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RESUMO 
SILVA, Susi Alves da. Caracterização da produção de alface e seleção de genótipos 
adaptados no Município de Itabaiana, Sergipe. Sergipe: UFS, 2011. 58p. 
(Dissertação - Mestrado em Agroecossistemas)* 
 
Um dos grandes desafios da agricultura no Estado de Sergipe é caracterizar a 
sustentabilidade dos sistemas de produção, propor ferramentas e soluções visando à 
certificação dos produtos agropecuários. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
sustentabilidade dos sistemas de produção de olerícolas por produtores de alface em 
Itabaiana utilizando a metodologia MESMIS (Marco de Avaliação de Sistemas de 
Manejo de Recursos Naturais Incorporando Indicadores de Sustentabilidade), testando 
os indicadores quanto a sua eficiência para auxiliar no processo de tomada de decisões. 
Realizou-se também a seleção de genótipos de alface adaptados às condições climáticas 
de Itabaiana visando contribuir para a sustentabilidade dos sistemas de produção. Na 
avaliação da sustentabilidade, os indicadores foram mensurados a partir de dados 
obtidos junto aos produtores por meio de questionários semi-estruturados, seguindo os 
passos propostos na metodologia MESMIS. Conclui-se que esta metodologia é eficiente 
na avaliação da sustentabilidade das fazendas, e os sistemas avaliados não são 
sustentáveis. Quanto a contribuição para a sustentabilidade empregando o 
melhoramento vegetal, o genótipo AFX005B-121-02 foi selecionado como promissor 
na obtenção de uma nova cultivar adaptada as condições da região com características 
como folhas lisas e resistente aos nematóides Meloidogyne incógnita raça 1 e ao 
florescimento precoce, que foram identificados  como fragilidades dos sistemas de 
produção, comprometendo a sustentabilidade destes.  
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Lactuca sativa L., tolerância. 
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* Comitê Orientador: Dra. Renata Silva Mann (Orientadora), Dra. Laura Jane Gomes (Co-
orientadora)-UFS. 
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ABSTRACT 
SILVA, Susi Alves da. Characterization of lettuce production and selection of 
adapted genotypes in the municipality of Itabaiana, Sergipe. Sergipe: UFS, 2011. 
58p. (Dissertation – Master Science in Agroecossystems)* 
 
One of the great challenges of agriculture in the State of Sergipe is to characterize the 
sustainability of production systems, and also offer tools and solutions for the 
certification of agricultural products. This, the objective was to assess the sustainability 
of production systems for lettuce farmers of the Itabaiana using the methodology 
MESMIS (Mark Evaluation Systems of Natural Resource Management Incorporating 
Sustainability Indicators), testing the indicators regarding their efficiency to assist in 
decisions making. It was also carried out a selection of lettuce genotypes adapted to 
climatic conditions of Itabaiana aiming to contribute for sustainability of production 
systems. In assessing sustainability, the indicators were measured from data obtained 
from farmers by semi-structured questionnaires, following the steps proposed in the 
methodology MESMIS. It is concluded that this methodology is effective in assessing 
the sustainability of farms, and the evaluated systems are not sustainable. As a 
contribution to sustainability using plant breeding, genotype AFX005B-121-02 was 
selected as promising to obtain a new cultivar adapted to the conditions of these region 
with characteristics such as smooth leaves and resistant to nematode Meloidogyne 
incognita race 1 and to the early flowering, which were identified as weaknesses in 
production systems, compromising their sustainability. 
 
Keywords: Sustainability, Lactuca sativa L., tolerance. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Com o rápido crescimento da população mundial surge a necessidade do 

aumento da produção de alimentos. Para suprir essa demanda foi idealizado um pacote 

tecnológico que incluía o uso intensivo de insumos industrializados, da mecanização 

para o preparo do solo, manejo e colheita, e de sementes melhoradas. Com estas 

técnicas ocorreu um aumento significativo na produção, trazendo benefícios imediatos 

aos produtores. Esta mudança na maneira de produzir ficou conhecida como Revolução 

Verde. Por outro lado, este pacote tecnológico utilizado de maneira incorreta 

intensificou a degradação ambiental e social, pois a agricultura convencional visava 

apenas ao desenvolvimento econômico.  

Após décadas de utilização destas técnicas percebeu-se a degradação dos 

recursos naturais, por meio da contaminação do solo e da água, erosão genética além 

dos prejuízos sociais e culturais. Com isso passou-se a buscar medidas para frear esta 

degradação e atingir um equilíbrio onde todas as dimensões sejam favorecidas, o 

chamado Desenvolvimento Sustentável. Com essa busca por um desenvolvimento 

sustentável em todas as esferas mundiais, incluiu-se também o desenvolvimento rural 

sustentável, buscando técnicas de manejo que conciliassem o desenvolvimento 

econômico, objetivo da Revolução Verde, com o desenvolvimento social e ambiental 

propostos nessa nova visão de desenvolvimento. 

Dentro do contexto de práticas agrícolas danosas aos sistemas de produção, o 

Município de Itabaiana, Sergipe, ao mesmo tempo em que se destaca no Estado por sua 

elevada produção olerícola, lamentavelmente, acentua o uso de técnicas de manejo que 

causam danos ambientais. O uso de defensivos nas lavouras é realizado de maneira 

intensiva e indiscriminada deixando resíduos nos produtos.  

Para mensurar o estado atual dos sistemas de produção e o quanto se precisa 

avançar para alcançar o desenvolvimento sustentável foram criadas ferramentas, os 

indicadores de sustentabilidade. Estes para serem eficientes devem contemplar todas as 

dimensões de sustentabilidade, permitir sua utilização em períodos de tempo diferentes 

no mesmo sistema de produção e a comparação entre sistemas de produção, e ser de 

fácil mensuração. 
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Após a mensuração dos indicadores, deve-se analisar os diversos dados obtidos 

por meio de uma análise multivariada, que dispõe de muitas metodologias propostas 

para tal avaliação. Com o resultado desta análise pode-se então tomar decisões para 

avançar rumo a uma agricultura sustentável.  

Para o Município de Itabaiana, a redução no uso de defensivos é uma medida que 

deverá ser tomada. Dentre as novas técnicas que deverão ser adotadas pode-se incluir o 

uso de cultivares adaptadas às condições edafoclimáticas da região. 

Entre os produtos agrícolas do Município, o cultivo da alface tem destaque, 

como uma cultura de grande importância econômica. Porém essa cultura é tipicamente 

de regiões de climas amenos, onde desenvolve-se melhor. A cultura sob altas 

temperaturas, como em Itabaiana, emite o pendão floral precocemente e com isso ocorre 

a produção de látex que proporciona sabor amargo às folhas. Temperaturas elevadas 

também favorecem a incidência de algumas doenças, como os nematóides do gênero 

Meloidogyne.  

Estes problemas ocasionam redução na produção, caso não sejam controlados ou 

contornados e, para tal, o uso de cultivares resistentes têm sido recomendo. O 

desenvolvimento destas cultivares é necessário e deve ser dinâmico, principalmente 

para resistência a doenças devido à rápida evolução dos patógenos. Os programas de 

melhoramento vêm sendo realizados ao longo de anos visando à obtenção destas 

cultivares, e assim auxiliar no processo de desenvolvimento sustentável.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a sustentabilidade dos sistemas de produção 

olerícolas produtores de alface em Itabaiana utilizando a metodologia MESMIS, 

testando os indicadores quanto à sua eficiência para auxiliar no processo de tomada de 

decisão; e, selecionar genótipos de alface adaptados às condições climáticas da região, 

visando à redução no uso de defensivos, e contribuindo assim para a sustentabilidade 

dos sistemas de produção.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1 – Sustentabilidade em sistemas de produção 

 

Na busca em atender a crescente demanda por alimentos, foram adotadas nas 

últimas décadas práticas agrícolas que tem comprometido a sustentabilidade dos 

sistemas de produção. Porém este pacote tecnológico proposto pela Revolução Verde 

intensificou as alterações ambientais causadas pela atividade agrícola comprometendo 

os ecossistemas naturais (ZAMPIERI, 2005). 

A percepção dos danos causados por esta “Revolução” levou a uma busca por 

um modo de produção que fosse sustentável, onde além da dimensão econômica, fosse 

considerada a dimensão ambiental e sociocultural. 

Assim, nos anos 1980, surge a necessidade de conciliar tais dimensões e emerge 

o conceito de desenvolvimento sustentável (LOURENÇO, 2009). Porém, foi a partir da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, Rio – 92 que este conceito foi 

disseminado. A busca do desenvolvimento sustentável baseia-se na qualidade plena de 

vida, o ponto máximo de desenvolvimento, sem perdas da qualidade ambiental 

(BOLLMANN, 2006). 

Para ser sustentável um sistema de produção deve possuir as características de 

resiliência, estabilidade, produtividade e equilíbrio, semelhantes às de ecossistemas 

naturais, mantendo a produção (GLIESSMAN, 2005) e suprindo as necessidades atuais 

sem comprometer as gerações futuras (ALTIERI, 2000). 

Assim, um sistema de produção deve ser produtivo e saudável, com a 

manutenção de um equilíbrio entre plantas, solo, nutrientes, luz solar, umidade e 

organismos coexistentes. Além disso, para a sustentabilidade é necessária a preservação 

da diversidade cultural, onde o conhecimento popular sobre o sistema de produção deve 

ser valorizado (ALTIERI, 2000). 

A interação entre processos ecológicos e socioeconômicos geram a 

complexidade de um sistema de produção (CONWAY, 1987), onde o homem deve estar 

inserido e não apenas como um espectador (SCHLINDWEIN; D’AGOSTINI, 2003). 
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A partir dessa visão, ecológica e sócioeconômica, inicia-se a busca por um 

desenvolvimento. Com isso tem-se a necessidade de mensurar o progresso desse 

processo, em direção à sustentabilidade, a fim de encontrar o ponto onde um 

determinado sistema de produção é sustentável ou não. Para essa mensuração foram 

criadas ferramentas e/ou foram adaptadas as existentes auxiliando os tomadores de 

decisão para avaliar os resultados práticos das ações públicas para a sustentabilidade 

(LOURENÇO, 2009). 

Os indicadores são importantes ferramentas neste processo de identificação e 

reconhecimento de problemas, na formulação, implantação e avaliação de políticas para 

mitigá-los (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). 

Os indicadores devem auxiliar no processo de tomada de decisões, sendo de fácil 

mensuração, abrangendo as diferentes dimensões, tendo repetibilidade ao longo do 

tempo, sendo sensível para detectar mudanças no sistema e permitindo o cruzamento 

com outros indicadores, além de advertir sobre potenciais perturbações (FERRAZ et al., 

2004; GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). 

Na avaliação da sustentabilidade de um sistema, para evitar as simplificações 

cartesianas, deve-se procurar não excluir as variáveis consideradas de pouca influência. 

Porém, na prática, o uso de variáveis infinitas é impossível, podendo utilizar apenas os 

elementos de maior importância por meio da análise estatística multivariada 

(BOLLMANN, 2006). 

Esta análise multivariada ou análise multicriterial (Multicriterion Decision 

Making - MCDM), permite a seleção entre as alternativas possíveis, selecionando a que 

apresenta melhor desempenho para todos os indicadores, variando de um simples 

julgamento a métodos sofisticados de programação (UNESCO, 1987). 

No Município de Itabaiana, nota-se a adoção de práticas agrícolas baseadas nas 

técnicas da agricultura convencional, objetivando o aumento da produção e 

desconsiderando fatores socioambientais. Nota-se também as conseqüências, 

ambientais, econômicas e sociais destas práticas e a necessidade de técnicas de 

produção que conduzam os sistemas de produção a uma agricultura sustentável. 
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2 - Características e importância da cultura - Lactuca sativa L. 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa de maior importância 

econômica no Brasil (FIORINI et al., 2007; CHUNG et al., 2007). No ano de 2006, 

foram produzidas no Brasil 525.602 t da alface, e no Estado de Sergipe a produção foi 

de 841 t, sendo o Município de Itabaiana responsável pela produção de cerca de 65,5% 

(551 t) da produção total do Estado, movimentando 437 mil reais nesta cidade (IBGE, 

2009). 

É uma planta herbácea, autógama e anual, com folhas que podem ser lisas ou 

crespas, e presas a um caule diminuto, podendo ou não formar cabeça (FILGUEIRA, 

2003). 

Suas inflorescências são do tipo panícula contendo vários botões florais 

denominados capítulos, formadas por 10 a 25 flores ou floretes. Estes possuem uma 

única pétala amarela, envolvida por brácteas imbricadas que formam o invólucro. O 

ovário é unilocular contendo um único óvulo (SOUSA et al., 2007).  

Como exigência da cultura, ela deve ser plantada em áreas próximas aos centros 

consumidores, devido à sua alta perecibilidade, e a colheita deve ser realizada com suas 

folhas ainda tenras, sem sinal de pendoamento. 

O Município de Itabaiana aparece neste cenário como o principal produtor da 

hortaliça no Estado, sendo que sua localização geográfica central e a grande frota de 

caminhões da qual dispõe, facilita a distribuição da produção para cidades e até para 

Estados vizinhos (SANTANA, 2005; NASCIMENTO, 2003).  

 

 

3 - Desempenho agronômico da alface 

 

O desempenho agronômico da cultura da alface depende de condições 

edafoclimáticas favoráveis, como temperaturas amenas ou baixas, solos com boa 

estrutura física e ricos em nutrientes. É uma cultura altamente exigente em água, devido 

à evapotranspiração intensiva em suas folhas largas. 

Um dos problemas que tem afetado este desempenho agronômico é o 

pendoamento precoce, sendo este um problema que tem dificultado o cultivo da alface 

em regiões com temperaturas elevadas, como as encontradas no Estado de Sergipe. 
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A emissão da haste floral é estimulada por temperaturas acima de 20°C. A 

cultura produz melhor sob condições de dias curtos e temperaturas amenas a baixas, que 

favorecem a etapa vegetativa (FILGUEIRA, 2003). Com isto, há a produção de látex, 

que proporciona sabor amargo às folhas, característica indesejável para o mercado in 

natura, tornando a hortaliça imprópria para o consumo. 

