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Resumo: A cenoura (Daucus carota L.) é caracterizada como uma das mais importantes 

olerícolas, pelo seu elevado consumo mundial, pela grande extensão de área plantada e por 

possibilitar o desenvolvimento socioeconômico dos produtores rurais. Desenvolveu-se esse 

trabalho com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes lâminas de irrigação na produtividade 

e desenvolvimento da cenoura para as condições edafoclimáticas de Codó-Ma. O experimento 

foi conduzido no Campo Experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFMA Campus Codó, com a cultura da cenoura (Daucus carota L.), cultivar 

Brasília. Os aspectos produtivos da cultura da cenoura foram influenciado pela quantidade de 

água disponibilizada para seu crescimento por meio da irrigação. PALAVRAS-CHAVE: 

Produtividade, desenvolvimento, lâmina. 

 

RESPONSE TO THE CARROT IRRIGATION LED WITH SOIL MOISTURE 

DETERMINATION METHOD WITH ELECTRIC OVEN USE 

SUMMARY: The carrot ( Daucus carota L.) is characterized as one of the most important 

vegetable crops , due to its high consumption worldwide , the vast acreage extension and 

enable the socioeconomic development of rural producers. He developed this work in order to 

evaluate the effect of different irrigation levels on productivity and development of carrot to 

soil and climatic conditions of Codó -Ma . The experiment was conducted at the Experimental 

Station of the Federal Institute of Education , Science and Technology - IFMA Campus Codó 

, with the carrot crop ( Daucus carota L. ) cultivar Brasilia. The productive aspects of the 

carrot crop were influenced by the amount of water available for growth through irrigation . 

KEYWORDS : Productivity, development blade. 

INTRODUÇÃO 

A cenoura (Daucus carota L.) é caracterizada como uma das mais importantes 

olerícolas, pelo seu elevado consumo mundial, pela grande extensão de área plantada e por 

possibilitar o desenvolvimento socioeconômico dos produtores rurais, haja vista a boa 
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rentabilidade no cultivo desta planta. No Brasil encontram-se entre as cinco hortaliças mais 

cultivadas, com consumo de 4,29 kg por pessoa ao ano (FREITAS et al., 2009).  

A irrigação da cenoura, como na maioria das olerícolas, além de ser um importante 

fator de produção, é o que mais favorece o aumento da produtividade. No entanto o déficit e 

ou excesso de água, podem propiciar condições desfavoráveis ao desenvolvimento da cenoura 

e levar a queda na produtividade dessa cultura (LIMA JÚNIOR, 2011).  

Práticas adequadas de manejo da irrigação contribuem para aumentar a produtividade 

e melhorar a qualidade dos produtos agrícolas, para minimizar o uso de água e preservar os 

recursos hídricos (RUBENS, 2008). 

O conhecimento da umidade do solo é muito importante para o manejo de irrigação, 

pois ela indica em que condições hídricas o solo se encontra, (quantidade de água 

armazenada). O método do forno elétrico foi desenvolvido com o objetivo de reduzir o 

consumo de energia e o tempo de secagem do solo. É um método com grande potencial de 

utilização pelos produtores e técnicos para se medir a umidade do solo, visto que é simples, 

rápido, e de baixo custo de aquisição e execução (FONSECA et al., 2009). 

Tendo em vista a necessidade de se aperfeiçoar o uso da água na agricultura, 

desenvolveu-se esse trabalho com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes lâminas de 

irrigação na produtividade e desenvolvimento da cenoura para as condições edafoclimáticas 

de Codó-Ma, usando como manejo de irrigação o método de determinação da umidade do 

solo com uso de forno elétrico. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – IFMA Campus Codó, localizado no município de Codó, 

MA, com coordenadas geográficas de 4º 26’ 51’’ S, 43º 52’ 57’’ O e com altitude de 48 m. 

com a cultura da cenoura (Daucus carota L.), cultivar Brasília, entre os meses de agosto a 

novembro de 2014, em canteiros construídos a céu aberto.  

A análise química do solo foi realizada para determinar a necessidade de calagem e de 

adubação da área experimental. 

