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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de cultivares de cenoura em 

cultivo orgânico, visando identificar as mais produtivas e com melhores características de 

raízes, nas condições de verão em Estância-Se. O ensaio foi realizado de setembro a 

dezembro de 2005, com as cultivares Alvorada, Brasília, Carandaí, Danvers, Shin Kuroda 

e Zanahoria, em delineamento de blocos ao acaso com 6 tratamentos 6 repetições, sendo 

as médias das cultivares comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. As 

cultivares Zanahoria, Brasília e Carandaí destacaram-se em produção total. As cultivares 

Zanahoria (16.061 kg/ha), Brasília (15.123 kg/ha), Alvorada (14.361 kg/ha) e Danvers 

(12.539 kg/ha) apresentaram as maiores produções comerciais, sem diferirem entre si. 

Considerando-se as produções comercial e total, as cultivares Zanahoria e Brasília 

apresentaram melhor adaptação às condições de cultivo orgânico em solo raso e na época 

seca e quente de Estância/Se. 
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ABSTRACT  

Behavior of carrot cultivars under organic cultivation during the dry season at 

Sergipe South Coast.  

The objective of this work was to evaluate the performance of carrot cultivars under organic 

cultivation, in order to identify those with the highest productivities and best root 

characteristics, during the summer season in Estância, SE, Brazil. The assay was carried 

out from September to December 2005. The cultivars Alvorada, Brasília, Carandaí, 

Danvers, Shin Kuroda e Zanahoria were tested in a randomized block design with 6 

treatments and 6 replications. Means were compared by Tukey (p<0.05). The cultivars 

Zanahoria, Brasília e Carandaí had the highest total productivity. The cultivars Zanahoria 

(16,061 kg/ha), Brasília (15,123 kg/ha), Alvorada (14,361 kg/ha) e Danvers (12,539 kg/ha) 

had the highest productivities, and no significant difference was observed between them. 

Considering the commercial and total productivities, the cultivars, Zanahoria and Brasília 

presented better adaptation to the organic cultivation conditions in a shallow soil, during the 

summer in Estância/SE. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a cenoura (Daucus carota L.) encontra-se entre as dez espécies de hortaliças 

mais cultivadas, com consumo per capta de 5,8 kg/pessoa/ano (SEBRAE, 2007), 

constituindo-se em uma das principais hortaliças de raiz, quanto ao valor econômico. O 

crescente cultivo da cenoura também merece destaque, pois, não sendo típica de solos 

brasileiros, antes de 1976 a cultura era praticamente inviável no Brasil. A total 

disponibilidade do produto a preços significativamente acessíveis integrou definitivamente 

a cenoura na dieta de todas as camadas sociais da população brasileira. Em 1982 eram 

11,2 mil hectares de cenoura com a produção de 167 mil toneladas. Na safra de 2001 a 

área evoluiu para 27,7 mil ha com a produção de 750 mil toneladas. Cultivada em todo o 

território nacional, com destaque para as regiões Sudeste (MG e SP), Sul (PR) e, 

recentemente, Nordeste (BA), apresenta, segundo Horta 2000 (citado em Oliveira et al., 

2005), produção variável de 30 a 70 t/ha, conforme a localidade e época de cultivo. O 

período de verão é considerado o mais critico para o cultivo de cenoura, ocorrendo muitas 

vezes falta do produto no mercado, com conseqüente elevação nos preços (Oliveira et al., 

2005). A diversidade de climas existentes nas diferentes épocas e localidades de cultivo 

podem interferir na adaptabilidade, estabilidade e conseqüentemente no desenvolvimento 

e produtividade dos genótipos de cenoura utilizados, uma vez que estas características 

estão diretamente correlacionadas com o genótipo e o ambiente de cultivo (Oliveira et al., 

2005), dificultando a recomendação de um ou mais genótipos, para uma extensa faixa de 

ambiente (Cruz & Castoldi, 1991). As cultivares Brasília e Carandaí são boas opções para 

o cultivo no período de temperaturas mais elevadas, uma vez que em climas mais 

amenos elas florescem com facilidade (Souza, 1994). No verão a cultivar Danvers 

apresenta alta suscetibilidade à queima-das-folhas, doença favorecida por condições de 

alta umidade e temperatura (Cardoso e Della Vecchia, 1995). O objetivo do presente 

trabalho foi de avaliar o desempenho de cultivares de cenoura em cultivo orgânico, 

disponíveis no mercado, visando identificar as mais produtivas e com melhores 

características de raízes, nas condições de verão (sem chuva e altas temperaturas) em 

Estância/Se.  