Uma das alternativas para se fugir dos problemas anteriormente citados é o 

desenvolvimento de cultivares tolerantes ao pendoamento precoce, principalmente em 

regiões tropicais, como o Brasil, especialmente na região Nordeste.  

Diversos estudos têm sido realizados com sucesso na obtenção de novas 

cultivares e linhagens promissoras. No estudo da herança do número de dias para o 

florescimento, foram avaliadas progênies obtidas de cruzamentos com as cultivares de 

pendoamento precoce Babá, Brasil 303 (folhas lisas e soltas e lisas com cabeça) e de 

pendoamento tardio Vitória e Elisa (folhas lisas e soltas e lisas com cabeça). Com estes 

trabalhos observou-se valores altos de herdabilidade no sentido amplo e restrito, 0,737 e 

0,492, para o cruzamento Vitória x Brasil 303; e 0,818 e 0,477 para o cruzamento Babá 

x Elisa. Foi observado um ganho genético na seleção para ambos os cruzamentos, tendo 

um aumento de 10,2 e 8,7 dias para o tempo de florescimento, para os cruzamentos 

Vitória x Brasil 303 e Babá x Elisa, na geração F2. Esta alta herdabilidade, no sentido 

amplo e restrito, indica que a característica em questão, ou seja, um aumento no número 

de dias para florescer, pode ser transmitida às progênies num percentual de 73,7% e 

49,2% para o primeiro cruzamento e 81,8% e 47,7% para o segundo (SILVA et al., 

1999). 

A seleção em populações F2 de alface, oriundas de cruzamentos entre as 

cultivares Verônica (tolerante ao florescimento precoce e suscetível aos nematóides das 

galhas), Regina 71 (tolerante ao florescimento precoce e suscetível aos nematóides das 

galhas) e Grand Rapids (suscetível ao florescimento precoce e resistente aos nematóides 

das galhas), foi eficiente para a obtenção de plantas promissoras para florescimento 

tardio e resistentes aos nematóides do gênero Meloidogyne. Para o caráter florescimento 

foram observadas plantas de florescimento mais tardio, comprovando o ganho na 

obtenção de materiais adaptados para regiões de clima quente. Para a resistência aos 

nematóides foi verificada uma porcentagem de 40%, superior ao esperado, para nota 

igual ou inferior a 2, consideradas resistentes, homozigóticas para o caráter (FIORINI et 

al., 2005). 
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A busca de cultivares adaptadas às diversas regiões assim como tolerantes a 

restrições hídricas e nutricionais é constante em programas de melhoramento de alface, 

visando à obtenção de cultivares com desempenho agronômico cada vez melhor. Alguns 

estudos avaliam além da tolerância ao calor, outros aspectos como a queima dos bordos 

das folhas internas, provocados por deficiência de cálcio. Para as cultivares PSR 1114, 

PSR 1115, PSR 0110, PSR 5338, PSR 1530, PSR 0398 e as cultivares comerciais Lucy 

Brown e Raider, tipo americana, em experimento conduzido no Município de Santana 

da Vargem, sul de Minas Gerais, indicou-se as cultivares PSR 1530; PSR 0110; PSR 

1114; PSR115 e PSR 5338 como novas opções de cultivo e a cultivar Rayder teve sua 

indicação consolidada (YURI et al., 2006). 

Alguns estudos analisam para tolerância ao calor e aspectos fitossanitários, em 

que a seleção de genótipos que possuiam características comerciais desejáveis, como o 

tipo da folha e tolerância ao calor, além de resistentes ao Lettuce mosaic vírus (LMV) e 

ao nematóide das galhas M. javanica. Foram avaliados genótipos da geração F4 de 

alface, oriundas do cruzamento entre as cultivares Verônica (folhas crespas e soltas, 

tolerante ao florescimento precoce e suscetível ao LMV) e Salinas 88 (folhas crespas e 

forma cabeça, suscetível ao florescimento precoce e resistente ao LMV). O genótipo 

denominado AFX007B-140-21, que é considerado homozigoto resistente ao nematóide 

e ao LMV e tolerante calor, foi selecionado como promissor quanto as características 

comerciais para a continuidade dos programas (SILVA et al., 2008). 

Estudos semelhantes foram realizados visando obter cultivares com folhas lisas e 

tolerantes ao calor. Para tal foram avaliadas 22 progênies F4 de alface (Regina 71 e 

Salinas 88 - tolerante e suscetível ao pendoamento precoce e folhas lisas e crespas) para 

características comerciais e sua tolerância ao calor. Os pesquisadores selecionaram as 

progênies AFX005B-043-02, AFX005B-121-01 e AFX005B-121-02, tolerantes ao calor 

(CARVALHO-FILHO et al., 2009). 

Para a cultura da alface, em função do local, os nematóides gênero Meloidogyne 

podem constituir grande problema (PAVAN et al., 2005). As plantas infectadas 

apresentam formação de galhas nas raízes, que são engrossamentos, resultantes da 

hiperplasia e hipertrofia celular no cilindro central e no parênquima cortical, ao redor do 

corpo do nematóide em desenvolvimento. Na maioria das plantas ocorre redução do 

volume do sistema radicular, tornando-o pouco eficiente na absorção e no transporte de 

água e dos nutrientes do solo, bem como desuniformidade no crescimento das plantas, 
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deficiências nutricionais, diminuição na produção, entre outros. A temperatura, umidade 

e planta hospedeira influenciam na duração do ciclo biológico do patógeno (FERRAZ; 

MONTEIRO, 2005). 

O desenvolvimento desses nematóides é favorecido por temperaturas e umidades 

relativamente altas, sendo a disseminação feita principalmente, com o uso de 

implementos agrícolas, que levam consigo solo infestado. Apesar de serem parasitos 

obrigatórios e sobreviverem em plantas vivas, seus ovos podem sobreviver por longos 

períodos no solo, na ausência de plantas hospedeiras (STANGARLIN; et al., 2005), o 

que inviabiliza um controle efetivo deste patógeno. No caso da espécie M. incognita, é 

favorecida por solos arenosos, temperaturas elevadas (27-30°C) e umidade moderada 

(COELHO et al., 2005). Todas essas características favoráveis ao desenvolvimento do 

patógeno são encontradas no Município de Itabaiana. 

O controle dos nematóides deste gênero é de difícil realização e sua erradicação 

é praticamente impossível. As medidas preventivas são as mais eficientes (ZAMBOLIM 

et al., 2005). Os métodos de controle do patógeno incluem técnicas como, inundação 

(MASSOLA et al., 2005); uso de nematicidas (CORDEIRO; KIMATI, 2005); rotação 

de culturas (ALMEIDA et al., 2005) e o uso de cultivares melhoradas, sendo esta uma 

das medidas de controle mais eficiente.  A busca de materiais melhorados e de fontes de 

resistência tem sido preocupação desde a percepção da contaminação que os defensivos 

químicos causam ao ambiente. 

Em solos virgens ou em repouso o equilíbrio biológico mantém as populações de 

nematóides abaixo do nível de dano econômico, não tendo problemas para as culturas. 

Porém, com o uso na agricultura, os teores de matéria orgânica caem e ocorre o 

estabelecimento do desequilíbrio biológico (TOKESHI; RAGO, 2005). 

Progênies homozigotas resistentes foram selecionadas entre 39 famílias F2:3 de 

alface, oriundas do cruzamento entre as cultivares Verônica, Regina 71 e Grand Rapids, 

quanto a resistência aos nematóides das galhas (FIORINI et al., 2007) 

A cultivar de alface Grand Rapids apresenta resistência à M. javanica. Estudos 

dessa herança em um cruzamento entre as cultivares Grand Rapids e Regina 71 

permitiram observar uma herdabilidade alta no sentido amplo, indicando que o caráter é 

controlado por um único loco gênico (MALUF et al., 2002). Caracteres controlados por 

um único loco gênico também chamados caracteres mendelianos são àqueles em que 
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uma característica é controlada por um gene e são de herança simples sendo facilmente 

transmitidos aos descendentes.  

Em estudo da herança da resistência da alface ‘Salinas 88’ à M. incognita - raça 

1 do cruzamento com a cultivar Regina 71 (suscetível ao nematóide) observou-se que a 

herança em questão é controlada por um gene maior, que apresenta efeitos aditivos e 

dominância parcial no sentido da maior resistência, e provavelmente é afetado por 

poligenes de efeito menor. O que foi corroborado pelo mesmo autor empregando 22 

linhagens F4 (Salinas 88 x Regina 71), das quais 12 linhagens foram selecionadas como 

homozigotas resistentes (CARVALHO FILHO, 2006). 

Outro aspecto a se considerar para a produção de alface é a temperatura elevada 

em Itabaiana, que favorece a emissão do pendão floral na cultura da alface, resultando, 

muitas vezes, em produtos com sabor amargo indesejável para comercialização, que 

juntamente com a ocorrência de nematóides na região também influenciam 

negativamente a produção. Para o Município não existem relatos de seleção de 

genótipos de alface resistentes aos nematóides e tolerantes ao pendoamento precoce e 

que possuam características comerciais de acordo com as exigências do mercado. 
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CAPÍTULO 1 

 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO 
DE ALFACE  

RESUMO 
SILVA, Susi Alves da. Indicadores de sustentabilidade em sistemas de produção de 
alface. In. __. Caracterização da produção de alface e seleção de genótipos 
adaptados no Município de Itabaiana, Sergipe. São Cristóvão: UFS, 2011. Cap. 1. 
(Dissertação - Mestrado em Agroecossistemas)* 
 
No último século foram adotadas práticas na agricultura que priorizam o 
desenvolvimento econômico em detrimento dos aspectos ambientais e sociais. No 
entanto, percebeu-se a necessidade de conciliar aspectos ambientais e sociais ao aspecto 
econômico. Para mensurar o desenvolvimento dos sistemas de produção e auxiliar na 
adoção de medidas que conduzam à sustentabilidade foram desenvolvidos indicadores 
de sustentabilidade e metodologias para avaliar estes sistemas. Neste tipo de análise 
encontra-se o MESMIS (Marco de Avaliação de Sistemas de Manejo de Recursos 
Naturais Incorporando Indicadores de Sustentabilidade). Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a sustentabilidade dos sistemas de produção de olerícolas de 
Itabaiana-SE utilizando a metodologia MESMIS e testar se os indicadores de 
sustentabilidade selecionados são eficientes para auxiliar no processo de tomada de 
decisões para uma agricultura sustentável. Foram mensurados indicadores relativos às 
três dimensões: social, ambiental e econômica. Os sistemas de produção em estudo 
foram caracterizados e determinados quanto aos pontos críticos destas propriedades. 
Foram selecionados indicadores de sustentabilidade e em seguida estes foram 
mensurados a partir de informações obtidas por meio de questionários semi-estruturados 
aplicados junto aos produtores. Sugere-se a adoção de práticas agrícolas que evitem a 
degradação ambiental como o uso de defensivos recomendados para a cultura com 
orientação de um técnico, o fornecimento de serviços básicos aos produtores e o 
controle e redução dos custos de produção, ressaltando a necessidade da colaboração 
dos produtores no processo de tomada de decisão. A metodologia MESMIS é eficiente 
na avaliação da sustentabilidade das fazendas produtoras de alface de Itabaiana. Os 
indicadores selecionados podem ser utilizados para auxiliar no processo de tomada de 
decisão visando atingir a sustentabilidade. Os sistemas de produção avaliados não são 
sustentáveis. 
 
Palavras-chaves: Desenvolvimento sustentável, Lactuca sativa L., MESMIS. 
 

 

 

 

___________________ 

* Comitê Orientador: Dra. Renata Silva Mann (Orientadora), Dra. Laura Jane Gomes (Co-
orientadora)-UFS. 
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ABSTRACT 
SILVA, Susi Alves da. Indicators of sustainability of production systems in lettuce. In. 
__. Characterization of lettuce production and selection of adapted genotypes in the 
City of Itabaiana, Sergipe. São Cristóvão: UFS, 2011. Cap. 1. (Dissertation – Master 
Science in Agroecossystems)* 
 
In the last century were adopted in farming practices that prioritize economic 
development to the detriment of environmental and social aspects. However, we 
perceive the need to reconcile environmental and social aspects to the economic aspect. 
To measure the development of production systems and assist in the adoption the 
measures leading to sustainability have been developed sustainability indicators and 
methodologies for evaluating these systems. Such analysis is the MESMIS (Marco 
Assessment Systems Natural Resource Management Incorporating Sustainability 
Indicators). Thus, the objective was to assess the sustainability of the horticultural 
production systems in Itabaiana-SE using the methodology MESMIS and test whether 
the selected indicators are effective in helping the process the decision making for 
sustainable agriculture. Have been measured indicators on three dimensions: social, 
environmental and economic. The production system under study were characterized 
and determined as the critical points of these farms. Indicators of sustainability and then 
they were determined from information obtained by semi-structured questionnaires 
applied by farmers. It was suggest the adoption of agricultural practices that prevent 
environmental degradation such as the use of pesticides recommended for culture with a 
technical orientation, the provision the basic service to farmers and the control and 
reduction of production costs, emphasizing the need for collaboration of farmers in the 
process the decision making. MESMIS methodology is efficient in assessing the 
sustainability of Itabaiana farms producing lettuce. The selected indicators can be used 
to assist in decision-making process aimed at achieving sustainability. The evaluated 
systems are not sustainable. 

 

Keywords: Sustainable development, Lactuca sativa L., MESMIS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

* Guidance Committee: Dra. Renata Silva Mann (Orientadora), Dra. Laura Jane Gomes (Co-
orientadora)-UFS. 
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1 – Introdução 
 

A chamada Revolução Verde trouxe, em seus princípios, técnicas que 

proporcionariam um aumento da produção, visando atender a crescente demanda por 

alimentos, focando em um desenvolvimento econômico. Utilizando estas técnicas 

obteve-se o aumento na produção atingindo o objetivo esperado, porém, elas eram 

eficientes em curto prazo, pois ao utilizá-las, de modo inadequado, não se consideravam 

os prejuízos causados ao ambiente assim como os danos sociais e até econômicos.  