O experimento foi conduzido em cinco canteiros de 1,2 x 12,0 m, plantados com 

cenoura (Daucus carota L.) da variedade Brasília, sendo o canteiro central utilizado para 

coleta de amostras de solo. A semeadura foi realizada manualmente diretamente nos canteiros 

em 13/08/2014, em profundidade de 1 cm e em sulcos espaçados em 0,30 m entre si. O 
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sistema de irrigação utilizado na área de cultivo foi por microaspersão, em cada canteiro 

foram utilizados 6 emissores com distância de 2 metros.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC), com cinco 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por cinco lâminas de 

irrigação em relação ao teor de água no solo: 50%, 75%, 100%, 125% e 150% da lâmina 

recomendada (umidade na capacidade de campo).  

Para o manejo de irrigação foi utilizado o método de determinação da umidade do solo 

com uso de forno elétrico; metodologia proposta por Tavares et al. (2008), onde diariamente 

antes da irrigação eram coletadas amostras de solo. Após a coleta, pesava-se 60 g de solo 

úmido e levadas ao forno elétrico por um tempo de 7 minutos, obtendo-se a massa do solo 

seco. A planilha de manejo foi devidamente adaptada para o fim específico, de onde eram 

obtidos os dados de Umidade tendo como método o forno elétrico. 

A colheita ocorreu de uma única vez, em 23 de novembro de 2014, aos 103 dias após a 

semeadura. Para obtenção das características avaliadas foram retiradas as plantas da área útil 

da parcela de cada tratamento (equivalente a doze plantas) e analisadas as seguintes variáveis: 

comprimento médio de raiz, diâmetro médio de raiz, massa média de raiz e massa total de raiz 

por parcela.  

As raízes foram classificadas conforme classificação dos Centros de Abastecimento do 

país (Tabela 1). 

Procedeu-se à análise de variância, com aplicação do teste de F com nível de 

significância de 5% de probabilidade. As variáveis que apresentaram efeitos significativos 

foram submetidas à análise de regressão, com as representações gráficas e equações de 

regressão. 

TABELA 1. Classes comercias de cenoura. 
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A Tabela 02 mostra que dentre os componentes produtivos avaliados, o comprimento 

de raízes e diâmetro de raízes da cenoura, cultivar Brasília, não distinguiram estatisticamente 

quando submetidas às diferentes lâminas de irrigação, nas condições em que o experimento 

foi conduzido. Entretanto, houve diferença significativa para a massa de raízes. 

TABELA 02. ANOVA relativa ao comprimento de raízes (CR), diâmetro de raízes (DR), 

massa de raízes (M) e Coeficiente de Variação (CV) da cultivar de cenoura Brasília. 

QM 

FV GL CR DR M 

Tratamento 4 4,9644 0,5477 1085,95* 
Bloco 3 3,0557 0,1146 62,7163 
Resíduo 12 3,5826 0,2340 241,592 

Total 19    

CV(%)  2,21 1,95 4,68 

 

TABELA 03. Valores da produtividade dos tratamentos. 

Lâminas Produtividade kg ha¯¹ 

150% 8020,82 

125%                      6168,88 

100% 3518,32 

75% 4363,32 

50% 4201,10 

 

Como é possível verificar na tabela 03, as lâminas que proporcionaram maiores 

produtividades foram as de 150% e 125% em relação ao teor de água do solo, 400,65 mm e 

333,87 mm, respectivamente, tendo uma produtividade de 8020,82 kg ha¯¹ e 6168,88 kg ha¯¹, 

respectivamente.  

A justificativa para a lâmina de 100% ter apresentado produtividades inferiores às 

lâminas de 75% e 50%, foi o ataque de pragas na cultura, onde o tratamento mais atacado foi 

o que representou a lâmina de 100%. 

A produtividade total média da cenoura encontrada neste trabalho encontra-se abaixo 

daquela encontrada por Resende & Cordeiro (2007), em Petrolina, PE, que, ao trabalhar com 

a cultivar Brasília em função da qualidade da água e condicionamento de solo encontraram, 

uma produtividade total média de 82.000,3 kg ha
-1

. As diferenças entre estes valores podem 
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ser explicados pela cultivar, as condições climáticas, o sistema de irrigação e as práticas de 

manejo adotadas. 

