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RESUMO 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com 4 repetições 

sendo os tratamentos compostos por 3 cultivares de alface (Elisa, Vera e Tainá) com e sem 

aplicação de CO2 via água de irrigação (800 kg/ha), realizadas em dias alternados. As 

características avaliadas foram: massa fresca da parte aérea, massa seca de folhas, massa 

seca de caule e área foliar sendo as medidas tomadas semanalmente após o transplantio das 

mudas. Não houve diferença significativa no crescimento e na produção de alface com a 

aplicação de CO2 via água de irrigação. 
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ABSTRACT 

Effect of dioxide carbon in lettuce growth.  

The used experiment design was randomized blocks, replicated 4 times. The treatments was 3 

lettuce cultivars (‘Elisa’, ‘Vera’ and ‘Tainá’) with and without CO2 (800 Kg/ha) applied by 

irrigation water in alternate days. The following characteristics were observed: leave and stem 

dry mass,  foliar area, both mesured weekly after seedling transplant. There wasn´t observed 

difference in the growth and production of lettuce between the treatments.  

Keywords: lettuce, carbon dioxide, irrigation, growth analyse. 

 

 O uso de CO2 na agricultura é uma prática que tem sido empregada empiricamente por 

olericultores de melhor nível técnico na qual o gás é injetado na água de irrigação com o 

objetivo de alcançar melhores rendimentos e qualidade da cultura. Segundo Kimbal et al. 1994 

a aplicação do CO2 nas culturas melhora o metabolismo e o equilíbrio hormonal nas plantas, 



aumenta a fotossíntese e a absorção de nutrientes, resultando em plantas mais produtivas, 

mais resistentes a doenças e ao ataque de pragas, gerando frutos de melhor qualidade. Novero 

et al. (1991); Cararo (2000) também utilizando aplicação de água carbonatada, obtiveram 

resultados positivos, com acréscimo de 9% e 7,6% respectivamente na produtividade do 

tomateiro. Em alface Furlan et al. 2001 constataram que aplicação de CO2 via água de irrigação 

proporcionou aumentos de área foliar e consequentemente da massa seca da parte aérea, 

cerca de 27%. Gomes (2001) observou aumentos de até 26% em produtividade na presença do 

gás na água de irrigação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na Fazenda Experimental de São Manuel da FCA-UNESP – 

Botucatu – SP, no período de 24 agosto a 06 de novembro de 2001. O cultivo da alface foi 

realizado em casa de vegetação com pé direito de 3 metros de altura, cercada com tela de 

sombreamento de 50%. As mudas foram produzidas em bandejas de 128 células e 

transplantadas para os canteiros definitivos aos 35 dias após a semeadura no dia 01 de 

outubro. As cultivares de alface avaliadas na presença e ausência de CO2 na água de irrigação 

foram ‘Elisa’, ‘Vera’ e ‘Tainá’. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com 4 

repetições. A aplicação do gás via água de irrigação foi realizada das 9:00 às 10:00 h em dias 

alternados, iniciando-se logo após o transplantio das mudas, na dosagem de 800 kg/ha durante 

todo ciclo da cultura, com o auxílio de um venturi de gás. Para a análise de crescimento os 

dados foram obtidos semanalmente, após o transplantio, coletando-se 4 plantas de cada 

parcela. Avaliou-se a área foliar com area meter da LI-COR e massa seca das plantas. A 

colheita final foi realizada no dia 02 de novembro para as cultivares ‘Vera’ e ‘Elisa’ e para a 

‘Tainá’ no dia 06 de novembro. Os dados coletados foram  processados no programa estatístico 

SAEG e apresentados em gráfico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados demonstra que não houve diferença significativa de produtividade 

tanto para massa fresca da parte aérea quanto diâmetro de cabeça das cultivares avaliadas, 

entre o tratamento que foi irrigado com água carbonatada com o que apenas recebeu água pela 

irrigação. No entanto, entre as cultivares, ‘Vera’ foi a que apresentou maior rendimento em 

MFPA, sendo que para o diâmetro de cabeça ‘Vera’ e ‘Tainá’ foram superiores à ‘Elisa’ (Tabela 

1).  



Tabela 1 Produtividade de três cultivares de alface em resposta à aplicação de CO2 via água de irrigação por 
gotejamento em ambiente protegido. São Manuel - SP, 2001. 

 MFPA (kg) Diâmetro da cabeça (cm) 

Cultivar Com CO2 Sem CO2 Média Com CO2 Sem CO2 Média 

Elisa       2,78      2,79      2,78 b      19,45      19,24     19,24 b 

Vera       3,70      4,32      4,00 a      20,42      22,25     21,34 a 

Tainá       2,46      2,48      2,47 b      20,65      21,89     21,27 a 

Média
1 

      2,98A      3,19A -------------      20,17A      21,05A -------------- 

CV 13,33 6,38 

1 Médias de massa fresca da parte aérea (MFPA) e diâmetro de cabeça são referentes a dez plantas. 

Letras iguais,  maiúsculas na linha e minúsculas na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste 

de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Área foliar (a), Índice de área foliar (b), Massa seca de folha (c) e Massa fresca de folha (d), de três 

cultivares de alface, com e sem aplicação de CO2 via água de irrigação por gotejamento, em ambiente protegido. 

Cada ponto representa a média de quatro repetições relativos a quatro plantas por repetição. São Manuel - SP, 

2001. 
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Embora não tenha tido diferença significativa das características avaliadas nas cultivares, entre 

os tratamentos com e sem a presença do CO2  na água de irrigação, observa-se nos gráficos 

ligeiro ganho de massa seca de folhas, massa fresca de folhas e área foliar nas cultivares do 

tratamento que não recebeu CO2 na água de irrigação em relação ao que recebeu devido 

talvez, a alta dosagem utilizada no experimento (800 kg ha-1). Gomes, 2001 constatou queda na 

produtividade de alface quando utilizou alta dose de CO2 (350 kg ha-1)  na água de irrigação, no 

entanto as doses de 52 e 155 Kg ha-1 proporcionaram um acréscimo de até 26% na 

produtividade da alface. Furlan et al., 2001 constataram um acréscimo de aproximadamente 

27% em massa seca da parte aérea, 15,9% em diâmetro de cabeça e 28% em rendimento da 

cultura com a aplicação do CO2 via água de irrigação na dose de 50,5 L m2 -1 dia-1 (Figura 1). 
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