Após décadas de utilização deste pacote tecnológico, muitas vezes sem o 

acompanhamento de profissionais da área, pode-se então perceber a degradação que era 

causada aos sistemas de produção: a contaminação do solo, da água e dos alimentos, 

além da erosão genética que ocorreu devido à utilização de plantas geneticamente 

homogêneas e da perda da biodiversidade.  

Assim, passou-se a buscar uma alternativa para a produção em que a 

produtividade fosse mantida, garantindo o desenvolvimento econômico, sem causar 

tamanhos danos ao ambiente. Mais ainda, passou-se a preocupar também com o 

desenvolvimento social. E, considerando estas três dimensões, surge a necessidade de 

conciliá-las e a busca pelo desenvolvimento sustentável, sustentado nestes três pilares.  

Este desenvolvimento passou então a ser desejado por muitos. Mas como saber 

se um determinado sistema de produção alcançou o nível de desenvolvimento 

sustentável? Eram necessários então pontos de referência, índices, que indicassem a 

partir de qual ponto se estaria caminhando para a sustentabilidade. Então criou-se, 

ferramentas que apontassem para a sustentabilidade e auxiliassem os tomadores de 

decisão a decidir sobre os caminhos para atingir os níveis desejados, os chamados 

indicadores de sustentabilidade.  

Os indicadores devem auxiliar no processo de tomada de decisão, sendo de fácil 

mensuração, abrangendo as diferentes dimensões, ter repetibilidade ao longo do tempo, 

devem ser sensíveis para detectar mudanças no sistema e permitir o cruzamento com 

outros indicadores, relacionando as variáveis, além de advertir sobre potenciais 

perturbações (FERRAZ et al., 2004; GUIMARÃES & FEICHAS, 2009).  

Desta maneira, com o auxílio destes indicadores, é possível mensurar infinitas 

variáveis relativas a um determinado sistema de produção, o que seria de extrema 

importância numa análise sistêmica, para uma melhor compreensão das complexas 
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inter-relações existentes (BOLLMAN, 2006). Porém, a análise de infinitas variáveis é, 

na prática, impossível. Então, avaliam-se os elementos de maior importância no sistema 

de produção, atentando para não atribuir importância incoerente com os princípios da 

sustentabilidade. 

Esse tipo de análise é chamado multivariada ou multicriterial e dentre as 

metodologias propostas encontra-se a MESMIS (Marco de Avaliação de Sistemas de 

Manejo de Recursos Naturais Incorporando Indicadores de Sustentabilidade) (LÓPEZ-

RIDAURA et al., 2002). Esta metodologia envolve aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, devendo-se selecionar os indicadores que atendam a cada uma destas 

dimensões. O uso da metodologia MESMIS permite a comparação com outras 

propriedades e com a mesma ao longo do tempo, sendo um processo cíclico. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a sustentabilidade dos sistemas 

de produção de olerícolas de Itabaiana-SE utilizando a metodologia MESMIS e testar se 

os indicadores de sustentabilidade selecionados são eficientes para auxiliar em seu 

monitoramento. 

Neste contexto, o Município de Itabaiana-SE torna-se objeto interessante para ser 

analisado sob esta ótica, uma vez que ocupa lugar de destaque no Estado por sua 

elevada produção de olerícolas. Destaca-se também pelo fato dos seus produtos 

agrícolas conterem níveis elevados de defensivos químicos utilizados no controle dos 

problemas fitossanitários, sendo esta a principal tecnologia da Revolução Verde adotada 

no Município. Assim, seguindo a tendência mundial, busca-se agora, para o Município, 

alternativas de produção que o conduzam ao desenvolvimento sustentável. 

 

 

2 – Material e métodos 

 

Para análise da sustentabilidade dos sistemas de produção foi utilizada como 

base a metodologia proposta por López-Ridaura et al. (2002), designada como 

MESMIS (Marco de Avaliação de Sistemas de Manejo incorporando Indicadores de 

Sustentabilidade). Esta metodologia cíclica é composta por seis passos:  

a) Descrição dos sistemas de manejo – caracterizar os sistemas de manejo e 

contextualizar socioeconomicamente; 
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b) Determinação dos pontos críticos – que são os aspectos que aumentam ou restringem 

os atributos do sistema; 

c) Seleção de indicadores estratégicos; 

d) Mensuração e monitoramento dos indicadores – levantamento dos dados, podendo 

utilizar diversas ferramentas como uma revisão sobre a região e o levantamento direto 

dos indicadores; 

e) Apresentação e integração dos resultados – os dados obtidos na mensuração devem 

ser colocados em uma tabela, determinados os valores de referência e comparar os 

dados obtidos com estes. Após, deve-se colocar os dados em gráficos e analisar a 

ligação ou a relação entre eles; 

f) Conclusões e recomendações – julgar, com base na avaliação, a sustentabilidade e 

comparar com outros sistemas. Neste passo sugerem-se medidas para atingir a 

sustentabilidade, como mudanças nos sistemas de manejo e definição de prioridades. 

Após as tomadas de decisões baseadas nos resultados obtidos, pode-se reiniciar o 

ciclo realizando uma nova avaliação dos sistemas (Figura 1).  

 

FIGURA 1. Ciclo de evolução da metodologia MESMIS (LÓPEZ-RIDAURA et al., 
2002). 
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2.1 – A área de estudo - Descrição dos sistemas de manejo 

 

Os sistemas de produção em análise estão localizados no Município de Itabaiana, 

cuja estrutura fundiária é baseada na pequena propriedade e que destaca-se como um 

importante pólo de produção olerícola para o Estado de Sergipe.  

Os sistemas de produção selecionados para análise de sustentabilidade foram os 

de produção de alface, uma vez que esta é a olerícola de maior produção no Município. 

Estas propriedades são contempladas pelo Projeto “Pequeno Produtor, Grande 

Empreendedor” - PPGE em uma parceria da UFS com o Instituto GBarbosa, agente de 

investimento social da rede de supermercados GBarbosa, que absorve a maior parte da 

produção da folhosa, entre outros parceiros. O PPGE visa ajudar os produtores a 

desenvolverem uma agricultura sustentável, melhorando a qualidade dos produtos, 

fortalecendo-os como empreendedores e preservando o ambiente. A metodologia 

categoriza as propriedades como fornecedores diretos, que entregam seus produtos 

diretamente à rede de supermercados; e fornecedor indireto, que vendem seus produtos 

para um dos fornecedores diretos. 

Estas propriedades, assim como a maioria das encontradas no Município, 

desempenham a atividade agrícola com base nos princípios da agricultura convencional, 

não focando na sustentabilidade. Isso inclui o uso de defensivos, que na região são 

utilizados de maneira indiscriminada, sendo esta atividade a mais impactante. 

Foram avaliadas quatro propriedades, sendo que os nomes destas assim como 

dos proprietários foram substituídos por números para preservar a identidade dos 

entrevistados. 

 

2.2 – Coleta e análise dos dados 

 

Para a seleção e para a mensuração dos indicadores de sustentabilidade obteve-se 

informações acerca dos produtores em trabalho de Souza (2008), questionários semi-

estruturados aplicados junto aos agricultores participantes do projeto “Pequeno Produtor 

Grande Empreendedor” obtidos no período de maio a julho de 2007, no início dos 

trabalhos do projeto. Os dados relacionados às características de solo e água foram 

obtidos por análise realizada em novembro e dezembro de 2009 para solo e outubro e 
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novembro de 2007 para água, feitas pelo ITPS (Instituto Tecnológico de Pesquisas do 

Estado de Sergipe), disponíveis nos arquivos do projeto.  

 

 

2.3 – Determinação dos pontos críticos, seleção dos indicadores e determinação dos 

valores ideais 

 

O conhecimento do modo de produção no Município de Itabaiana faz-se 

necessário para uma análise da problemática do uso inadequado de tecnologias de 

produção e para que seja possível traçar estratégias de manejo que levem a uma 

produção sustentável Os indicadores foram agrupados de acordo com as dimensões 

ambiental, econômica e social, além de indicadores de caráter técnico relativos à 

qualidade do solo e da água. Para iniciar a avaliação da sustentabilidade, levantou-se 

sete pontos críticos dos sistemas de produção de alface de Itabaiana, a saber: degradação 

do solo, depósito de insumos químicos no ambiente, problemas fitossanitários, uso de 

tecnologias de produção de maneira inadequada, baixa rentabilidade, insatisfação com a 

atividade agrícola, falta de acesso a serviços públicos básicos (Quadro 1). 
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QUADRO 1. Pontos críticos e indicadores de sustentabilidade selecionados relativos a 

cada ponto crítico, de acordo com as dimensões, para a cultura da alface em 

propriedades no Município de Itabaiana. UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 

 

Dimensão Pontos críticos 
Indicadores 

Ideal 
100% 

Rotação de culturas Sim Degradação do solo 
Devolução de embalagens de 

defensivos 
Sim 

Reserva Legal Sim 

Ambiental 

Depósito de insumos químicos no 
ambiente Uso de defensivos recomendados para 

a cultura 
Sim 

pH do solo 6, 0 - 6,8 
Matéria orgânica do solo 

(g.dm-3) 
15,0 – 30,0  

Teor de Cálcio e Magnésio no solo 
(cmolc.dm-3) 

2,0 - 4,0  

Teor de Alumínio no solo (cmolc dm-3) 0,0 – 0,5 
Teor de Potássio no solo (ppm) 60,0 
Teor de Fósforo no solo (ppm) 20,0 

Capacidade de Troca de Cátions do 
solo (CTC) (cmolc.dm-3) 

5, 0 - 15,0  

Saturação por bases do solo (V %) 70,0 
Teor de Ferro no solo (mg.L-1) 20,0 – 45,0 
Teor de Cobre no solo (mg.L-1) 0,7 - 1,8 

Teor de Manganês no solo (mg.L-1) 6,0 – 12,0 

Qualidade 
do solo 

Teor de Zinco no solo (mg.L-1) 1,0 – 2,0 
pH da água 6,0 - 8,5  

Condutividade Elétrica da água 
(µS.cm-1) 

< 3000,0 

RAS-Relação de Adsorção de Sódio da 
água 

0,0 – 15,0 

Presença de Carbonatos na água 
(meq.CO3.L-1)  

0,0 – 0,1 

Presença de Bicarbonatos na água 
(meq.HCO3.L-1) 

0,0 – 10,0  

Presença de Sulfatos na água 
(meq.SO4.L-1) 

0,0 – 20,0  

Presença de Cloretos na água 
(meq.Cl.L-1) 

0,0 – 30,0 

Presença de Cálcio na água (meq.Ca.L-

1) 
0,0 – 20,0 

Presença de Magnésio na água 
(meq.Mg.L-1) 

0,0 – 5,0 

Presença de Sódio na água (meq.Na.L-

1) 
0,0 – 40,0 

Presença de Potássio na água 
(meq.K.L-1) 

0,0 – 2,0 

Classificação quanto ao perigo de 
salinidade 

C1 

Qualidade 
da água 

Depósito de insumos químicos no 
ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação quanto ao perigo de 
alcalinização 

S1 

...continua... 
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QUADRO 1. Cont. 

 

Depósito de insumos químicos no 
ambiente 

Certificação  
Sim 

Problemas fitossanitários Sementeira em bandejas Sim 
Uso de tecnologias de produção 

de maneira inadequada 
Assistência técnica 

Sim 

Produtividade (pés. ha-1) 77.777 

Econômica 

Baixa rentabilidade 
Renda bruta (produtividade x preço) 

(R$) 
23.333,10 

Única fonte de renda Sim Baixa rentabilidade 
Mão-de-obra assalariada Sim 

Insatisfação com a atividade 
agrícola 

Deseja que filhos sejam produtores  
Sim 

Acesso à rede de esgoto  Sim 
Acesso à água encanada Sim 

Social 

Falta de acesso à serviços 
públicos básicos 

Acesso à rede elétrica Sim 

 

A partir dos pontos críticos foram selecionados 40 indicadores de 

sustentabilidade. Para cada indicador foram atribuídos valores de caráter qualitativo e 

quantitativo, obtido por meio de revisão de literatura para um sistema de produção 

sustentável. Para indicadores de caráter qualitativos foram atribuídas respostas sim ou 

não para as quais foram atribuídos valores 100% e 0%. 

Para a dimensão ambiental foram selecionados os indicadores: rotação de 

culturas, devolução de embalagens de defensivos, reserva legal e uso de defensivos 

recomendados para a cultura. 

Dentre os indicadores selecionados temos a rotação de culturas, que é importante 

para melhorar a qualidade do solo. A utilização desta técnica proporciona aumento da 

matéria orgânica do solo, proteção do solo, contribui para a manutenção da umidade do 

solo, maior rendimento da cultura e menor incidência de patógenos (PAULUS et al., 

2000), controlando, por exemplo, os nematóides das galhas (ALMEIDA et al., 2005). 

Selecionou-se também o indicador devolução das embalagens, que é estabelecida 

pelo artigo 53º do Decreto 4.074/02 que regulamenta a Lei 7.802/89, onde especifica 

que “Os usuários de agrotóxicos e afins deverão efetuar a devolução das embalagens 

vazias, e respectivas tampas, aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, 

observadas as instruções constantes dos rótulos e das bulas, no prazo de até um ano, 

contado da data de sua compra”. 

Outra lei de fundamental importância trata da reserva legal, que de acordo com a 

Lei 4771/65, alterada pela MP 2.166-67/01, é definida como “área localizada no interior 
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de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária 

ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora 

nativas”. Sendo assim, a reserva legal é obrigatória nas propriedades rurais, e ainda 

acrescenta que “As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 

vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 

comum a todos os habitantes do País”.  

