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RESUMO 

 
A irrigação tem por objetivo a aplicação de água no momento e na quantidade apropriada. Sendo assim o 
sistema de irrigação por gotejamento caracteriza-se pela presença de emissores (gotejadores) pelos quais a 
água escoa após ocorrer dissipação de pressão ao longo de uma rede de condutos. O presente trabalho foi 
realizado noa meses de maio a junho do ano de 2017 no núcleo experimental com coordenadas: Latitude 
23º22’04” S longitude 51º53’49” W e altitude de 490m do Centro Universitário Uningá, localizado no município 
de Maringá-PR, o solo é classificado como Latossolo Vermelho Estrófico (SIBCS,2006). O trabalho é foi 
realizado contendo 5 tratamentos e 4 repetições, com o delineamento inteiramente casualizado. Tratamentos 
esses com diferentes lâminas de água aplicadas no solo correpondendo a 6, 20, 40, 60 e 70 kPa, referente a 
umidade obtida pelo método de tensiometria. O objetivo desse trabalho é a avaliação da produtividade do 
rabanete (Raphanus sativus L.), e a eficiência hídrica.  

 
PALAVRA-CHAVE: Água; Irrigação; Tensiômetro. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O rabanete (Raphanus sativus L.), hortaliça que pertence à família das 
Brassicaceaes, originária da região mediterrânea, sendo uma planta herbácea que cujo 
bulbos e suas folhas são comestíveis de coloração vermelha, sabor picante que 
apresentam alto valor alimentício, sendo fonte de vitaminas A, C, B1, B2, B6, potássio, 
cálcio, fosforo e enxofre (CAMARGO et al., 2007; MELLO et al., 2013). Hortaliça que vem 
ganhando destaque pelos produtores devido seu ciclo ser rápido entre 25 a 35 dias após a 
semeadura (FILGUEIRA, 2008) 

A distribuição de água no bulbo molhado é dependente do volume total de água 
aplicado, da vazão, da posição do gotejador (na superfície do solo ou enterrado), da 
disposição dos gotejadores, das condições iniciais e de contorno, das propriedades físicas 
do solo e de sua distribuição espacial, da atividade do sistema radicular das plantas e do 
manejo da irrigação (NOGUEIRA et al,2000). 

Bregonci, et al. (2008) trabalhando com o desenvolvimento do sistema radicular do 
rabanete em condição de estresse hídrico, concluiu-se que estresse hídrico diminui 
significativamente o diâmetro do bulbo e a matéria fresca da raiz, reduzindo a produção 
final em torno de 50% 

Slomp, et al. (2011), avaliaram o efeito de diferentes níveis de irrigação, baseado em 
frações da evaporação do tanque classe A (ETCA), correspondente a (40, 60, 80, 100, e 
120%) sobre a produção de rabanete. A maior produtividade de fitomassa fresca foi em 
média na lamina de 100%, entretanto este respectivo tratamento não diferenciou 
estatisticamente dos demais tratamentos pelo teste de F de Fischer-Snedecor, (P<0,05), 
apresentando valores de produtividade média de 16.650.50 Kg há-¹. No mesmo trabalho 
concluíram que a aplicação da lâmina de irrigação equivale a 40% da evapotranspiração 
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do tanque classe A (40%ETCA) proporcionou resultados de produção de massa fresca por 
metro linear de plantas e produtividade da cultura, tão eficientes quanto as demais lâminas. 

Neste sentido, este trabalho teve por objetivo estudar o efeito da disponibilidade de 
agua no solo referente a umidade obtida pela leitura do tensiometro, nos tratamentos 
correspondente a 6, 20, 40, 60 e 70 Kpa, sobre a produção da cultura do rabanete, 
variedade (Raphanus sativus L.). 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido nos meses de maio a junho do ano de 2017, no núcleo 
experimental cuja as coordenadas geográficas são: latitude 23º22’04” S longitude 51º53’49” 
W e altitude de 490 m do Centro Universitário Uninga localizado no município de Maringá-
PR. 

O solo da área onde o experimento foi realizado é classificado como Latossolo 
Vermelho Estrófico (SIBCS,2006). Para a determinação das características físicas e 
químicas do solo da área, foram feitas amostragens na profundidade de 0 a 0,20 m e 
encaminhadas para o AGROQUIM (laboratório agroquímico – Mandaguari-PR), para a 
elaboração da análise. pH H2O (6,56), M.O (36,96 g dm-3), P (5,35 mg dm-3) H + Al (2,46 
cmolc dm-3) K (0,30 cmolc dm-3) Ca (7,58 cmolc dm-3) Mg (2,92 cmolc dm-3) SB (10,82 cmolc 
dm-3) CTC (13,28 cmolc dm-3) V (81,47%). Granulometria, areia 15%, silte 25% e argila 
60%. 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, sendo 5 tratamentos e 4 
repetições. Os tratamentos foram lâminas de água aplicadas no solo correspondente a 6, 
20, 40, 60 e 70 kPa, referente a umidade obtida pelo método de tensiometria. 

