 

máximo para cada variável avaliada. 

Desta forma, para variável peso total a dose ótima estimada de 177,73 kg KCl ha-1 

proporcionou o peso total máximo de 60,54 g, quando comparada com o tratamento testemunha 

estimado em 13,16 kg KCl ha-1 houve um acréscimo de 360%. 

Da mesma forma, para o peso de folha, o peso do caule e o número de folhas, as doses ótimas 

de 183,27 kg KCl ha-1; 151,75 kg KCl ha-1; e 218,00 kg KCl ha-1 proporcionaram incrementos de 

394%; 263% 268% com relação aos tratamentos testemunha de 11,05 kg KCl ha-1; 1,74 kg KCl ha-

1; e 13,79 kg KCl ha-1 respectivamente.   
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Figura 2 – Peso total médio por planta de alface em função de doses crescentes de cloreto de 

potássio. 
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 Figura 3 - Peso foliar médio por planta de alface em função de doses crescentes de cloreto de 

potássio. 
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Figura 4- Peso médio do caule por planta de alface em função de doses crescentes de cloreto de 

potássio. 
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Figura 5 – Número médio de folhas por planta de alface em função de doses crescentes de cloreto 

de potássio. 
 

 Os valores referentes ao consumo hídrico observado após o transplantio, durante o período de 

desenvolvimento da cultura mostraram valores de consumo próximos, apresentando uma maior 

necessidade hídrica no período intermediário do desenvolvimento da cultura, Tabela 2. 

Observam-se variações nos valores de Kc decorrentes das condições climáticas predominantes e 

fases fenológicas da cultura.  

  
Tabela 2 – Valores médios da evapotranspiração da cultura (ETc) e do coeficiente da cultura 

(Kc) para os tratamentos e períodos correspondentes aos três balanços hídricos. 
 

Balanço hídrico no ciclo da alface

Lâmina de

Potássio  irrigação

P L Etc        Kc Etc         Kc Etc          Kc

1 1 2,81 0,58 2,94 0,75 2,38 0,42

2 1 2,84 0,59 2,96 0,77 2,39 0,45

3 1 2,39 0,54 2,87 0,74 2,23 0,39

3º

Início: 10/03

Final: 16/03

Início: 17/03

Final: 23/03

Início: 24/03

Final: 30/03

1º 2º

Tratamentos

 
 
 
 
5-CONCLUSÕES 
 

Durante a época de plantio da alface, as variáveis estudadas foram influenciadas 

significativamente com probabilidades de 1%, com base em modelo polinomial quadrático; 

As estimativas das características vegetativas avaliadas foram maximizadas com doses de 

potássio ótimas na faixa de 151 kg KCl ha-1 a 218 kg KCl ha-1; 
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Os valores referentes ao consumo hídrico observado durante o período de desenvolvimento da 

cultura mostraram valores de consumo próximos, apresentando um maior consumo no período 

intermediário do desenvolvimento da cultura. 

As doses de potássio não mostraram variação significativa no consumo hídrico da cultura. 
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