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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o comprimento e o diâmetro de raízes de cenoura cv.
Brasília, em diferentes sistemas de manejo do solo. O manejo convencional constou de
levantamento de canteiros, correção e adubação com fontes solúveis e cultivo das oleráceas
em monocultivo. O manejo de base ecológica compreendeu dois tratamentos, um com
canteiros e outro sem canteiros, ambos com correção e adubação com fontes minerais de
menor solubilidade e adubo orgânico e em policultivo com beterraba, pepino, jiló, couve-flor
e rúcula. Verificou-se uma uniformidade no comprimento e no diâmetro basal da cenoura
entre os tratamentos, convencional, policultivo com canteiro e policultivo sem canteiro, com
valores de 17,89± 2,75; 15,90± 2,73 e 16,13± 3,77 cm e de 4,13± 0,56; 4,28± 0,83 e 4,32±
0,89 cm, respectivamente, sendo que estes valores enquadraram-se nos padrões de
consumo do mercado brasileiro.
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ABSTRACT
The objective of this work was to evaluate the length and the diameter of roots of carrot cv.
Brasília, in different systems of soil management of the soil. The conventional management
consisted of rising of stonemasons, correction and manuring with soluble sources and single
cultivation of the vegetables. The management of ecological base understood two
treatments, one with stonemasons and other without stonemasons, both with correction and
manuring with mineral sources of smaller solubility and organic fertilizer and in associated
cultivation with beet, cucumber, Solanum gilo, cauliflower and ruccula. An uniformity was
verified in the length and in the basal diameter of the carrot among the treatments,
conventional, associated cultivation with stonemason and associated cultivation without
stonemason, with values of 17,89± 2,75; 15,90± 2,73 e 16,13± 3,77 cm and of 4,13± 0,56;
4,28± 0,83 e 4,32± 0,89 cm, respectively, and these values were framed in the patterns of
consumption of the Brazilian market.
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INTRODUÇÃO
A cenoura é uma hortaliça de grande importância nutricional, com elevado teor de
betacaroteno, precursor da vitamina A, sendo uma das melhores fontes dessa vitamina
(Oliveira et al., 1999) e apresentando também grandes quantidades de sais minerais. Além

de raízes bem desenvolvidas, uniformes, lisas, sem ramificações laterais ou secundárias, o
comprimento e o diâmetro, variando de 15 a 20 cm e de 3 a 4 cm, respectivamente, são as

características preferidas pelo mercado consumidor brasileiro (Vieira et al.,1997). Entretanto,
segundo Braghandani e Choudhrury (1980) citados por Vieira e Casali (1984), o diâmetro da
raiz de cenoura é o critério de seleção mais apropriado.

Para a recomendação do modelo de base ecológica de calagem e adubação, alguns
parâmetros são utilizados (Claro, 2001), dentre eles: o teor de Ca deve estar entre 4 e 10

cmolc.L-1, e a saturação deste elemento deve ser de 55 a 65% da CTC; o teor de Mg deve
oscilar entre 1,2 e 1,8 cmolc.L-1, e a saturação na CTC de 10 a 15%; a CTC deve ser superior

a 10 cmolc.L-1 e, preferencialmente acima de 15 cmolc.L-1; as relações Ca/Mg, Ca/K e Mg/K
devem situar-se preferencialmente entre 3 a 4; 9 a 12 e 3 a 4, respectivamente, e a matéria
orgânica deve ser superior a 3%. Consideram-se também os níveis de macro e

micronutrientes no solo. Assim, o teor de P deve ser de 12-87 mg.L-1, K de 80-125 mg.L-1, S
de 15-100 mg.L-1, Zn de 05-15 mg.L-1, Mn de 02-20 mg.L-1, Cu de 0,5-3 mg.L-1e Mo de

0,01-0,1 mg.L-1. O objetivo do trabalho foi avaliar o comprimento e o diâmetro da cenoura em
diferentes sistemas de manejo do solo, confrontando o modelo convencional de produção
com o sistema de policultivos sob manejo do solo de base ecológica.

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado entre os meses de abril e junho de 2005, na Área

Didático-experimental da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, Campus de
Tangará da Serra. A área experimental foi dividida em três parcelas, em solo classificado
como LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico, de textura muito argilosa. Utilizou-se cenoura

da cultivar Brasília como cultura principal e beterraba, pepino, jiló, couve-flor e rúcula como
culturas associadas. Cada parcela, correspondente a um tratamento, apresentava área total

de 16 m2 (4x4m), dividida em seis subparcelas de 2 m2 (4x0,5m) espaçadas a 25cm umas
das outras. No tratamento convencional, cada cultura foi implantada em uma subparcela e,

nos tratamentos de base ecológica, foi implantado um consórcio com as demais espécies,
em cada subparcela, agrupadas duas a duas, respeitando a associação de raiz/folha-flor ou
raiz/fruto, com objetivo de promover o aumento na eficiência no uso do solo nos sistemas