Em relação aos agrotóxicos, a Lei 7.802/89 estabelece que a venda destes só 

poderá ser realizada mediante o receituário agronômico, prescrito por profissionais 

habilitados legalmente, sendo o responsável por produção, indicação, comercialização, 

transporte ou utilização sem a prescrição por receituário agronômico sujeito às 

responsabilidades administrativas, civil e penal 

Em relação à dimensão social foram selecionados os indicadores: única fonte de 

renda, mão-de-obra assalariada, deseja que filhos sejam produtores, acesso à rede de 

esgoto, acesso à água encanada e acesso à rede elétrica. 

Para o indicador pluriatividade, o critério para o ideal foi estabelecido de acordo 

com Nascimento (2009), que questiona e relativiza a idéia de que “a pluriatividade 

encontra ambiente favorável em economias locais mais dinâmicas e modernas”, pois o 

que se observa no Brasil é que a pluriatividade está relacionada à pobreza rural e a 

incapacidade de conter o abandono do campo. 

No Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2011) foi registrado que a agricultura 

familiar emprega 74,4% do pessoal ocupado no campo, mostrando a importância do 

setor na geração de empregos, sendo, portanto, considerado como ideal a contratação de 

mão-de-obra, contribuindo para o desenvolvimento social do setor agrícola. 

Ainda para analisar a dimensão social, foi selecionado o indicador “desejo que os 

filhos sejam produtores”. Souza e Corrêa (2008) mostraram em seu estudo a saída dos 

filhos de produtores em busca de outras atividades para complementar a renda. Até 

mesmo buscando atividades não agrícolas, o que ocorre certas vezes por causa da 

elevada fragmentação da área de produção. A escolha de outras funções pelos filhos dos 

produtores deve-se a um estreitamento das relações campo e cidade.  

No que diz respeito aos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas 
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à saúde pública e à proteção do meio ambiente, são assegurados de acordo com a Lei nº 

11.445/07, sendo estes considerados serviços públicos de saneamento básico. 

A respeito do acesso à energia elétrica, o Governo Federal, por meio do 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "Luz para 

todos", objetiva, até 31 de dezembro de 2011, o atendimento em energia elétrica à 

parcela da população do meio rural brasileiro que ainda não possui acesso a esse serviço 

público (Decreto 4873/03 modificado pelo Decreto 7.324/10). 

Os indicadores de sustentabilidade selecionados para analisar a dimensão 

econômica envolvem tanto valores de caráter qualitativo quanto quantitativos. Para o 

caráter qualitativo foram selecionados os indicadores: certificação, sementeira em 

bandejas e assistência técnica. 

A certificação da procedência e qualidade orgânica de um alimento natural ou 

processado ocorre quando as propriedades atendem uma série de normas de produção 

orgânica, garantindo ao consumidor um alimento sem contaminação química, cuja 

produção respeita o meio ambiente e o trabalhador, e ao produtor um diferencial no 

mercado (IBD, 2011). 

Quanto à produção de mudas em bandejas, observa-se que estas são facilmente 

transplantadas e o pegamento é mais rápido; enquanto as mudas de raiz nua são 

desfavoráveis (FILGUEIRA, 2003).  

A assistência técnica é de fundamental importância para o desenvolvimento rural 

sustentável. O Estatuto da EMDAGRO (2008) deixa claro sua responsabilidade em 

“Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural 

voltados para o apoio à agricultura familiar, no que se referem às atividades 

agropecuárias de aqüicultura e da pesca, devidamente integrados aos demais serviços de 

apoio à produção”, assim como “articulando-se com órgãos especializados destes 

segmentos, no sentido de direcionar estas atividades às necessidades de expansão e 

modernização da agropecuária no Estado”, mostrando assim a importância do 

acompanhamento de um técnico competente para auxiliar no desenvolvimento 

econômico. 

 Quanto aos indicadores de caráter quantitativos que podem ter valores atribuídos 

dentro de um intervalo, foi considerado como referência o valor máximo do intervalo. 

Para os valores dos atributos relacionados à qualidade do solo considerou-se a 

profundidade de 0 – 10 cm, camada esta que geralmente recebe a adubação. Para 
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aqueles que não admitem um intervalo, foi considerado o valor absoluto. Ainda para os 

indicadores relativos à dimensão econômica temos os de caráter quantitativo: 

produtividade e renda bruta. 

O espaçamento recomendado para a cultura da alface é 0,3 x 0,3 m, o que 

proporciona uma densidade de plantio de 77.777 plantas/ha, sendo esta, portanto, uma 

produtividade adequada. De acordo com esta produtividade e com o preço pago aos 

produtores pela rede de supermercados na ocasião da aplicação dos questionários, R$ 

0,30, pode-se estimar a renda bruta obtida nas propriedades em estudo (NUNES, 2007).  

Em relação aos parâmetros relacionadas à qualidade do solo, para um melhor 

desenvolvimento da cultura da alface, sugere-se elevar a saturação por bases (V%) para 

70% e o pH para 6,0 a 6,8 e produzir em um solo que disponha de teores adequados de 

nutrientes, sendo que se considera para o fósforo, em terrenos com classe textural 

arenosa 20 ppm, para a classe média 15 ppm e para a argilosa 8 ppm. Para o potássio o 

mais adequado são teores acima de 60 ppm (ANJOS et al., 2007). 

 Os demais parâmetros foram estabelecidos de acordo com as faixas de 

interpretação efetuadas em amostras de solo para fins de recomendação de adubação, 

sendo que os valores utilizados visam uma produção de 80%, considerando-se o valor 

máximo do intervalo para as respostas ao nitrogênio, fósforo e potássio (SIQUEIRA et 

al., 2007). 

Os parâmetros relacionados à qualidade da água auxiliam na avaliação de 

problemas para a irrigação. Recomenda-se que a condutividade elétrica da água seja 

inferior a 3000 µS.cm-1 e os níveis dos cátions, ânions e nutrientes sejam: carbonatos 

inferior a 0,1 meq.L-1; bicarbonatos inferior a 10,0 meq.L-1; sulfatos inferior a 20,0 

meq.L-1; cloretos inferior a 30,0 meq.L-1; cálcio inferior a 20,0 meq.L-1; magnésio 

inferior a 5,0 meq.L-1; sódio inferior a 40,0 meq.L-1 e potássio inferior a 2,0 meq.L-1.  

Os cátions e ânions podem contribuir para um problema de salinidade, 

acumulando sais na zona radicular da cultura, podendo causar uma redução da produção 

devido à extração insuficiente de água da solução de solo salgado. Além disso, 

concentrações elevadas de sais absorvidas pela planta podem provocar toxicidade 

nestas, causando danos e reduzindo o rendimento. Teores elevados de carbonato 

provocam alterações no pH da água, sendo este para a água normal para irrigação de 

6,5-8,4.  Níveis elevados de sais na água da irrigação podem causar deterioração dos 
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equipamentos devido à ação induzida por corrosão ou incrustação (AYRES; 

WESTCOT, 1994). 

Para os indicadores de classificação da água, quanto ao perigo de salinidade e de 

alcalinidade foi utilizada a classificação proposta pela USDA (United States 

Department of Agriculture) (RICHARDS, 1954). Para valorar esta classificação, o 

menor perigo de salinidade e alcalinidade, foi considerado como igual a 100%, e o 

oposto para o de maior perigo. Para as demais classificações foram distribuídos valores 

entre os extremos, 100% e 0%, com intervalos regulares correspondentes a 75%; 50% e 

25%. 

 

 

2.4 – Análise dos dados 

 

Os dados foram sistematizados e tratados em planilha Excel®, onde foram 

gerados os gráficos relativos a cada dimensão para avaliação da sustentabilidade. Nos 

gráficos, a porção central interna dos gráficos corresponde a 0%, gradativamente 

aumentando com o afastamento para a margem mais externa. 

Cada vértice da figura formada no gráfico corresponde a um indicador. O ideal, 

100%, foi representado nos gráficos por uma linha contínua, sem preenchimento para a 

figura formada, enquanto os valores encontrados em cada propriedade foram 

representados por linhas tracejadas com preenchimento para a figura formada (Figura 

2).  
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FIGURA 2. Modelo do gráfico adotado na avaliação da sustentabilidade dos sistemas de 

produção de alface no Município de Itabaiana, Sergipe. A linha tracejada corresponde à 

situação da propriedade agrícola e a linha não-tracejada corresponde à sustentabilidade. 

UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 

 

Ao atingir o ideal, a linha referente à propriedade deve coincidir com a linha 

considerada ideal. Quando a linha da propriedade não coincide com a linha do ideal, 

como exemplificado na Figura acima, o sistema em estudo não é considerado 

sustentável. Os indicadores técnicos que admitem um intervalo deve-se analisar se 

mesmo não coincidindo estão dentro do intervalo aceitável. 

 

 

3 - Resultados e discussão 

 

De acordo com a análise dos dados obtidos, a mensuração dos indicadores de 

sustentabilidade relativos à dimensão ambiental, econômica e social para a cultura da 

alface é apresentada na Quadro 2.  
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QUADRO 2. Mensuração dos indicadores de sustentabilidade relativos às dimensões 

ambiental, econômica e social para a cultura da alface em propriedades no Município de 

Itabaiana. UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 

 

Dimensão Pontos críticos Indicadores Propriedade 
1 

Propriedade 
2 

Propriedade 
3 

Propriedade 
4 

Ideal 
100% 

Rotação de 
culturas 

Não  
(0%) 

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Não  
(0%) 

Sim 
 

Degradação do 
solo 

Devolve as 
embalagens 

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Sim 
 

Reserva Legal 
Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Sim 
 

Ambiental 

Uso de 
defensivos 

recomendados 
para a cultura 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Sim 
 

Depósito de 
insumos 

químicos no 
ambiente 

 

Certificação  
Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Sim 
 

Problemas 
fitossanitários 

Sementeira 
em bandejas 

Sim  
(100%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Sim 
 

Uso de 
tecnologias de 
produção de 

maneira 
inadequada 

Assistência 
técnica 

Sim  
(100%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Sim 
 

Produtividade 
(pés.ha-1) 

78.125 
(100,45%) 

78.125 
(100,45%) 

78.125 
(100,45%) 

77.777 
(100%) 

77.777 
 

Econômica 

Renda bruta 
(produtividade 
x preço) (R$) 

24.437,50 
(100,45%) 

24.437,50 
(100,45%) 

24.437,50 
(100,45%) 

11.666,55 
(50,00%) 

23.333,10 
 

Única fonte de 
renda 

Sim  
(100%) 

Não  
(0%) 

Sim   
(100%) 

Não  
(0%) 

Sim 
 

Baixa 
rentabilidade 

 

Mão-de-obra 
assalariada  

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Sim 
 

Insatisfação com 
a atividade 

agrícola 

Deseja que 
filhos sejam 
produtores  

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

* Não  
(0%) 

Sim 
 

Acesso à rede 
de esgoto  

Sim  
(100%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Sim  
(100%) 

Sim 
 

Acesso à água 
encanada 

Sim  
(100%) 

Não  
(0%) 

Não  
(0%) 

Sim  
(100%) 

Sim 
 

Social 

Falta de acesso à 
serviços públicos 

básicos 

Acesso à rede 
elétrica 

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Sim  
(100%) 

Sim 
 

 

Para a dimensão ambiental, pode-se observar que apenas o indicador devolução 

de embalagens alcança o nível considerado ideal para todas as propriedades estudadas, 

de acordo com as respostas dos agricultores (Figura 3).  
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FIGURA 3. Mensuração de Indicadores de sustentabilidade relativos à dimensão ambiental, social e econômica para agricultores produtores de 

alface no Município de Itabaiana, Sergipe. UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 
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Para o indicador, rotação de cultura, pode-se observar que as propriedades 2 e 3 

realizam esta prática.  

Estudos realizados mostram que a estabilidade dos agregados do solo é 

influenciada pela rotação de culturas (CALONEGO; ROSOLEM, 2008), melhorando a 

qualidade estrutural do solo. Outros ainda afirmam, que a rotação de culturas afeta a 

densidade, a macroporosidade e a porosidade total do solo e o teor de matéria orgânica 

correlacionando-os inversamente com a densidade do solo e diretamente com a 

macroporosidade e com a porosidade total (SILVEIRA NETO et al., 2006).   

A devolução das embalagens de defensivos é regulamentada pela Lei N° 

9.974/00, a qual determina que as embalagens vazias dos produtos devem ser 

devolvidas aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridas. Para este 

indicador observou-se, de acordo com as respostas dos produtores, que o nível ideal, ou 

seja 100%, foi atingido, uma vez que as mesmas são devolvidas aos vendedores, em 

todas as propriedades avaliadas, de acordo com a lei. 

Para a avaliação do indicador Reserva Legal, empregou-se o preconizado pelo 

Código Florestal, que em seu artigo. 1°, parágrafo 2°, inciso III, inserido pela MP n°. 

2.166-67, de 24.08.2001 a Lei 4771/65 que define como reserva legal a área localizada 

no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, 

necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 

processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e 

flora nativas.  

Assim, os produtores devem reservar uma parte da vegetação natural, e pode-se 

concluir que a Lei não está sendo cumprida nos sistemas de produção em estudo, pois 

observou-se que em todas as propriedades existem lavouras em toda a área, não 

respeitando o exigido em lei, alegando a necessidade de utilizar a área ao máximo para a 

exploração agrícola por serem propriedades pequenas.  

Observou-se que, nas propriedades avaliadas utiliza-se defensivos sem registro 

para a cultura da alface. A utilização de defensivos recomendados para outras culturas, 

assim como o não cumprimento do intervalo de segurança pode causar contaminação 

nos vegetais que serão comercializados. Fato este relacionado à carência de assistência 

técnica na região, que foi constatada ser feita por técnico particular contratado apenas 

em uma propriedade, que serve como modelo equivocado para as demais, que seguem a 



 

 

 
 

30 
 

mesma recomendação. Na prática observa-se até mesmo o uso de defensivos de 

utilização proibida. 