A área foi dividida em 20 parcela de 1,20m de largura x 1,50m de comprimento, 
totalizando 1,80m², com densidade recomendada de 120 plantas por parcela. Para que não 
houvesse a transferência de umidade de uma parcela para outra foi utilizado o separador 
com 15cm de largura com borda arredondada. 

Para a realização das lâminas de irrigação correspondente a cada tratamento, foi 
instalado 4 tensiômetros de 70cm e um de 50cm, para que pudesse ser obtida as leituras. 
Para determinar a umidade do solo, foi utilizado curva de retenção de água feita segundo 
Blainski (2007). 

A adubação foi realizada de acordo com a análise de solo com as seguintes 
recomendações de 133,33 Kg ha-1 de nitrato de amônio, 1142 Kg ha-1 de superfosfato 
simples e 216,6 Kg ha-1 de cloreto de potássio. A semeadura manual foi realizada, 
diretamente em sulcos abertos na parcela, utilizando o espaçamento 0,3 m entre sulcos.  

Para que a cultura obtivesse um bom índice de germinação e enraizamento todas as 
parcelas foram colocadas na capacidade de campo antes da semeadura. 

A colheita foi realizada 43 dias após a semeadura da cultura, quando foram feitas as 
avaliações de índice de área foliar (IAF), razão parte aérea com a raiz e produtividade. Para 
a realização das análises foram descartadas as duas linhas da bordadura 0,10 m de cada 
linha central e coletadas 10 plantas de cada parcela.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Na análise de variância apresentado na (Tabela 1), foram observados nos resultados 
que houve valores significativos entre os tratamentos. 
Tabela 1. Análise de variância para peso total, massa fresca da raiz, massa fresca do caule, massa fresca da 
folha. 

Fonte de 
variação 

Grau de 
liberdade 

Quadrado médio 

Peso total MF raiz MF caule MF folha 

Tratamento 4 221,08 0,024NS 0,64 8,06 
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Erro 15 64,67 0,012 0,16 2,00 

Média  48,39 0,52 2,66 9,48 

CV (%)  16,62% 21,78% 15,08% 14,91% 

Na Figura 1 (a), apresenta os resultados do peso total do rabanete e da massa fresca 
do caule (MFC) (b), em função das tensões de água aplicados ao solo, onde foram 
significativas pelo teste de regressão a 5%. 
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Figura 1. Peso total em gramas (g) – A e a massa fresca do caule (MFC) - B, em função das tensões (kPa) 

de água aplicado no solo. 

 
Observou-se que o peso total do rabanete foi crescente até os seu rendimento 

máximo de 54,70g, em sua máxima tensão de 24,76(kPa). Assim pode se observar que 
com o aumento das tensões ouve um decréscimo em seu peso total. 

Segundo Slomp, et al. (2011), obteve-se maior relação da fitomassa fresca de 
plantas inteiras na lamina de 100%, quando trabalhou baseado em frações da evaporação 
do tanque classe A (ETCA), correspondente a (40, 60, 80, 100, e 120%) sobre a produção 
de rabanete. 

Observou-se que a massa fresca do caule do rabanete foi crescente até os seu 
rendimento máximo de 3,03(g), em sua máxima tensão de 26,00(kPa). 

Segundo Marques, et al. (2005), concluiu-se que as frações de evaporação do 
tanque Classe A testadas não causaram redução na produção do rabanete em relação a 
aplicação da lâmina total de irrigação (100% ECA). Já as plantas submetidas ao estresse 
hídrico (0% ECA) apresentaram redução de 42% da matéria seca da parte aérea 
comparados ao tratamento controle (100% ECA).  

Na Figura 3, apresenta os resultados da massa fresca da folha (MFF), em função da 
das tensões de água aplicados ao solo, onde foram significativas pelo teste de regressão a 
5%. 
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Figura 2- Massa fresca da folha em gramas (g), em função das tensões de água aplicado no solo. 

Observa na (Figura 3), que a massa fresca da folha do rabanete foi crescente até os 
seu rendimento máximo de 10,68(g), em sua máxima tensão de 18,04 (kPa). 
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Rodrigues, et al. (2013), avaliou-se diferentes níveis de irrigação sobre os 
tratamentos constituídos de (80, 60, 40, e 20%) da disponibilidades de água no solo e 
verificaram que a redução da água disponível no solo afeta a produção da matéria fresca 
da parte área da cultura do rabanete.  

 

4 CONCLUSÃO  
 

Portanto o déficit hídrico quando em excesso de água afeta o desenvolvimento e 
produção do rabanete, sendo que os melhores resultados e rendimento da cultura está nas 
tensões de 18 a 26 kPa, com resultados satisfatórios ao método de tensiometria. 
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