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RESPOSTA DA CULTURA DA BETERRABA A DISTINTOS NÍVEIS DE 

QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO EM ALAGOAS. 
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RESUMO: A beterraba destaca-se por sua composição nutricional e por sua tolerância à 

elevados teores de sais, dessa forma objetivou-se avaliar o desenvolvimento da beterraba 

(Beta vulgaris L.) em função de quatro níveis salinos e três lâminas de água. O trabalho foi 

desenvolvido na área experimental da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus de 

Arapiraca. O delineamento adotado foi blocos casualizados (DBC) em parcela subdividida. 

Os tratamentos consistiram de quatro níveis de salinidade expressos em termos de 

condutividade elétrica da água de irrigação (CEa), denominados S
1
, S

2
, S

3
 e S

4
, 

correspondendo às condutividades elétricas de 0,14 (controle); 2,14; 4,14 e 6,14 dSm
-1

 a 

25ºC, combinados com três lâminas de água (L
1
 – 50%, L

2
 – 100% e L

3
 - 150% da 

Evapotranspiração da Cultura) expressas em mm/ dia. O experimento foi conduzido durante o 

ciclo da cultura, em que os resultados evidenciaram que não houve efeito significativo para as 

lâminas de água, enquanto que para os níveis de salinidade observou-se significância para as 

variáveis MFPA, MSPA, MFR e MSR. 

PALAVRAS-CHAVE: Irrigação, Salinidade e Early Wonder. 

 

BEET CROP RESPONSE TO DIFFERENT LEVELS OF QUANTITY AND 

IRRIGATION WATER QUALITY IN ALAGOAS. 

 

SUMMARY: The beet stands out for its nutritional composition and its tolerance to high salt 

content, thus aimed to evaluate the development of beet (Beta vulgaris L.) depending on four 

levels of saline and three water slides. Work it was developed in the experimental area of the 

Federal University of Alagoas (UFAL), Campus of Arapiraca. The study design was 

randomized blocks (DBC) in a split plot. The treatments consisted of four salinity levels 

expressed in terms of electrical conductivity of irrigation water (ECw), called S
1
, S

2
, S

3
 and 

S
4
, corresponding to the electrical conductivity of 0.14 (control); 2.14; 4.14 and 6.14 dSm

-1
 at 

25°C, combined with three water depths (L
1
 - 50%, L

2
 - L

3
 and 100% - 150% of the 
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evapotranspiration of Culture) in mm/day. The experiment was conducted during the crop 

cycle, in which the results showed that there was no significant effect on the water slides, 

while for the salinity levels observed significance for the variables MFPA, MSPA, MFR and 

MSR. 

KEYWORDS: Irrigation, salinity and Early Wonder. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A beterraba, Beta vulgaris L., pertence à família Quenopodiácea, apresenta raiz 

tuberosa de formato globular que se desenvolve quase superficialmente ao solo, a coloração é 

púrpura advinda do pigmento natural antocianina, RESENDE & CORDEIRO (2007). 

A beterraba destaca-se por sua composição nutricional, sendo rica em ferro, 

consequentemente tem grande demanda do mercado mundial, sobretudo no Brasil, visto que 

segundo o SEBRAE (2011), as beterrabas são cultivadas no Brasil em cerca de 100 mil 

propriedades rurais, o que equivalente a 10 mil hectares por área, o que gera uma produção de 

300 mil toneladas por ano. 

No agreste Alagoano, a água potável é um recurso limitado, o que força a agricultura a 

procurar fontes de água alternativa, tais como a utilização de águas de qualidade inferior, 

SILVA et al. (2013a), o que pode ocasionar perdas na produção se não houver um manejo 

adequado da irrigação, pois o problema com a salinidade somente surge quando os sais se 

acumulam na zona radicular em concentrações que ocasionam um déficit na eficiência do 

controle osmótico. Mesmo assim, muitas vezes, se constitui na única fonte de água disponível 

durante grande parte do ano, RESENDE & CORDEIRO (2007).  