Quanto à dimensão econômica, para a certificação de qualidade orgânica dos 

produtos, os produtores devem aliar a conservação da biodiversidade mantendo um bom 

nível econômico e social, ou seja, quando se pratica uma agricultura responsável e 

sustentável.  Observa-se que as propriedades analisadas não possuem certificação, pois 

mantêm os sistemas de produção no modelo da agricultura convencional. 

Na produção das mudas, apenas a propriedade 1 produz em bandejas e, por 

consequência, em ambientes protegidos. A produção de mudas em bandejas tem como 

vantagens: facilidade de semeadura e manejo das mudas, melhor controle fitossanitário 

e nutricional, facilidade de transporte no transplantio (EMBRAPA, 2010) aumento da 

produtividade, maior precocidade na colheita e, consequentemente,  melhor qualidade 

dos produtos (MODOLO; COSTA, 2003). A utilização de telas pode minimizar os 

efeitos da temperatura e luminosidade elevadas sendo sua utilização de grande interesse 

em regiões como o semi-árido Nordestino (QUEIROGA et al., 2001). 

Apenas a propriedade 1 recebe assistência técnica, sendo esta particular. As 

demais propriedades fazem uso do conhecimento popular acerca do modo de produção 

das hortaliças e utilizam insumos recomendados pelos vendedores das lojas de produtos 

agropecuários e por outros produtores. A assistência técnica pode proporcionar uma 

produção mais rentável e ambientalmente mais limpa recomendando manejos de 

produção que agridam menos o ambiente e que proporcionem um melhor retorno 

econômico. 

Ainda quanto à dimensão econômica, as propriedades 1, 2 e 3 apresentaram uma 

produtividade de alface maior que a esperada.  

Estes resultados, possivelmente se devem a um maior adensamento de plantio, 

onde o espaçamento recomendado é de 0,30 x 0,30 m (NUNES, 2007), que não é o 

observado na propriedade. O adensamento no plantio visa ao aproveitamento máximo 

da área de plantio levando à maior produtividade. Um adensamento bem planejado pode 

proporcionar menor concorrência do mato, economia na irrigação e menor custo com 

mão-de-obra. Para outras culturas como beterraba, o adensamento influi no 

desenvolvimento das plantas infestantes, e verifica-se a supressão destas, sendo 

recomendada sua utilização no manejo da cultura (CARVALHO; GUZZO, 2008). 
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Porém, deve-se atentar para não adensar em excesso, pois poderá formar um 

microclima que favorece a ocorrência de doenças da parte aérea das plantas (TRANI et 

al., 2010), assim como causar um menor desenvolvimento destas. Em trabalho onde se 

aumentou o adensamento das plantas de alface dentro da linha de plantio no sistema 

consorciado com cenoura, observou-se aumento da competição por radiação solar, 

levando a um menor diâmetro da cabeça de alface (NEGREIROS et al., 2002), além de 

que, pode-se aumentar também a competição por água e nutrientes. 

Outro fato que se relaciona com a produtividade além do manejo da cultura, é a 

renda bruta obtida pelos agricultores que foi inferior para a propriedade 4. Apesar de 

obter uma produtividade inferior, essa redução na renda bruta deveu-se a um menor 

preço pago ao produto da propriedade 4. Pode-se destacar que as propriedades 1, 2 e 3 

mantém uma relação direta com uma rede de supermercados, enquanto a propriedade 4, 

fornece seus produtos para um dos fornecedores diretos a um preço inferior àquele pago 

diretamente pela rede de supermercado. Tais relações influenciam na sustentabilidade 

dos sistemas de produção. 

Quanto à dimensão social, observa-se que as propriedades 2 e 4 não apresentam 

a atividade agrícola como única fonte de renda, praticando o que se chama de 

pluriatividade. As propriedades 1 e 3 têm a atividade agrícola como única fonte de 

renda. 

Considera-se neste trabalho a prática da pluriatividade como não sustentável, 

pois se acredita que um sistema de produção sustentável seja capaz de suprir as 

necessidades da família sem que haja necessidade de buscar um complemento em 

atividades não-agrícolas. Assim, pode-se definir pluriatividade neste contexto como: 

“um fenômeno, através do qual, membros das famílias que habitam no meio rural optam 

pelo exercício de diferentes atividades, ou, mais rigorosamente, pelo exercício de 

atividades não-agrícolas, mantendo a moradia no campo e uma ligação, inclusive 

produtiva, com a agricultura e a vida no espaço rural” (SCHNEIDER, 2003). 

Porém, se deve investigar as atividades, assim como, as razões que levaram as 

famílias a praticar a pluriatividade. E mais ainda, observar como essa atividade e a 

renda obtida integram os sistemas de produção familiares, questões estas que não foram 

possíveis serem avaliadas neste trabalho. De maneira geral, essa busca por atividades 

não agrícolas ocorreu, em diferentes fases da história e em diferentes países, como um 

recurso para garantir a manutenção dos grupos familiares, sendo que fenômenos 
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históricos como a crise da modernização da agricultura contribuíram significativamente 

(CARNEIRO, 2006).  

Em todas as propriedades foi declarada a realização de contratação de mão-de-

obra, ou seja, além dos membros da família faz-se necessária a mão-de-obra de outras 

pessoas, gerando empregos. A agricultura familiar emprega 74,4% do pessoal ocupado 

no total dos estabelecimentos agropecuários (IBGE, 2011). As grandes propriedades 

adotam, de maneira geral, um sistema de produção com altas tecnologias de produção, o 

que leva a uma absorção reduzida de mão-de-obra. Além disso, as cidades já não 

absorvem a mão-de-obra excedente do meio rural. Assim, a agricultura familiar torna-se 

uma importante fonte de emprego no meio rural.  

Nas propriedades 1, 2 e 4, quando os agricultores foram indagados sobre a 

possibilidade de seus filhos continuarem como produtores, obteve-se todas as respostas 

negativas. Para a propriedade 3 não houve resposta para esse questionamento. 

De acordo com o Artigo 2º da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário assim como limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos são considerados serviços públicos. Esses serviços são tidos como 

básicos para o desenvolvimento do país, além de garantirem uma melhor qualidade de 

vida para as pessoas. A ausência de tratamento de esgoto contribui para a contaminação 

do meio ambiente e para a proliferação de doenças. Outro fator que contribui para o 

aumento nos casos de doenças é a falta de água potável. Pode-se assim, observar a 

relação clara entre as dimensões da sustentabilidade: econômica, social e ambiental. 

Todas as propriedades possuem energia elétrica. Quanto aos serviços de água 

encanada e rede de esgoto, apenas as propriedades 1 e 4 possuem. O desenvolvimento 

tecnológico, assim como todos os equipamentos urbanos, dependem da energia elétrica 

para funcionarem. Inclui-se nessa lista, a internet, como um dos principais e modernos 

meios de comunicação da atualidade.  

Nota-se que todas as propriedades avaliadas estão longe da sustentabilidade. 

Porém, dentre as propriedades analisas, a propriedade 1 é a que se apresenta mais 

próxima à sustentabilidade, pois alcança o ideal para mais indicadores do que as demais 

propriedades em estudo. 

Em relação aos indicadores de caráter técnico, todas as propriedades apresentam 

baixos níveis de matéria orgânica e da CTC do solo, assim como níveis aceitáveis de 

alumínio, que é tóxico as plantas, e níveis elevados de fósforo, que foram omitidos no 
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Gráfico por serem muito elevados e não foi possível inserí-los na escala. Nas 

propriedades 1 e 4, observa-se valor elevado do pH do solo, assim como teores elevados 

de cálcio e magnésio. Os níveis dos micronutrientes, ferro, cobre, manganês e zinco e de 

potássio foram elevados em todas as propriedades, exceto cobre e manganês na 

propriedade 3. Esta propriedade apresentou teores abaixo do ideal para saturação por 

bases (Quadro 3). 

 

 

QUADRO 3. Mensuração dos indicadores de sustentabilidade relativos à qualidade do 

solo para a cultura da alface em propriedades no Município de Itabaiana. UFS, São 

Cristóvão-SE, 2011. 

 

Ponto 
crítico Indicadores Propriedade 

1 
Propriedade 

2 
Propriedade 

3 
Propriedade 

4 
Ideal 
100% 

pH do solo 
8,1  

(119,12%) 
6,19 

 (91,03%) 
6,3  

(92,65%) 
8,07 

(118,68%) 
6,8 

 
Matéria orgânica do solo 

(g.dm-3) 
6,47 

(21,57%) 
12,2 

(40,67%) 
11,5 

(38,33%) 
6,01 

(20,03%) 
 30  

 
Teor de Cálcio e Magnésio no 

solo (cmolc.dm-3) 
5,11 

(127,75%) 
2,96  

(74%) 
1,82  

(45,5%) 
9,22 

(230,5%) 
4,0  

Teor de Alumínio no solo 
(cmolc dm-3) 

ND  
(0%) 

ND 
(0%) 

0,12 
(24%) 

ND 
(0%) 

0,5 
 

Teor de Potássio no solo 
 (ppm) 

74,1  
(123,5%) 

72,9 
(121,5%) 

17,2 
(28,67%) 

161 
(268,33%) 

60 
 

Teor de Fósforo no solo 
(ppm) 

162 
(810%) 

224 
(1120%) 

108  
(540%) 

181  
(905%) 

20 
 

Capacidade de Troca de Cátions 
do solo (CTC)(cmolc dm-3) 

5,57 
 (37,13%) 

4,2  
(28%) 

3,13 
(20,87%) 

10,7 
(71,33%) 

15,00  

Saturação por bases do solo (V 
%) 

100  
(142,86%) 

79,5 
(113,57%) 

60,4 
(86,29%) 

100 
(142,86%) 

70 
 

Teor de Ferro no solo 
 (mg.L-1) 

168,01 
(373,36%) 

218,89 
(486,42%) 

59,3 
(131,78%) 

219,17 
(487,04%) 

45  

Teor de Cobre no solo 
(mg.L-1) 

1,98 
(110%) 

2,6 
(144,44%) 

0,60 
(33,33%) 

3,40 
(188,89%) 

1,8 
 

Teor de Manganês no solo 
(mg.L-1) 

19,18 
(159,83%) 

44,4  
(370%) 

6,61  
(55,08%) 

46,91 
(390,92%) 

12 
 

Depósito 
de 

insumos 
químicos 

no 
ambiente  

Teor de Zinco no solo 
(mg.L-1) 

8,95 
(447,5%) 

2,69 
(134,5%) 

3,69 
(184, 5%) 

10,29 
(514,5%) 

2 
 

 

 

Pode-se inferir, que os níveis elevados de alguns nutrientes do solo podem ser 

devido à utilização de adubação química sem recomendação por um técnico 

competente, sendo depositados nutrientes em excesso no solo, podendo inclusive levar à 

toxidade das plantas e aos gastos desnecessários. A substituição da adubação química 

pela orgânica tem sido apontada com uma maneira de melhorar a qualidade do solo.  
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Em relação aos baixos teores de matéria orgânica do solo, observa-se que as 

propriedades 2 e 3 possuem níveis um pouco mais elevados que as propriedades 1 e 4, 

sendo que aquelas são as mesmas que realizam rotação de culturas. Os baixos teores de 

matéria orgânica no solo ocorrem devido ao revolvimento contínuo das áreas cultivadas 

com a remoção por completo dos resíduos vegetais, que proporcionariam teores mais 

elevados de matéria orgânica no solo. Estudos mostram que uma rápida oxidação da 

matéria orgânica ocorre com o revolvimento dos resíduos culturais e/ou baixo retorno 

dos resíduos vegetais ao solo do sistema convencional comparado ao sistema de plantio 

direto (CARNEIRO et al., 2009; CAVALCANTE et al., 2007). 

A melhoria da qualidade do solo é favorecida pelo não revolvimento do solo, 

pois desta maneira não ocorre quebras da estrutura física formadas nem a perda de 

elementos químicos e matéria orgânica (VEZZANI; MIELNICZUK, 2009). 

O solo é um sistema onde ocorre grande fluxo de energia e matéria, onde muitas 

vezes as entradas não compensam as saídas, que ocorrem em forma de produtos 

vegetais. A maneira como as entradas ocorrem no sistema é de grande importância para 

a manutenção da qualidade do solo. Além disso, para essa manutenção, sugere-se 

atenção especial ao planejamento de sistemas de produção complexos que privilegiem o 

cultivo diversificado de plantas desenvolvendo assim a sustentabilidade do sistema de 

produção (VEZZANI; MIELNICZUK, 2009). 

Percebe-se por meio do gráfico a disparidade dos nutrientes do solo nas 4 

propriedades, com alguns apresentando teores muito baixos e outros muito acima do 

ideal, distanciando da sustentabilidade (Figura 4). 
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FIGURA 4. Mensuração de Indicadores de sustentabilidade relativos à qualidade do solo para agricultores produtores de alface no Município de 
Itabaiana, Sergipe. UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 
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 Os parâmetros relacionados à qualidade da água também foram analisados para 

as propriedades. Os níveis de carbonatos e o pH foram elevados na propriedade 1 e 

dentro dos níveis aceitáveis para as demais propriedades (QUADRO 4). 

 

 

QUADRO 4. Mensuração dos indicadores de sustentabilidade relativos à qualidade da 

água para a cultura da alface em propriedades no Município de Itabaiana. UFS, São 

Cristóvão-SE, 2011. 