Na Figura 1 está apresentada a equação de regressão para os valores de massa de 

raízes da cenoura, cultivar Brasília, em função das lâminas de irrigação (50%, 75%, 100%, 

125% e 150% da ETc). Esta equação apresentou significância estatística a 5% de 

probabilidade pela análise de variância de regressão. 

 

FIGURA 1. Comportamento da produção de cenoura, cultivar Brasília. 

No tocante ao desempenho da massa de raiz, observou-se um incremento à medida que 

se aumentava a lâmina de irrigação aplicada. Tal resultado corrobora com o que relatam 

SILVA et al., (2011), que avaliando o desenvolvimento e produtividade da cultura da cenoura, 

cultivar Brasília, nas condições edafoclimáticas de Itumbiara –GO, verificaram um aumento 

na massa de raízes com o aumento da lâmina aplicada. No entanto, o experimento não utilizou 

lâminas superiores que permitissem uma inversão na curva de produção.  

Segundo Filgueira 2008, O consumidor brasileiro tem preferência por raízes de 

cenoura cilíndricas, lisas, sem raízes laterais ou secundárias, uniformes, com comprimento 

entre 15 a 20 cm e com diâmetro entre 3 a 4 cm. Deste modo, as médias do diâmetro de raiz 

obtidas para as diferentes lâminas de irrigação aplicadas teriam, em sua grande maioria, uma 

baixa aceitabilidade de mercado, pois acentuaram-se abaixo do diâmetro aceitável conforme 

se pondera acima. O comportamento da varável diâmetro é apresentado na figura (figura 2). 

Percebe-se um incremento do diâmetro da raiz em função do aumento da lâmina de 

irrigação. O menor diâmetro encontrado para as menores lâminas de irrigação pode ser 

explicado pela baixa quantidade de água aplicada. 
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FIGURA 2. Valores de diâmetro da raiz em função das lâminas de irrigação aplicadas . 

O comprimento de raiz apresentou comportamento linear à quantidade de água 

oferecida via irrigação, ou seja, aumentava-se de tamanho conforme o incremente de lâmina 

oferecida (Figura 3). Tais resultados contradizem Barros Júnior (2004), que ao analisar a 

produtividade da cenoura em função da densidade populacional, utilizando o mesmo 

espaçamento que o supracitado, encontrou uma diminuição do comprimento da raiz. 

 

FIGURA 3. Valores de comprimento da raiz em função das lâminas de irrigação 

aplicadas  

A classificação da cenoura também foi influenciada pela lâmina de irrigação 

Verificou-se também que as plantas irrigadas com as lâminas de 50%, 75%, 100%, 125% e 

150% do teor de água no solo não produziram raízes classificadas como extra e 1ª classe. No 

tratamento 150% do teor de água no solo houve uma produção maior de cenoura de 2ª classe 

que correspondeu em torno de 8020,82 t ha
-1

. A partir do tratamento correspondente a lâmina 

de 75% observou-se raízes de plantas classificadas como 3ª classe. As cenouras de 3ª classe 

foram produzidas em maiores quantidades quando a lâmina de 50% foi aplicada. Analisando 

os resultados, verifica-se que a lâmina de 150% é a mais indicada, pois, promove uma maior 

quantidade de cenouras do tipo 2ª classe e uma das menores, de raízes de 3ª classe. De 

maneira geral, os melhores resultados em termos de produtividade e classificação de raízes, 

foram alcançados com a lâmina de irrigação de 150% do teor de água no solo. 

CONCLUSÕES 

A produtividade e o desenvolvimento vegetativo da cenoura cultivada em Codó-MA, 

foi influenciado pela quantidade de água disponibilizada para seu crescimento por meio da 
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irrigação. A lâmina de irrigação que melhor resultado proporcionou, para todas as 

características avaliadas, foi a de 150% do teor de água no solo. 
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