Observando a importância da beterraba para a economia nacional, e sabendo que 

segundo SILVA et al. (2013b), ela se apresenta como uma das hortaliças tolerantes a elevados 

teores de sais, esse trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento da beterraba (Beta 

vulgaris L.) em função quatro níveis de salinos e três laminas de água. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido na área experimental da Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), Campus de Arapiraca, que possui as coordenadas geodésicas 9º 45' 58'' de latitude 
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sul e 35º 38' 58'' de longitude oeste e altitude de 264 m, no período de dezembro a fevereiro 

de 2014/2015. Esta região fica numa área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão 

Alagoano, cujo solo é classificado como Latossolo Amarelo vermelho distrófico, EMBRAPA 

(2006).  

O delineamento foi em blocos casualizados (DBC) em parcela subdividida. A parcela 

principal era representada pelos níveis de salinidade (4 níveis) e a subparcela pelas lâminas de 

água (3 Lâminas) em três blocos, totalizando 36 parcelas experimentais. O tamanho das 

parcelas eram de 3,0 x 1,0 metros de comprimento e largura, respectivamente. O espaçamento 

adotado foi de 0,25m entre plantas e 0,30 m entre fileiras, totalizando 45 plantas em cada 

parcela, cada subparcela tinha 15 plantas, estando 5 plantas em cada linha. As plantas úteis 

para avaliação foram às três centrais de cada subparcela, nas quais eram realizados as médias 

representativas da subparcela. 

O transplantio foi feito 20 dias após a semeadura (DAS), a adubação foi realizada com 

base na recomendação do IPA de Pernambuco com a análise de solo da área em estudo. No 

preparo das águas de irrigação foi utilizada a relação entre condutividade elétrica da água de 

irrigação (CEa) e concentração (mg L
-1

= 640*CE), extraída de RICHARDS et al. (1954), 

sendo válida para CEa entre 0,1 a 6,1 dS m
-1

.Entretanto, para o cálculo, foi considerada a 

concentração de sais já existente na água do abastecimento local. Os níveis salinos foram 

calculados conforme a equação: 

                  (1) 

Em que, 

Cmg/L = Concentração de sais; 

640 = fator de ajustamento (Constante); 

CE = Condutividade elétrica da água

. Os tratamentos consistiram de quatro níveis de salinidade expressos em termos de 

condutividade elétrica da água de irrigação (CEa), denominados S
1
, S

2
, S

3
 e S

4
, 

correspondendo às condutividades elétricas de 0,14 (controle); 2,14; 4,14 e 6,14 dSm
-1

 a 

25ºC, combinados com três lâminas de água (L
1
; L

2
 e L

3
), sendo 50, 100 e 150% da 

Evapotranspiração da Cultura, expressas em mm/ dia.  

A frequência de irrigação foi diária, por sistema de gotejamento, sendo a lâmina de 

irrigação estabelecida de acordo com os tratamentos baseada na evapotranspiração de 

referência (ET0) pelo método de Hargreaves-Samani (2) e da evapotranspiração da cultura 

(ETc) (3).  

ET0 = 0,0023 (tmed+17,78)R0*(tmax–tmin)
0,5 

   (2) 

ETc = ET0xKc   (3) 
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Em que para a equação 2, 

ET0 = evapotranspiração potencial diária, 

mm/día.  

tmed = temperatura media diária, °C. 

R0 = Radiação solar extraterrestre, em 

mm/día (tabulada); 

tmax = temperatura diária máxima; 

tmin = temperatura diária mínima. 

Em que para a equação 3, 

ETc: evapotranspiração da cultura, em 

mm/dia  

ET0 = evapotranspiração potencial diária, 

em mm/dia 

Kc = coeficiente de cultivo da cebolinha 

Os valores de Kc utilizados foram obtidos em tabelas fornecidas pela ESALQ- USP 

com base em cada Estágio fenológico da cultura. Os valores foram: 0,45; 0,85; 1,0; 0,9 e 0,65 

para as fases iniciais de desenvolvimento, período intermediário, final do ciclo e colheita, 

respectivamente.  