 

Ponto 
crítico Indicadores Propriedade 

1 
Propriedade 

2 
Propriedade 

3 
Propriedade 

4 
Ideal 
100% 

pH da água 
9,45 

(112,50%) 
7,51 

(89,40%) 
7,51 

(89,40%) 
7,73 

(92,02%) 
8,5  

 
Condutividade Elétrica da água 

(µS.cm-1) 
1244,4 

(41,48%) 
362,2 

(12,07%) 
362,2 

(12,07%) 
776,3 

(25,88%) 
300 

 
RAS-Relação de Adsorção de 

Sódio da água 
3,07 

(20,47%) 
1,88 

(12,53%) 
1,88 

(12,53%) 
3,12 

(20,80%) 
15 

 
Presença de Carbonatos na água 

(meq.CO3.L-1)  
1,63 

(1630%) 
ND  

(0%) 
ND  

(0%) 
ND  

(0%) 
0,1 

 
Presença de Bicarbonatos na 

água 
 (meq.HCO3.L

-1) 

2,39 
(23,9%) 

1,74 
(17,40%) 

1,74 
(17,40%) 

3,07 
(30,70%) 

10  
 

Presença de Sulfatos na água 
 (meq.SO4.L

-1) 
0,47 

(2,35%) 
0,19  

(0,95%) 
0,19  

(0,95%) 
0,34 

 (1,70%) 
20  

 
Presença de Cloretos na água 

 (meq.Cl.L-1) 
8,0108 

(26,70%) 
1,70  

(5,67%) 
1,70  

(5,67%) 
4,15 

(13,82%) 
30 

 
Presença de Cálcio na água 

(meq.Ca.L-1) 
3,8139 

(19,07%) 
0,56 

 (2,78%) 
0,56  

(2,78%) 
1,42  

(7,10%) 
20 

 
Presença de Magnésio na água 

(meq.Mg.L-1) 
2,5880 

(51,76%) 
1,18 

(23,63%) 
1,18 

(23,63%) 
1,70 

(34,10%) 
5 
 

Presença de Sódio na água  
(meq.Na.L-1) 

5,49 
(13,73%) 

1,75  
(4,38%) 

1,75  
(4,38%) 

3,90  
(9,76%) 

40 
  

Presença de Potássio na água  
(meq.K.L-1) 

0,229 
(11,45%) 

0,10  
(5,10%) 

0,10  
(5,10%) 

0,28 
(14,25%) 

2 
 

Classificação quanto ao perigo 
de salinidade 

C3 
(50%) 

C2  
(75%) 

C2  
(75%) 

C3  
(50%) 

C1 
 

Depósito 
de 

insumos 
químicos 

no 
ambiente 

Classificação quanto ao perigo 
de alcalinização 

S1 
(100%) 

S1  
(100%) 

S1  
(100%) 

S1  
(100%) 

S1 
 

 

 

A classificação quanto ao perigo de salinização é baseada na condutividade 

elétrica, sendo o menor valor aquele de salinidade baixa. As amostras de água utilizadas 

nas propriedades 2 e 3 apresentam uma salinidade considerada média onde recomenda-

se o plantio de culturas que tenham moderada tolerância aos sais, sem necessidade de 

práticas de controle de salinidade. As amostras de água utilizadas nas propriedades 1 e 4 

foram classificadas como de salinidade alta. Nesta situação recomenda-se o plantio de 
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culturas com boa tolerância à salinidade e em terrenos que não apresentem drenagem 

deficiente (RICHARDS, 1954). 

Quanto à classificação quanto ao perigo de sodificação, realizada em função do 

efeito do sódio trocável, as amostras de todas as propriedades foram classificadas como 

utilizáveis em quase todos os solos (RICHARDS, 1954), baseando-se na relação entre 

Relação de Adsorção de Sódio (RAS) e a Condutividade Elétrica (CE), onde: 

RAS ≤ 18,87 – 4,44 log CE 

Os níveis de Carbonatos não foram inseridos no gráfico por serem muito 

elevados. Os demais parâmetros avaliados apresentaram níveis aceitáveis para todas as 

propriedades (Figura 5). 
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FIGURA 5. Mensuração de Indicadores de sustentabilidade relativos à qualidade da água para agricultores produtores de alface no Município de 
Itabaiana, Sergipe. UFS, São Cristóvão - SE, 2011. 
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As quatro propriedades possuem os teores relativos à qualidade da água dentro 

do ideal, contribuindo para a sustentabilidade destas propriedades. 

Sugere-se para estes produtores a adoção de práticas agrícolas que evitem a 

degradação do ambiente, supervisionados por técnicos competentes. Dentre estas 

técnicas sugere-se o uso de defensivos recomendados para a cultura da alface e o 

respeito ao período de segurança e a adubação baseada em análises de solo realizadas 

anualmente.  

Às autoridades competentes cabe, além do fornecimento de técnicos competentes 

para auxiliar os produtores, o fornecimento de serviços básicos de água e esgoto, 

reduzindo a contaminação do solo e do lençol freático com dejetos urbanos e agrícolas.  

Altos custos são observados nos sistemas de produção, custos estes que 

poderiam ser reduzidos com a adoção de práticas corretas de manejo, como por 

exemplo, a utilização de defensivos na quantidade e época corretos, assim como o uso 

de adubação de maneira correta. A redução desses custos é imprescindível para que se 

possa alcançar a sustentabilidade. 

Além disso, para atingir o desenvolvimento sustentável é necessária a 

cooperação de todos os envolvidos no processo, principalmente dos produtores, 

iniciando com uma conscientização da situação atual e dos riscos caso permaneçam com 

o mesmo sistema adotado e não se tome atitudes que colaborem para a sustentabilidade 

dos sistemas de produção, e não apenas deixando na teoria e sim partindo para a prática, 

na tomada de decisão na busca de conter e até mesmo reverter a situação atual, visando 

a sustentabilidade. 

 

 

4 - Conclusões 

 

 Para este trabalho por meio do enfoque das dimensões ambiental, social e 

econômica conclui-se: 

a) A metodologia MESMIS é eficiente na avaliação da sustentabilidade de propriedades 

produtoras de alface em Itabaiana, Sergipe;  

b) Sugere-se o uso dos indicadores relativos à dimensão ambiental, sendo estes 

promissores para a avaliação da sustentabilidade como ferramentas que podem ser 

utilizadas não só pelos produtores e por órgãos de certificação, mas também pela 
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própria rede de supermercados utilizando-os de forma educativa e de monitoramento 

acompanhado visando à seleção de novos fornecedores, bem como no monitoramento 

da qualidade de seus produtos; 

c) Os indicadores de qualidade de solo e da água são úteis na orientação do manejo 

destes importantes recursos contribuindo diretamente na utilização de fertilizantes, o 

que implica em custos de produção, e, consequentemente, para a sustentabilidade 

econômica, além de ambiental; 

d) Para os indicadores relativos à dimensão social sugere-se que os utilizados neste 

trabalho, como o acesso à água encanada, esgoto e energia elétrica, desejo que os filhos 

sejam produtores e ter a propriedade como única fonte de renda, mão-de-obra 

assalariada, sejam utilizados principalmente visando à definição de políticas públicas 

bem como a definição de programas de apoio à atividade na região;  

e) Sugere-se a utilização dos indicadores econômicos para o monitoramento do 

desempenho econômico das propriedades fazendo com que os produtores obtenham 

uma maior rentabilidade e permaneçam no meio rural. 

f) Os sistemas de produção avaliados não são sustentáveis. 
 



 

 

 
 

41 
 

5 - Referências bibliográficas 

 
ALMEIDA, A. M. R.; FERREIRA, L. P.; YORINORI, J. T.; SILVA, J. F. V.; 
HENNING, A. A.; GODOY, C. V.; COSTAMILAN, L. M.; MEYER, M. C. Doenças 
da soja. In: KIMATI, H.; AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M. ; BERGAMIN FILHO, 
A; CAMARGO, L. E. A. (Ed(s)). Manual de fitopatologia: doenças das plantas 
cultivadas. 4. Ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 2005. v. 2. p. 585.  
 
ANJOS, J. L. dos; BARRETO, A.C.; BARRETTO, M. C. de V.; SOBRAL, L. F.; 
SANTOS, R. C. Fertilizantes minerais e orgânicos. In: SOBRAL, L. F.; VIÉGAS, P. R. 
A.; SIQUEIRA, O. J. W. de.; ANJOS, J. L. dos.; BARREYYO, M. C. de V.; GOMES, 
J. B. V. (Ed(s)). Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes no Estado de 

Sergipe. 1.ed. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007. p.207. 
 
AYERS, R.S.; WESTCOT, D.W. Water quality for agriculture. Roma: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1994. 
 
BOLLMANN, H. A. O uso da programação por compromissos para a estruturação de 
um indicador de sustentabilidade. In: III Encontro da Encontro da Associação Nacional 
de Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, 2006, Brasília. Anais... 
Brasília, 2006. 
 
BRASIL. Decreto nº 4074/02, de 04 de janeiro de 2002. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 de janeiro de 2007. Seção 1, p. 
93. 
 
BRASIL. Decreto nº 4.873, de 11 de novembro de 2003 - Programa Nacional de 
Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "Luz para todos". Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 12 de novembro de 
2003. Seção 1, p. 130. 
 
BRASIL. Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 08 de janeiro de 2007. Seção 1, p. 
3. 
 
BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, MP 2.166-67, 2001 de 24 de agosto 
de 2001. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, 
DF, 25 de agosto de 2001. Seção 1, p. 400. 
 
BRASIL. Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. 
 
BRASIL. Lei nº 9.974, de 06 de junho de 2000. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 07 de junho de 2007. Seção 1, p. 
15. 
 



 

 

 
 

42 
 

CALONEGO, J. C.; ROSOLEM, C. A. Estabilidade de agregados do solo após manejo 
com rotações de culturas e escarificação. Rev. Bras. Ciênc. Solo, Viçosa, vol.32, n.4, 
2008 
 
CARNEIRO, C. E. A.; MELÉM JÚNIOR, N. J.; AZEVEDO, M. C. B. de; ANDRADE, 
E. A.; KOGUISHI, M. S.; DIEHL, R. C.; RICCE, W. da S.; PASSARIN, A. L.; VAZ, 
R. H. de M.; STELMACHUK, T. L. da L.; GUIMARÃES, M. de F.; RALISCH, R. 
Efeitos dos sistemas de manejo sobre o carbono orgânico total e carbono residual de um 
latossolo vermelho eutroférrico. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 30, n. 1, p. 5-
10, 2009. 
 
CARNEIRO, M. J. Pluriatividade da agricultura no Brasil: uma reflexão crítica. In: 
SCNEIDER, S. (Coord.). A diversidade da agricultura familiar. Série Estudos Rurais. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. p.165-185.  
 
CARVALHO, L. B.; GUZZO, C. D. Adensamento da beterraba no manejo de plantas 
daninhas. Planta daninha, Viçosa, v.26, n.1,  2008.  
 
CAVALCANTE, E. G. S.; ALVES, M. C.; PEREIRA, G. T.; SOUZA, Z. M. de. 
Variabilidade espacial de MO, P, K e CTC do solo sob diferentes usos e manejos. 
Ciência Rural, Santa Maria, v.37, n.2, p.394-400, 2007. 
 
EMBRAPA. Cultivo de Tomate para Industrialização: produção de mudas. Disponível 
em: <http://www.cnph.embrapa.br/sistprod/tomate/mudas.htm>. Acesso em: 
21/12/2010. 
 
EMDAGRO. Estatuto. Capítulo 3, art. 3º, Sergipe, 2008. 
 
FERRAZ, J. M. G.; YOUNG, M. C. P.; MARQUES, J. F.; SKORUPA, L. A. 
Construção Participativa de Indicadores de Sustentabilidade. Jaguariúna, 2004. 
Disponível em: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/Ferraz_Young_Marques_Skorupa_cons
trucaoID-8TiTlAx3nY.pdf. Acesso em: 03/12/09. 
 
FILGUEIRA, F. A. R. (2000). Novo Manual de olericultura: agrotecnologia moderna 
na produção e comercialização de hortaliças. 2.ed. Viçosa: UFV, 2003, 412p 
 
GUIMARÃES, R.P.; FEICHAS, S.A.Q. Desafios na construção de indicadores de 
sustentabilidade. Ambiente e sociedade, v.12, n.2, 2009. 
 
IBD 2011.Disponível em: 
http://www.ibd.com.br/Certificacao_Default.aspx?codigo=certif. Acesso em: 
03/02/2011 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE. Censo 
Agropecuário (2006). Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/agri_familia
r_2006/default.shtm. Acesso em: 06/01/2011. 
 



 

 

 
 

43 
 

LÓPEZ-RIDAURA, S.; MASERA, O.; ASTIER, M. Evaluation the sustainability of 
complex sócio-environmental systems. The MESMIS framework. Ecological 

Indicators, v.2, p.135-148, 2002.   
 
MODOLO, V.A.; COSTA, C.P. Avaliação de linhagens de Maxixe Paulista em 
ambiente protegido. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 21, n. 4, p. 632-634, 2003. 
 
NASCIMENTO, C. A do. A pluriatividade das famílias rurais no Nordeste e no Sul do 
Brasil: pobreza rural e políticas públicas. Economia e Sociedade, Campinas, v. 18, n. 2 
(36), p. 317-348, ago. 2009. 
 
NEGREIROS, M. Z. de; BEZERRA NETO, F.; PORTO, V. C. N.; SANTOS, R. H. S. 
Cultivares de alface em sistemas solteiro e consorciado com cenoura em Mossoró. 
Horticultura Brasileira, Brasília, v. 20, n. 2, p. 162-166, 2002. 
 
NUNES, M. U. C. Tabelas com recomendação de adubação para culturas com 
experimentos realizados no Estado de Sergipe: alface. In:.___. (Ed(s)). Recomendações 

para o uso de corretivos e fertilizantes no Estado de Sergipe. 1.ed. Aracaju: Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, 2007. p.207. 
 
PAULUS, G.; MULLER, A.M.; BARCELLOS, L.A.R. Agroecologia aplicada: praticas 
e métodos para uma agricultura de base ecológica. Porto Alegre: EMATER/RS, 
2000. 
 
QUEIROGA, R. C. F.; BEZERRA NETO, F.; NEGREIROS, M. Z.; OLIVEIRA, A. P.; 
AZEVEDO, C. M. S. B. Produção de alface em função de cultivares e tipos de tela de 
sombreamento nas condições de Mossoró. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 3, 
p. 192-196, 2001. 
 
