
EFEITO DA APLICAÇÃO DE POTÁSSIO NA 
PRODUÇÃO DA ALFACE

Géssica Silva Lima1, Weydson de Oliveira Coimbra2; Marcus Metri Corrêa3



________________
1. Primeiro Aluna de Graduação em Engenharia Agronômica da UFRPE, DTR, Av. Dom Manoel de Medeiros, S/N, 52171-900 Recife. e-mail:
gessicaslima@hotmail.com
2. Engenheiro Agrônomo pela UFRPE, DTR, Av. Dom Manoel de Medeiros, S/N, 52171-900 Recife. e-mail: weydsoncoimbra@hotmail.com
3. Professor adjunto da UFRPE, DTR, Av. Dom Manoel de Medeiros, S/N, 52171-900 Recife. e-mail: mmetri@ig.com.br.

Introdução

A alface (Lactuca sativa L.) é uma das hortaliças
mais cultivadas no mundo, segundo [1]. Essa hortaliça 
folhosa é a mais importante na alimentação do 
brasileiro, o que assegura à sua cultura expressiva
importância econômica [2].

Nesse contexto vem aumento o estudo dessa 
hortaliça objetivando melhorar sua produtividade, 
visando qualidade e economia.

A fertirrigação é o processo de aplicação simultânea 
de água e fertilizantes às plantas, por meio de sistema 
de irrigação, trazendo como vantagens maior eficiência 
e economia de fertilizantes e mão-de-obra, aplicação da 
dose correta, na profundidade adequada, possibilidade 
de veiculação de diversos tipos de produtos, menor 
risco, maior facilidade de aplicação e versatilidade de 
uso em qualquer tipo de solo [3].

A prática de fertirrigação tem-se mostrado mais 
eficiente no fornecimento de nutrientes para diversas 
culturas, com uma série de vantagens sobre a forma 
tradicional. Embora a fertirrigação seja uma técnica 
utilizada com sucesso em vários países do mundo, 
sendo poucos os trabalhos desenvolvidos nessa área no 
Brasil, citam-se alguns recentes com alface [4].

Cada nutriente tem sua função específica no 
crescimento e desenvolvimento vegetal. Entre as várias 
funções que o potássio exerce nas plantas, citam-se 
melhor eficiência de uso da água, em conseqüência do 
controle da abertura e fechamento dos estômatos, maior 
translocação de carboidratos produzidos nas folhas 
para os outros órgãos da planta, maior eficiência 
enzimática e melhoria da qualidade comercial da planta 
[5].

Assim, com o presente trabalho objetivou-se, 
estabelecer a dose adequada de potássio via 
fertirrigação no cultivo de alface, visando contribuir 
com as informações para se trabalhar em condições 
edafoclimáticas da Região Metropolitana de Recife.

Material e métodos

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 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 sistema de irrigação localizada por gotejamento. 
Os lisímetros são posicionados à eqüidistância de 1,20 m, 
nas duas direções, e as caixas foram assentadas a 0,65 m de 
profundidade.

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.

A aplicação da lâmina d’água se deu via fertirrigação e 
foi calculada com base na evaporação do Tanque Classe A.

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 1.

ETo = Kp . ECA                                                              (1)
                
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.
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. 

Técnicas do cultivo da alface



As mudas de alface (Lactuca sativa) foram 
produzidas em substrato e bandejas de. A germinação 
aconteceu entre 3 e 5 dias 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.

O experimento foi realizados no período de 04 de 
fevereiro a 31 de março de 2009.

Resultados e Discussão

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.

Pela derivada a primeira das equações polinomiais, 
apresentadas nas Figura 1A; Figura 1B; Figura 1C e 
Figura 1D. 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% 2 68% 
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.

Conclusão

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

Quadrados Médios
Fonte de Variação GL

PTP PF PC NF

Doses 3 180250** 447.807** 22.943** 49.062**

Linear 1 1306.81** 134.451** 8.605** 53.340*

Quadrat. 1 3787.62** 978.388** 54.516** 93.845**

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

Resíduo 12 3382** 2.741** 0.760NS 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



ŷ = -0,0015*x2 + 0,5332*x + 13,161
R² = 0,9421
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ŷ = -0,0013*x2 + 0,4765*x + 11,057
R² = 0,9469
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ŷ = -0,0002*x2 + 0,0607*x + 1,7469
R² = 0,9171
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ŷ = -0,0002**x2 + 0,0872**x + 13,791
R² = 0,9999
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Figura 1. Valores médios obtidos para as variáveis estudadas da cultura da alface submetida a dosagens de potássio, Fig. 1A peso 
total por planta, Fig. 1B peso foliar por planta, Fig. 1C peso do caule por planta, 1C numero de folhas por planta.
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