No dia 26 de janeiro de 2015, 40 dias após o transplantio foi realizada a colheita para a 

avaliação das seguintes variáveis: Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA), Massa Fresca da 

Raiz (MFR), Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) e Massa Seca da Raiz (MSR). As análises 

destrutivas foram realizadas no laboratório de Química e Física do solo. E o material foi 

depositado na estufa a uma temperatura de 65°C, em que a Massa Fresca da Parte Aérea ficou 

por 24h, enquanto que a Massa Fresca da Raiz permaneceu por 72h. Os dados analisados 

foram tabulados em planilha do Excel e submetidos à análise de regressão no programa 

estatístico SISVAR. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve interação entre lâminas de água e salinidade em nenhuma das variáveis 

estudadas, assim como também não houve efeito significativo para o fator lâminas de água 

isoladamente. Todavia, para os níveis de salinidade, observou-se efeito significativo para as 

variáveis MFPA, MSPA, MFR e MSR. Observe a Tabela 1. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância para MFPA, MSPA, MFR e MSR da terceira 

avaliação, para a cultura da beterraba (Beta vulgaris L.) sob diferentes lâminas de água e 

níveis de salinidade.  

FONTES DE 

VARIAÇÃO 

G.L VALORES DE QUADRADOS MÉDIOS 

MFPA MSPA MFR MSR 
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Salinidade (S) 3 3865,1* 161,005* 6085,35* 82,74* 

Lâmina (L) 2 475,98
 ns

 56,65
 ns

 1457,50
 ns

 16,65
 ns

 

S x L 6 165,45
 ns

 23,005
 ns

 561,25
 ns

 15,08
 ns

 

Bloco 2 626,02
 ns

 2,338
 ns

 60,98
 ns

 3,20
 ns

 

Resíduo 22 444,15 36,777 534,40 10,73 

C.V%  39,19 61,07 38,82 37,48 

**e*: Significativo a 0,01 e 0,05 de probabilidade respectivamente; 
ns

: não significativo para 

teste F. 

Efeitos significativos para o fator salinidade na cultivar Early Wonder também foram 

encontrados por SILVA et al (2013a), na produção da cultura da beterraba irrigada com água 

salina, e SILVA et al (2013b). 

Figura 1. A- Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA); B- Massa Seca da Parte Aérea; C-  

Massa Fresca da Raiz (MFR), D- Massa Seca da Raiz (MSR 3), terceira avaliação, no 

experimento da beterraba sobre diferentes níveis de salinidade e lâminas de água. 

 

Na figura 1, em todos os gráficos, é observado que houve um melhor desenvolvimento 

da beterraba quando submetidas ao nível S
2
 e S

3
, corroborando com o resultado de RESENDE 

& CORDEIRO (2007), e a partir do S
4
 as variáveis tendem a decrescer. 

Todavia, o controle (0,10 dSm
-1

) usado por RESENDE & CORDEIRO (2007), obteve 

uma resposta positiva para a cultura quando comparado ao seu maior nível, enquanto que no 

presente estudo o S
1 

(0,14 dSm
-1

) para todas as variáveis, teve o crescimento inferior em 

relação aos demais tratamentos, o que pode estar relacionado a possível presença de altos 

índices de cloro na água utilizada, pois o Cl pode afetar o crescimento das plantas 

indiretamente por intermédio da regulação estomática, como um contra-íon móvel para o K+. 

(KIRKBY & RÖMHELD, 2007). 

 

A B 

D C 
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CONCLUSÕES 

 

Verificou-se que não houve interação entre o fator salinidade e lâminas de água, e que o 

fator lâminas de água, isoladamente, não obteve significância. O fator salinidade foi 

significativo entre as variáveis: Massa Fresca da Parte Aérea (MFPA), Massa Fresca da Raiz 

(MFR), Massa Seca da Parte Aérea (MSPA) e Massa Seca da Raiz, da terceira avaliação, 

(MSR 3). O nível de salino em que houve melhor desenvolvimento da beterraba, em todas as 

variáveis, foi o S
2 

(2,14 dSm
-1

), enquanto que os menores foram das plantas submetidas ao 

nível S
1 
(0,14 dSm

-1
).
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