RICHARDS, L. A. Diagnosis and improvement of saline and alkali solis. Washington: 
United States Salinity Laboratory (USDA: Agriculture Handbook, v.60), 1954. 
 
SCHNEIDER, S. Teoria social, agricultura familiar e pluriatividade. Rev. bras. Ci. 

Soc. São Paulo, v.18, n.51,  2003.  
 
SILVEIRA NETO, A. N. da; SILVEIRA, P. M. da; STONE, L. F; OLIVEIRA, L. F. C. 
de. Efeitos de manejo e rotação de culturas em atributos físicos do solo. Pesquisa 

Agropecuária Tropical, v.36, n.1, 2006 
 
SIQUEIRA, O. J. W. de. Diagnóstico da fertilidade dos solos do Estado de Sergipe. In:.___. 
(Ed(s)). Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes no Estado de Sergipe. 
1.ed. Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2007. p.51. 
 
SOUZA, D. T. B. de, Seleção de indicadores para gestão sustentável da olericultura 

em Itabaiana/SE. 2008 130f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente)-Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, 2008. 
 
SOUZA, M. A. P.; CORRÊA, W. K. Produtores rurais, atividades não-agrícolas e 
trabalho pluriativo no município de Cascavel-PR: uma discussão sobre a ruralidade e o 



 

 

 
 

44 
 

território. In: Encontro Nacional de Grupos de Pesquisa – ENGRUP, 4., 2008, São 
Paulo. Anais... São Paulo, 2008. p. 656-684. 
 
TRANI, P.E.; TIVELLI, S.W.; PASSOS, F.A. Horticultura Sustentável - Parte II. 2010. 
Artigo em Hypertexto. Disponível em: 
<http://www.infobibos.com/Artigos/2010_3/HorticulturaSustentavel2/index.htm>. 
Acesso em: 21/12/2010. 
 
VEZZANI, F. M.; MIELNICZUK, J. Uma visão sobre qualidade do solo. R. Bras. Ci. 

Solo, v. 33, p.743-755, 2009.  



 

 

 
 

45 
 

CAPÍTULO 2 

 

CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS DE GENÓTIPOS DE ALFACE SOB AS 

CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE 

RESUMO 
SILVA, Susi Alves da. Características comerciais de genótipos de alface sob as 
condições edafoclimáticas do Município de Itabaiana-SE. In.___. Caracterização da 
produção de alface e seleção de genótipos adaptados no Município de Itabaiana, 
Sergipe. São Cristóvão: UFS, 2011. Cap. 2. (Dissertação - Mestrado em 
Agroecossistemas)* 
 
A alface, hortaliça folhosa de grande relevância econômica, é típica de climas amenos. 
Sob altas temperaturas a cultura sofre com o pendoamento precoce e com a ocorrência 
de nematóides. Para contornar tais limitações o mais indicado é o uso de cultivares 
tolerantes. Este trabalho teve como objetivo selecionar genótipos F4 de alface, oriundos 
do cruzamento entre as cultivares Regina 71 e Salinas 88, que sejam de folhas lisas, 
resistentes aos nematóides das galhas e tolerantes ao florescimento precoce, sob as 
condições edafoclimáticas de Itabaiana-SE. Foram avaliados oito genótipos da geração 
F4, os parentais, a geração F2 e como testemunha a cultivar Saia Véia. O experimento 
foi implantado no Município de Itabaiana cujas condições climáticas favorecem a 
incidência dos nematóides e o pendoamento precoce. As mudas foram produzidas em 
casa de vegetação onde foram mantidas até o surgimento da 4º folha definitiva quando 
foram transplantadas para o campo. O delineamento experimental adotado foi em blocos 
casualizados com três repetições, 12 tratamentos e oito plantas úteis por parcela. Na 
época da colheita foram avaliados os parâmetros: massa fresca da parte aérea (MFPA), 
massa fresca da raiz (MFR), massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz 
(MSR), massa fresca de folhas não comerciais (MFFNC), massa fresca de folhas 
comerciais (MFFC), número de folhas não comerciais (NFNC), número de folhas 
comerciais (NFC), diâmetro da cabeça (DC), comprimento do caule (CC). Os dados 
foram tabulados em planilhas excel® e submetidos a análise de variância pelo teste F, 
com o auxílio do programa estatístico Sisvar®, e as médias comparadas com teste de 
Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Para a variável MFPA, os genótipos AFX005B-
183-01, AFX005B-72-02 não diferiram significativamente da ‘Salinas 88’ e da F2. Os 
genótipos AFX005B-183-01, AFX005B-72-02 não diferiram da testemunha para a 
variável MFNC, e dos genótipos AFX005B-121-02 e F2 e da ‘Salinas 88’ para a 
variável MFFC. Para a MFR o genótipo AFX005B-183-01 diferiu dos demais e 
apresentou a maior média, assim como para CC. Para esta, os genótipos AFX005B-16-
03 e AFX005B-72-02 diferiu dos demais. O genótipo AFX005B-121-02 foi selecionado 
para dar continuidade a programas de melhoramento que visem a obtenção de cultivar 
de folhas lisas e resistente aos nematóides Meloidogyne incognita raça 1 e ao 
florescimento precoce. 
Palavras-chave: Lactuca sativa L., tolerância, pendoamento precoce. 
___________________ 

* Comitê Orientador: Dra. Renata Silva Mann (Orientadora), Dra. Laura Jane Gomes (Co-
orientadora)-UFS. 
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ABSTRACT 
SILVA, Susi Alves da. Commercial characteristics of lettuce genotypes under the 
conditions of the City of Itabaiana-SE. In. __. Characterization of lettuce production 
and selection of adapted genotypes in the City of Itabaiana, Sergipe. São 
Cristóvão: UFS, 2011. Cap. 2. (Dissertation – Master Science in Agroecossystems)* 
 
Lettuce, leafy vegetable the great economic importance, is typical in mild climates. 
Under high temperatures culture suffers from the precocious flowering and the 
occurrence the nematode. Under high temperatures the crop suffers from the precocious 
flowering and the occurrence the nematode. To overcome such limitations the most 
recommended is use the tolerant cultivars. This study aimed to select F4 genotypes of 
lettuce, from the crossing between the cultivars Regina 71 and Salinas 88, which 
smooth leaves, resistant to nematodes and tolerance to early flowering, under the 
environmental conditions of Itabaiana-SE. We evaluated eight genotypes of the F4 
generation, parental, F2 and as control the cultivar Saia Véia. The experiment was set in 
the Municipality of Itabaiana where the climatic conditions promote the incidence of 
nematode and precocious flowering.  The seedlings were grown in a greenhouse where 
they were kept until the emergence of the 4th leaf stage after they were transplanted to 
the field. The experimental design was carried out under a randomized blocks with three 
replications with 12 treatments and eight plants per plot. At harvest time parameters 
were evaluated: fresh weight of shoot (MFPA), fresh weight of root (MFR), shoot dry 
mass (MSPA), root dry mass (MSR), the non-commercial fresh leaves (MFFNC), fresh 
weight the commercial leaves  (MFFC), number of non-commercial leaves  (NFNC), 
number the commercial leaves  (NFC), plant diameter  (DC), stem length  (CC). Data 
were tabulated in worksheets  excel® and submitted to analysis of variance by F test, 
with the aid of statistical program  Sisvar®, and results were compared with the Scott-
Knott test at 5% probability. For the variable  MFPA, the genotypes AFX005B-183-01, 
AFX005B-72-02 did not differ significantly of the  ‘Salinas 88’ and of the F2. The 
genotypes AFX005B-183-01, AFX005B-72-02 not differ from the control for the 
variable MFNC, and the genotypes AFX005B-121-02, F2 and ‘Salinas 88’ for variable 
MFFC. For MFR the genotype AFX005B-183-01 differed from the others and had the 
highest average, as well as CC. For this variable, the genotypes AFX005B-16-03 and 
AFX005B-72-02 differed from the others. The genotype AFX005B-121-02 was 
selected to give continuity to breeding program aimed to achieving a cultivar with 
smooth leaves and resistant to nematode Meloidogyne incognita race 1 and the 
precocious flowering. 
 
Keywords: Lactuca sativa L., tolerance, precocious flowering 
 

 

 

 

 

 

__________________ 

* Guidance Committee: Dra. Renata Silva Mann (Orientadora), Dra. Laura Jane Gomes (Co-
orientadora)-UFS. 
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1 – Introdução 

 

A alface, Lactuca sativa L. é a hortaliça folhosa de maior relevância econômica 

no Brasil tendo seu consumo e sua produção aumentada nos últimos anos. É uma planta 

herbácea, autógama e anual.  Suas folhas podem ser lisas ou crespas e são presas a um 

caule diminuto, podendo ou não formar cabeça (FILGUEIRA, 2003). Suas 

inflorescências são do tipo panícula contendo vários botões florais denominados 

capítulos, formadas por 10 a 25 flores ou floretes. Estes possuem uma única pétala 

amarela, envolvida por brácteas imbricadas que formam o invólucro. O ovário é 

unilocular contendo um único óvulo (SOUSA et al., 2007).  

O pendoamento precoce é um problema que tem afetado a cultura e dificultado o 

cultivo da alface em regiões com temperaturas elevadas. A emissão da haste floral é 

estimulada por temperaturas acima de 20°C, produzindo melhor sob condições de dias 

curtos e temperaturas amenas a baixas que favorecem a etapa vegetativa (FILGUEIRA, 

2003). Após atingir o ponto máximo da fase vegetativa, inicia-se a fase reprodutiva, 

assim como a produção de látex, que proporciona sabor amargo às folhas, característica 

indesejável para o mercado in natura, tornando a hortaliça imprópria para o consumo. 

O desenvolvimento de cultivares cada vez mais tolerantes ao pendoamento 

precoce tem grande importância, principalmente em regiões tropicais, como o Brasil, 

especialmente no Nordeste. Diversos estudos têm sido realizados com sucesso na 

obtenção de novas cultivares e linhagens promissoras, oriundas de cruzamentos entre 

genitores contrastantes (FIORINI et al., 2005; SILVA et al., 2008).  

Para a cultura da alface, em função do local, os nematóides também podem 

constituir problema (PAVAN et al., 2005), dentre os quais se destaca o gênero 

Meloidogyne, pertence à família Heteroderidae. As plantas infectadas apresentam 

formação de galhas nas raízes, reduzindo o volume do sistema radicular, tornando-o 

pouco eficiente na absorção e no transporte de água e dos nutrientes do solo, 

desuniformidade no crescimento das plantas infectadas, deficiências nutricionais, 

diminuição na produção, entre outros. A temperatura, umidade e planta hospedeira 

influenciam a duração do ciclo biológico do patógeno (FERRAZ; MONTEIRO, 2005). 

O desenvolvimento desses nematóides é favorecido por temperaturas e umidades 

relativamente altas, sendo a disseminação feita principalmente, com o uso de 
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implementos agrícolas, que levam consigo solo infestado. Apesar de serem parasitos 

obrigatórios e sobreviverem em plantas vivas, seus ovos podem sobreviver por longos 

períodos no solo, na ausência de plantas hospedeiras (STANGARLIN; et al., 2005), o 

que inviabiliza um controle efetivo deste patógeno. No caso da espécie M. incognita, é 

favorecida por solos arenosos, temperaturas elevadas (27-30°C) e umidade moderada 

(COELHO et al., 2005) 

O controle dos nematóides deste gênero é de difícil realização e sua erradicação 

é praticamente impossível. As medidas preventivas são as mais eficientes (ZAMBOLIM 

et al., 2005). Os métodos de controle do patógeno incluem técnicas como inundação, 

tratamento químico, rotação de culturas e cultivares melhoradas. 

Em solos virgens ou em repouso o equilíbrio biológico mantém as populações de 

nematóides abaixo do nível de dano econômico, não tendo problemas para as culturas. 

Porém, com o uso, os teores de matéria orgânica caem e ocorre o estabelecimento do 

desequilíbrio biológico (TOKESHI; RAGO, 2005). 

Na busca de cultivares melhoradas, que atendam as necessidades dos produtores, 

assim como as exigências do mercado, diversos estudos (FIORINI et al., 2007; MALUF 

et al., 2002) visam à obtenção de tais cultivares com ganho genético considerável, a 

partir de cruzamentos e seleções ao longo de gerações segregantes.  

Este trabalho teve como objetivo selecionar genótipos F4 de alface, oriundos do 

cruzamento entre as cultivares Regina 71 e Salinas 88, que sejam de folhas lisas, 

resistentes aos nematóides das galhas e tolerantes ao florescimento precoce, sob as 

condições edafoclimáticas de Itabaiana-SE. 

 

 

2 – Material e métodos  

 

2.1 – Área de estudo 

 

A avaliação do desempenho agronômico foi realizada na área experimental do 

projeto “Pequeno Produtor, Grande Empreendedor”, no Município de Itabaiana-SE, 

cujo solo foi classificado como areia franca. Quanto aos solos do Município, são 

formados em 58% por uma associação de planossolos, solos litólicos e laterita 

(EMBRAPA, 2011). A cidade situa-se na meso região do Agreste Sergipano, com 
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pluviosidade média anual de 861,9 mm e temperatura média anual de 24,7°C. Localiza-

se a uma latitude 10°41’ e longitude 37°25’ e altitude média de 186 metros 

(EMBRAPA, 2011). A área do experimento tem um histórico de infestação por 

nematóides das galhas. Devido às temperaturas elevadas, a alface produzida nessa 

região apresenta sabor amargo ocasionado pela emissão precoce do pendão floral 

(Figura 1). 

 

 
FIGURA 1. Localização do Município de Itabaiana (A); Vista da cidade (B); Serra de 
Itabaiana, ponto turístico da cidade (C). UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 
 

O Município se destaca como uma importante área de exploração agrícola, 

atendendo Municípios, e até Estados, vizinhos devido principalmente a sua localização 

centralizada e condições geográficas favoráveis a agricultura. A região de Itabaiana é 

também apontada como local de maior concentração do uso de agroquímicos no Estado. 