MATERIAL E METODOS 

O trabalho foi realizado no período de setembro a dezembro de 2005 na área experimental 

de pesquisa em Agricultura Orgânica no município de Estância-SE em solo raso e de fácil 

compactação e com irrigação por aspersão. Foram avaliadas as cultivares Alvorada, 

Brasília, Carandaí, Danvers, Shin Kuroda, Zanahoria. O experimento foi conduzido em 



blocos casualizados com 6 tratamentos (cultivares) e seis repetições. A parcela 

experimental foi constituída por 4 fileiras de plantas no espaçamento de 30 x 5 cm tendo 

como área útil 0,6m². Como adubação de plantio foi utilizado esterco bovino (20t/ha), 40 kg 

de N/ha, 200 kg de P2O5/ha e 100 kg de K2O/ha, distribuídos manualmente sobre a 

superfície do canteiro e incorporados com enxada. Em cobertura foi aplicado 40kg de N/ha 

aos 30 e 60 dias após o plantio.  O plantio foi feito em canteiro de 1,20 m de largura e 

15cm de altura. Utilizou-se  como fontes de NPK   o esterco bovino, hiperfosfato de Gafsa 

e sulfato de potássio. Foram avaliadas após a colheita, a produção total, comercial, refugo 

e de raízes com galhas de nematóides, o diâmetro e o comprimento de raízes comerciais. 

Foi considerada como perda por nematóide, todas as raízes que apresentaram uma ou 

mais galhas. Como refugo, as raízes de comprimento inferior a 15cm e diâmetro abaixo de 

2,0cm, por atender a preferência do mercado local. O diâmetro foi medido na parte 

mediana da raiz. Os resultados obtidos foram submetidos a analise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados evidenciaram efeitos significativos entre as cultivares para a maioria das 

variáveis estudadas (Tabela1). As cultivares Zanahoria, Brasília e Carandaí destacaram-se 

em produção total e em produção de raízes danificadas por nematoide não diferindo 

estatisticamente entre si. Provavelmente a alta produção de raízes com nematóide é 

devido à baixa tolerância das cultivares ao patógeno. Em relação à produção de raízes 

refugo, sobressaíram as cultivares Zanahoria, Carandaí, Alvorada e Shin Kuroda. 

As cultivares Zanahoria (16.061 kg/ha), Brasília (15.123 kg/ha), Alvorada (14.361 kg/ha) e 

Danvers (12.539 kg/ha) apresentaram as maiores produções comerciais, sem diferirem 

entre si. Considerando-se as produções comercial e total, as cultivares Zanahoria e 

Brasília apresentaram melhor adaptação às condições de cultivo orgânico em solo raso e 

na época seca e quente de Estância/Se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1. Produção total, comercial, refugo e nematóide, diâmetro e comprimento de cultivares de 
cenoura cultivadas em época de verão. 

Cultivar 

Produção 
Total 
(Kg/ha) 

Produção 
Comercial 
(Kg/ha) 

Produção de 
Raízes 
Refugo 
(Kg/ha) 

Produção de 
Raízes com 
Nematóide 
(Kg/ha) 

Diâmetro 
(cm) 

Comprimento 
(cm) 

Zanahoria 36745,2a 16061,5a 11833,5a 8850,2ab 2,98a 16,63a 

Brasilia 32171,6ab 15122,7ab  7240,2 b 9808,7a 2,88a 16,58a 

Carandaí 29928,6abc 11200,0 bc 10820,3ab 7908,3ab 2,65a 15,76a 

Alvorada 28264,2 bc 14361,5abc  8544,5ab 5358,2 b 2,80a 15,30a 

Danvers 24351,0  c 12539,3abc  6744,7 b 5067,0 b 2,93a 16,22a 

Shin Kuroda 24217,0  c 10650,3  c  8300,0ab 5266,7 b 2,70a 15,91a 

CV 13,85 17,63 26,1 34,39 8,19 3,78 
Médias seguidas da mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre si pelo Teste de tukey a 5% de 
probabilidade. 
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