agroecológicos. Os tratamentos testados foram: (1) Convencional: calagem pelo método da

saturação por bases do solo, com calcário dolomítico (3,3 t.ha-1), adubação com cama de
frango (10 t.ha-1), superfosfato simples (400 kg.ha-1 de P2O5), uréia (120 kg.ha-1 de N), cloreto
de potássio (210 kg.ha-1 de K2O), sulfato de zinco (6,9 kg.ha-1 de Zn) e ácido bórico (3 kg.ha-1

de B), confecção de canteiros, e monocultivo; (2) Policultivo com canteiro: para o cálculo de
calagem e adubação utilizou-se o método do equilíbrio de bases do solo (Claro, 2001),

sendo a calagem feita com calcário calcítico (2 t.ha-1) e a adubação com cama de frango (15
t.ha-1), termofosfato (85,47 kg.ha-1 de P2O5), sulfato de potássio (54,68 kg.ha-1 de K2O), sulfato

de zinco (10,62 kg.ha-1 de Zn) e ácido bórico (6 kg.ha-1 de  B), com canteiros e cultivo
consorciado (policultivo); (3) Policultivo sem canteiro: idêntico ao anterior, porém sem o
levantamento de canteiros, sendo a semeadura e o transplantio realizados diretamente no

solo. Devido ao método de equilíbrio de bases do solo utilizado nos tratamentos com
policultivos não ter especificidade quanto à cultura, a quantidade de nutrientes fornecidos às

culturas foi idêntica. Já para o tratamento convencional, adotou-se as recomendações
sugeridas por Filgueira (2003). Após a colheita foram realizadas as seguintes avaliações nas
raízes de cenoura: a) comprimento médio da raiz (CMR), em cm; b) diâmetro médio basal da

raiz (DMB), em cm, medindo-se o diâmetro a 0,5 cm da base. A espessura do floema foi
obtida pela diferença do diâmetro externo do diâmetro interno, dividido por dois.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as avaliações de comprimento da raiz (Tabela 1), os valores observados
para todos os tratamentos estão dentro do padrão preferido pelo mercado consumidor

brasileiro (entre 15 e 20 cm), sendo o tamanho médio para os tratamentos convencional,
policultivo com canteiro e policultivo sem canteiro, de 17,89± 2,75; 15,90± 2,73 e 16,13±

3,77 cm, respectivamente. Estes valores são muito próximos aos encontrados por Souza e
Resende (2003), que em média de 17 experimentos, encontraram um comprimento de 14,60

cm da raiz da cenoura em sistema de produção orgânico. A maior variação encontrada no
policultivo sem canteiro atribui-se ao fato das condições físicas do solo serem mais
heterogêneas em relação aos demais tratamentos. Com relação ao diâmetro basal da raiz

(Tabela 1), observou-se para os tratamentos convencional, policultivo com canteiro e
policultivo sem canteiro, valores de 4,13± 0,56; 4,28± 0,83 e 4,32± 0,89 cm,

respectivamente. Percebe-se que todos os tratamentos apresentaram valores ligeiramente
superiores aos padrões de consumo (3 a 4 cm). Esses valores são superiores aos
encontrados por Souza e Resende (2003), de 3,10 cm, em sistema de produção orgânico.



Na tabela 2 podem ser visualizados os resultados da espessura do floema. A espessura do

floema pode ser considerada um parâmetro qualitativo na comercialização de cenoura, mas
ainda faltam critérios de classificação para esse parâmetro e raros são os trabalhos a este
respeito na literatura. O comprimento da raiz de cenoura foi maior no tratamento

convencional, no entanto, todos os tratamentos se enquadram nos padrões de consumo.
Para a característica diâmetro, o maior valor encontrado foi no tratamento policultivo sem

canteiro, embora os outros tratamentos tivessem valores muito próximos, sendo que todos
os tratamentos apresentaram diâmetros ligeiramente superiores aos padrões de consumo.
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TABELAS
Tabela 1. Comprimento e diâmetro de raízes de cenoura, em função do tratamento.

Diâmetro (cm) 4,13 ± 0,56 4,28 ± 0,83 4,32 ± 0,89
Comprimento (cm) 17,89 ± 2,75 15,90 ± 2,73 16,13 ± 3,77

Convencional Policultivo com canteiro Policultivo sem canteiro

Tabela 2. Espessura do floema nas partes basal (EFB), mediana (EFM) e apical (EFA) da
raiz de cenoura, em cm, em função do tratamento.

0,87 ± 0,19 0,86 ± 0,14 0,64 ± 0,13 0,81 ± 0,20 0,88 ± 0,25 0,65 ± 0,40 0,84 ± 0,20 0,75 ± 0,18 0,56 ± 0,08
EFB EFM EFA EFB EFM EFA EFB EFM EFA

Convencional Policultivo com canteiro Policultivo sem canteiro
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