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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo avaliar o peso do bulbo, a altura, diferenciando os rabanetes comerciais em 
diferentes tensões de água no solo. O experimento foi realizado a campo com a cultura do rabanete 
(Raphanus sativus L.), localizados na área experimental do Centro Universitário Ingá - UNINGÁ, no 
município de Maringá – PR.Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizados (DIC), com 
cinco níveis de tensões de água no solo (6, 20, 40, 60, 70 kPa), com quatro repetições, totalizando 20 
parcelas experimentais. O sistema de irrigação foi gotejamento, com gotejadores com espaçamento de 15 
cm, com vazão nominal de 1,5 L h-1. Foram instaladas quatro linhas de gotejadores por canteiro, com um 
total de 50 gotejadores por parcela. Os resultados indicam que conforme analisado a melhor tensão para o 
diâmetro do bulbo seria de 24,55 kPa com tamanho de 43,55 mm, no entanto as variáveis altura do bulbo, 
peso do bulbo, e rabanetes não comerciais não foram significativas aos tratamentos realizados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Irrigação; gotejamento; Tensão;  

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O rabanete (Raphanus sativus L.) e uma planta de pequeno porte originário no 

Mediterrâneo ao qual pertence à família das Brassicaceae,onde sua parte comestível é a 
raiz carnuda, de cor vermelha e sabor picante. Possui um formato globular, ovóide ou 
alongado, apresentando propriedades medicinais, como estimulante para o sistema 
digestivo, e por ser uma planta de desenvolvimento rápido, ou seja, 25 a 35 dias após a 
semeadura pode ser intercalada com outras culturas de ciclo longo (LIMA et al,. 2015). 

O estado do Paraná possui uma produção média de 4.816 toneladas por hectare, 
cultivada em uma área de 305 hectares, referente ao ano agrícola de 2015 (SEAB,. 2016). 

Em culturas irrigadas, a água disponível no solo está relacionada a danos na 
fisiologia da planta, tais como rachaduras no bulbo, porem, existem formas para se 
realizar o acompanhamento mais preciso da água na cultura, utilizando tensiômetros, que 
é constituído de uma cápsula porosa, conectada ao vacuômetro onde indica a quantidade 
de água retida no solo (MEDEIROS et al.,. 2013).  

Segundo Lima et al., (2015), em sua avaliação referente aos efeitos dos níveis de 
reposição e frequência de irrigação sobre a produção e qualidade do rabanete, evidenciou 
que, a densidade de plantio sobre a massa e o diâmetro do bulbo, não apresentaram 
diferenças significativas entre os tratamentos avaliados, sendo que a massa média fresca 
e o diâmetro médio do bulbo variou de 22,04 a 28,63g e 31,49 a 33,57mm, 
respectivamente. Assim, Bregonci et al.,(2008), realizando um trabalho com mesmo 
propósito de avaliar o desenvolvimento do sistema radicular do rabanete em condições de 
estresse hídrico, constatou que o estresse hídrico pode afetar o diâmetro do bulbo do 
rabanete, causando assim uma redução no mesmo, mas no entanto não houve uma 
diferença significativa nos resultados obtidos. 
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Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar peso do bulbo, diâmetro do 
bulbo, a altura e diferenciando os rabanetes comerciais em diferentes tensões de água no 
solo. 

 
2 MATERIAIS E METODOS 

 
O experimento foi realizado a campo com a cultura do rabanete (Raphanus sativus 

L.), localizados na área experimental do Centro Universitário Ingá - UNINGÁ, no município 
de Maringá – PR. As coordenadas geográficas da área são: latitude 23°22’04” Sul e 
longitude 51°53’49” Oeste, com altitude de 490 m. O clima baseado na classificação de 
Köppen foi incluído no tipo Cfa - clima subtropical úmido, com temperatura média anual 
de 22,57°C e com precipitação anual de 1698,6 mm (INMET,. 2017). 

O solo da área foi classificado como Latossolo Vermelho Distrófico de textura 
argilosa (EMBRAPA,. 2006), cujas suas características físicas e químicas foram obtidas 
através da análise de solo na profundidade de 0 a 20 cm apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Características físico-químicas do solo 

Tabela 2. Resultados das análises químicas e físicas do solo 
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FONTE: AGROQUIM – LABORATORIO AGROQUIMICO DE MANDAGUARI. 

 

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizados (DIC), com 
cinco níveis de tensões de água no solo (T1-6, T2-20, T3-40, T4-60, T5-70 kPa), com 
quatro repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. As parcelas tinham dimensões 
de 1,2 x 1,5 m. Onde foram demarcadas com quatro linhas, sendo 0,25 m entre plantas 
0,05 m de espaçamento. Os tratamentos foram umidades no solo referentes às tensões 6, 
20, 40, 60 e 70 kPa, obtidas pelo método de tensiometria. 

As adubações das parcelas foram realizadas com base na análise de solo, na 
semeadura foram utilizados 133,3 kg ha-1 de N, 1142 kg há-1de P2O5 e 216,6 kg ha-1 K2O, 
sendo assim adicionada por canteiro uma quantidade de 24 g de sulfato de amônio, 205 g 
de super fosfato simples e 40 g de cloreto de potássio. 