 

 

A B 
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2.2 – Produção de mudas 

 

Neste estudo foram utilizadas as cultivares de alface parentais Salinas 88 

(americana de folhas crespas, resistente ao nematóide das galhas e suscetível ao 

pendoamento precoce) e Regina 71 (folhas lisas, suscetível ao nematóide das galhas e 

resistentes ao pendoamento precoce) e oito genótipos da geração F4: AFX005B–273-02, 

AFX005B-121-02, AFX005B-124-06, AFX005B-72-02, AFX005B-114-01, AFX005B-

16-03, AFX005B-183-01, AFX005B-43-02 classificados quanto à suscetibilidade aos 

nematóides das galhas M. incognita raça 1, às características comerciais e à tolerância 

ao pendoamento precoce (CARVALHO FILHO et al., 2007; CARVALHO FILHO et 

al., 2009). Além destas, foi utilizada como testemunha a cultivar Saia Véia, muito 

plantada na região (Quadro 1). 

 
 
QUADRO 1. Classificação dos genótipos de alface utilizados em experimento quanto à 
resistência aos nematóides das galhas, à tolerância ao pendoamento precoce e quanto aos tipos 

de folhas. UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 
 

Classificação quanto à: 
Tipos de folhas  

(CARVALHO FILHO et al., 
2009) 

Genótipos 
Resistência aos 
nematóides das 

galhas 
(CARVALHO 
FILHO et al., 

2007) 

Tolerância ao 
pendoamento 

precoce 

(CARVALHO 
FILHO et al., 2009) 

Limbo Borda 

AFX005B–273-02 Resistente Tolerante Intermediário Lisa 
AFX005B-121-02 Resistente Tolerante Liso Lisa 
AFX005B-124-06 Resistente Altamente Tolerante Liso Enrugada 
AFX005B-72-02 Resistente Altamente Tolerante Liso Enrugada 

AFX005B-114-01 Resistente Não Tolerante Intermediário Lisa 
AFX005B-16-03 Suscetível Não Tolerante Liso Enrugada 

AFX005B-183-01 Suscetível Não Tolerante Intermediário Enrugada 
AFX005B-43-02 Suscetível Tolerante Intermediário Lisa 

 

A semeadura foi realizada em 21 de julho de 2010, em bandejas de plástico com 

162 células utilizando o substrato comercial Plantmax®, sendo semeada uma semente 

por célula, não sendo realizado desbaste. As plântulas foram mantidas em casa de 

vegetação, irrigadas com turno de rega de 1 hora por 2 minutos diariamente, de acordo 

com a necessidade.  
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2.3 – Condução do experimento 

 

O transplantio foi realizado dia 17 de agosto de 2010, após o surgimento da 4ª 

folha definitiva. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, com 

12 tratamentos e 3 repetições, com dimensões de 6,0 x 1,0 m/parcela, totalizando 72 x 

1,0 m/bloco, com espaçamento de 0,3 x 0,3 m entre plantas. A parcela útil de cada 

tratamento foi constituída de 8 plantas, as demais plantas, na porção mais externa dos 

canteiros, foi utilizada como bordadura (Figura 2).   

 

 
FIGURA 2. Produção das mudas de alface em casa de vegetação (A); Mudas 
transplantadas para a área experimental (B). UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 

 

Na área onde foi implantado o experimento, foi realizada uma adubação de 

fundação de acordo com a análise do solo da área (Tabela 1).  

 

TABELA 1. Resultados da análise de solo. UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 
Ensaio Resultado Unidade 

Matéria orgânica 7,62 g.dm-3 

Cálcio + Magnésio 4,75  cmolc. dm-3 

Potássio 45,2 ppm 

Fósforo 148 ppm 

Índice de saturação de bases (V) 100 % 

 

A adubação foi constituída de esterco bovino, superfosfato simples e cloreto de 

potássio (Tabela 2).  

A B 
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TABELA 2. Resultados da recomendação de adubação. UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 
Época Recomendação 

3 Kg.m-2 de esterco bovino 

27,78 g.m-2 de superfosfato simples 

Plantio 

8,62 g.m-2 de cloreto de potássio 

15 Dias após transplantio 20 g.m-2 de sulfato de amônio 

30 Dias após transplantio 20 g.m-2 de sulfato de amônio 

 

Após o transplantio, foram realizadas capinas manuais e adubações seguindo a 

recomendação de adubação de acordo com a análise do solo, sendo realizada uma 

adubação em 09 de setembro de 2010 e não foi realizada a segunda adubação planejada 

para o dia 21 de setembro de 2010, pois neste momento as plantas já estavam em ponto 

de colheita. Foi realizada irrigação diariamente, de acordo com a necessidade da cultura 

e as condições de precipitação local, sendo observados o Kc para a cultura e a 

evapotranspiração diária. 

 

 

2.4 – Avaliação dos parâmetros agronômicos e comerciais 

 

Ao atingir o ponto de colheita para a testemunha, de acordo com as 

características exigidas pelo mercado, isto é, quando atinge o máximo de 

desenvolvimento, com folhas ainda tenras e sem sinal de pendoamento (FILGUEIRA, 

2003), foi realizada a colheita, que ocorreu no dia 24 de setembro de 2010, e a avaliação 

das características: massa fresca da parte aérea (MFPA) (g), massa fresca da raiz (MFR) 

(g), massa seca da parte aérea (MSPA) (g), massa seca da raiz (MSR) (g), massa de 

folhas não comerciais (MFNC) (g), massa de folhas comerciais (MFC) (g), número de 

folhas não comerciais (NFNC), número de folhas comerciais (NFC), diâmetro da cabeça 

(DC) (cm) e comprimento do caule (CC) (cm) (Figura 3).  
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FIGURA 3. Área do experimento na época da colheita dos genótipos de alface. UFS, 
São Cristóvão-SE, 2011. 
 

A avaliação das variáveis MFPA, MFR, MFNC, MFC foi realizada por pesagem 

em balança digital de precisão (g). As variáveis DC e CC foram estimadas com uma 

régua graduada (cm).  O NFNC e NFC foram determinados pela contagem de folhas 

maiores de 3,0 cm de comprimento, aproximadamente. Para as variáveis MSPA e MSR, 

foi coletada uma planta de cada tratamento/parcela sendo o material coletado 

acondicionado em sacos de papel e colocado em estufa de circulação de ar, a 65 ºC, até 

atingir massa em equilíbrio (OLIVEIRA et al., 2004). 

 

 

2.5 – Análise dos dados 

  

Os dados foram tabulados em planilhas excel®, submetidos à análise de variância 

pelo teste de F, com o auxílio do programa estatístico Sisvar® (FERREIRA, 2003), e 

aqueles que apresentarem diferenças significativas foram submetidos a comparação de 

médias pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade.  

 

 



 

 

 
 

54 
 

3- Resultados e discussão 

 

Por meio da análise para a Massa Fresca da Parte Aérea, observou-se que os 

genótipos de alface, AFX005B-183-01, AFX005B-72-02, ‘Salinas 88’ e F2, não 

diferiram significativamente ao nível de 5% de probabilidade, porém estes diferiram dos 

demais genótipos, que não diferiram entre si (Tabela 3).  

 

 

TABELA 3. Médias obtidas para Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA), Massa de 

Folhas Não Comerciais (MFNC), Massa de Folhas Comerciais (MFC), Massa Fresca da 

Raiz (MFR), Comprimento do Caule (CC) para os diferentes genótipos de alface (L. 

sativa L.) produzidos no Município de Itabaiana. UFS, São Cristóvão-SE, 2011. 

 

Genótipos MFPA (g) MFNC (g) MFC (g) MFR (g) CC (cm) 
Salinas 88 0,400 a 0,033 b 0,326 a 0,016 b 5,667c 
Regina 71 0,153 b 0,016 b 0,124 b 0,017 b 4,042 c 

AFX005B–273-02 0,171 b 0,009 b 0,144 b 0,009 b 3,754 c 
AFX005B-121-02 0,310 b 0,029 b 0,251 a 0,009 b 5,879c 
AFX005B-124-06 0,274 b 0,035 b 0,215 b 0,015 b 4,825 c 
AFX005B-72-02 0,412 a 0,065 a 0,297 a 0,023 b 7,600 b 
AFX005B-114-01 0,294 b 0,025 b 0,227 b 0,017 b 6,025 c 
AFX005B-16-03 0,237 b 0,021 b 0,178 b 0,020 b 7,821 b 
AFX005B-183-01 0,452 a 0,071 a 0,303 a 0,048 a 10,425 a 
AFX005B-43-02 0,219 b 0,021 b 0,169 b 0,023b 4,484 c 

F2 0,367 a 0,032 b 0,284 a 0,025 b 5,754 c 
Saia Véia 0,299 b 0,047 a 0,212 b 0,028 b 5,100 c 
CV (%) 28,43 35,66 28,22 34,65 10,11 

 

 
Os genótipos da geração F4, AFX005B-183-01, AFX005B-72-02 apresentaram 

as maiores médias, sendo superiores significativamente quando comparados a 

testemunha Saia Véia 

Para estes mesmos genótipos, ocorreram as maiores perdas de Massa Fresca das 

Folhas Não Comerciais não diferindo, entretanto, da testemunha Saia Véia e diferindo 

dos demais genótipos.   

Para a variável MFC os genótipos AFX005B-183-01, AFX005B-72-02, 

AFX005B-121-02, a cultivar Salinas 88 e o F2 não diferiram significativamente entre si, 
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e diferiram dos demais. 

Para a variável MFR, o genótipo AFX005B-183-01 diferiu significativamente 

dos demais genótipos, que não diferiram entre si. 

Analisando a variável CC, pode-se observar que o genótipo AFX005B-183-01 

diferiu significativamente dos demais, obtendo a maior média. Os genótipos AFX005B-

16-03 e AFX005B-72-02 não diferiram entre si e diferiram dos demais genótipos, com 

valores intermediários. Os demais obtiveram as menores médias.  

Cultivares com caules mais longos são mais sensíveis ao calor, sendo, portanto, o 

comprimento do caule um indicativo de tolerância ao pendoamento precoce 

(OLIVEIRA et al., 2004) 

Os genótipos AFX005B-183-01 e AFX005B-72-02 apresentaram as maiores 

médias para as variáveis MFPA e MFC, variáveis consideradas de maior importância 

comercial. Porém o genótipo AFX005B-72-02 apresentou média de CC intermediário, 

apesar de ter sido classificado como altamente resistente por Carvalho Filho et al. 

(2009). O genótipo AFX005B-183-01 apresentou a maior média para a variável CC 

superior aos demais genótipos. Além disso, este genótipo foi classificado como 

suscetível aos nematóides (CARVALHO FILHO et al., 2007) e de folhas crespas 

(CARVALHO FILHO et al., 2009), não sendo de interesse para a seleção deste estudo. 

Em estudos realizados sobre a diversidade genética destes mesmos genótipos, verificou-

se que o genótipo AFX005B-183-01, foi a que apresentou uma menor similaridade com 

os demais genótipos (SILVA et al., 2010).  

No estudo realizado com 22 progênies F4 de alface, dentre as quais inclui-se as 

utilizadas no presente estudo, verificou-se que as progênies AFX005B-043-02, 

AFX005B-121-01 e AFX005B-121-02 foram promissoras para dar continuidade a 

programas de melhoramento (CARVALHO FILHO et al., 2009). 

O genótipo AFX005B-121-02 apresentou média de MFC semelhantes aos 

genótipos AFX005B-183-01 e AFX005B-72-02, não diferindo significativamente 

destes. Sendo que este genótipo é considerado resistente aos nematóides M. incognita, 

com limbo e borda lisas (CARVALHO FILHO et al., 2009). Resultado confirmado pela 

analise de similaridade por marcadores moleculares, onde este genótipo foi um dos que 

apresentou maior similaridade com a cultivar Salinas 88, resistente aos nematóides das 

galhas (SILVA et al., 2010). Este mesmo genótipo, AFX005B-121-02, apresentou 

média de CC significativamente inferior. 
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Para as variáveis DC, NFNC, NFC, MSPA e MSR não houve diferença 

significativa ao nível de 5% de probabilidade. 

Por meio dos resultados observamos que os genótipos F4 obtiveram um 

desempenho superior que a cultivar comercial utilizada na região, Saia Véia, sendo que 

esta possui uma MFC inferior aos genótipos F4: AFX005B-183-01, AFX005B-72-02 e 

AFX005B-121-02; e apresentou média elevada para MFNC, assim como os genótipos 

F4 AFX005B-183-01 e AFX005B-72-02,  o que demonstra a elevada perda de folhas na 

ocasião da colheita. Além disso, a cultivar em questão não é resistente aos nematóides 

das galhas e é suscetível ao pendoamento precoce. 

 

 

4 – Conclusões 

 

Com a avaliação dos parâmetros em estudo, conclui-se que: 

a) Os genótipos AFX005B-183-01 e AFX005B-72-02 produzem maior Massa Fresca da 

Parte Aérea, porém perdem muitas folhas na colheita comprovado pela maior Massa de 

Folhas Não Comerciais; 

b) Os genótipos AFX005B-183-01, AFX005B-72-02 e AFX005B-121-02 produzem 

maior Massa de Folhas Comerciais; 

c) O genótipo AFX005B-183-01 possui o maior Comprimento de Caule, indicando sua 

suscetibilidade ao pendoamento precoce; 

d) Os genótipos AFX005B-72-02 e AFX005B-16-03 possuem Comprimento de Caule 

intermediário entre os genótipos avaliados; 

e) A cultivar Saia Véia, muito utilizada na região, apresenta um desempenho comercial 

e agronômico inferior aos genótipos em estudo. 

f) O genótipo AFX005B-121-02 é considerado resistente aos nematóides M. incognita 

raça 1 e ao florescimento precoce, com folhas lisas tanto na borda quanto no limbo 

sendo promissor para a obtenção de nova cultivar. 
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