O sistema de irrigação utilizado foi gotejadores com espaçamento de 15 cm, com 
vazão nominal de 1,5 L h-1. Foram instaladas quatro linhas de gotejadores por canteiro, 
totalizando 50 gotejadores por parcela. 

O manejo da irrigação foi a partir da leitura da tensão da água no solo, utilizando os 
tensiômetros instalados a uma profundidade de 10 cm, em todos os canteiros. As leituras 
foram realizadas com tensímetros digitais, diariamente com um intervalo de 12 h entre as 
leituras. A irrigação era realizada quando as tensões apresentavam valores aproximados 
aos definidos para os tratamentos, os tensiômetros apresentavam as tensões de 6, 20, 
40, 60, 70 kPa. 

A semeadura foi realizada no dia 06/05/17, onde os tratamentos foram irrigados 
conforme as leituras dos tensímetros, durante todo o ciclo da cultura foram tomadas 
medidas preventivas para o controle de pragas e foram realizadas capinas para 
eliminação de plantas indesejáveis nos canteiros.    

A colheita foi realizada no dia 19/06/17,sendo 10 plantas de cada canteiro, levada 
ao Laboratório da Uningá, onde foram avaliados o peso do bulbo, diâmetro do bulbo, 
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altura do bulbo e rabanetes não comerciais. Para a pesagem foi utilizado uma balança 
digital e para o comprimento e o diâmetro do bulbo foi utilizado o paquímetro digital. 

Após as avaliações, os dados foram avaliados estatisticamente através de análise 
de variância, com 5 % de significância, auxiliado pelo software SISVAR (LIMA et al,. 
2015). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise de variância apresentado na Tabela 2, observa-se que houve valores 

significativos para os tratamentos, diâmetro do bulbo (DB), também havendo valores não 
significativos para outros tratamentos, altura do bulbo (HB), peso do bulbo (PB), 
rabanetes rachados (RR), os tratamentos foram avaliados pelo teste e regressão a 5%. 

Nas avaliações, os rabanetes foram lavados e separados, na classificação foram 
separados os rabanetes que estavam com dano de rachadura e os bulbos que são de 
tamanho ideal para a comercialização, os bulbos comerciais e não comerciais foram 
medidos e classificados quanto ao tamanho de cada um, para se enquadrarem os bulbos 
teriam que ter tamanho >2 cm de diâmetro, já os menores que esse tamanho não é 
considerado comercial 

 
Tabela 3.  Análise de variância para as médias de peso total (PT), peso do bulbo (PB), diâmetro 
do bulbo (DB), altura do bulbo (HB), rabanetes rachados (RR), produtividade (PROD). 

NS – Não significativo a 5% de probabilidade, *significativos a 5% de probabilidade. 

 
Na FIGURA 1, apresentou os valores médios dos diâmetros do bulbo em mm em 

função das tensões (6, 20, 40, 60, 70 kPa). 

 
 
Figura 1.Diâmetro do bulbo em milímetros (mm), em função das tensões (kPa) de água aplicado 
no solo. 

 
Diante disso a melhor tensão seria de 25,55 kPa, com essa tensão os bulbos 

teriam um tamanho de 43,55 mm obtendo assim um maior padrão na produção. 
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Tratamento 4 113,37NS 28,07* 8,67NS 107,50NS 

Erro 15 39,19 5,69 10,59 90,00 

Média  35,26 41,33 39,28 9,00 

CV (%)  17,75% 5,77% 8,29% 105,41% 
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Segundo Lima et al., (2015), em sua análise de variância do diâmetro do bulbo, não 
houve diferença significativa em seus tratamentos, pois não influenciaram no 
desenvolvimento do diâmetro do bulbo do rabanete. 

Na variável peso do bulbo, não houve diferença significativa nos tratamentos 
utilizados. 

Torres et al., (2003), observou em seu trabalho que os pesos do bulbos 
encontrados foram de 22,04g a 28,63g e com os seus resultados não houve diferença 
significativa em seus tratamentos. Na avaliação da altura do bulbo, não houve diferença 
significativa aos tratamentos realizados com tensões de água aplicados. Segundo Lima et 
al., (2015), em sua variável de diâmetro longitudinal do bulbo, não houve diferença 
significativa em seus tratamentos de lâminas de água em ambiente modificado.Na 
variável rabanetes rachados não houve diferença significativa nos tratamentos realizados, 
podendo ter ocorrido devido a precipitação que ocorreu durante o período do experimento 
que foi de 249 mm durante o ciclo da cultura. Segundo Marques et al., (2005), as plantas 
submetidas ao estresse hídrico sofrem rachaduras nas raízes, devido a esse estresse, e a 
cultura exige um elevado teor de água no solo próximo ao 100% para que não haja 
rachaduras nas raízes. 

 
4 CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos no referido trabalho indicaram que os níveis de tensões de 
água no solo influenciaram significativamente na produção do rabanete.Conforme o 
estudo a tensão de 25,55 kPa teve um aumento significativo do tamanho, ou seja, no 
diâmetro do bulbo,com 43,55 mm. Para as outras variáveis mesmo não significativo, a 
tensão de 24 kPa apresentou os melhores resultados. 
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