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RESUMO 

A cultura da cenoura (Daucus carota L.) é uma das principais olerícolas cultivadas no Brasil, 

no entanto, a interferência de plantas daninhas representa um dos fatores de maior impacto na 

redução da produtividade da cultura. Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar os 

períodos de interferência para a cultivar de cenoura “Suprema” cultivada em dois sistemas de 

irrigação localizada. O experimento foi instalado na fazenda experimental Rafael Fernandes 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró-RN, entre os meses de julho a 

novembro de 2018, o delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 

três repetições, no esquema de parcelas subdivididas. As parcelas foram constituídas dos dois 

sistemas de irrigação (gotejamento e microaspersão), e as subparcelas corresponderam à 

duração da convivência com as plantas daninhas nos tratamentos, sendo divididos em dois 

grupos, constituídos de períodos de controle (no limpo) ou convivência (no mato) das plantas 

daninhas com a cultura. O início e o fim do período crítico de prevenção a interferência 

(PCPI), com base em uma perda de rendimento de 2,5, 5 e 10 % de cenoura 

comercializável, foi determinado pelo ajuste do modelo Sigmoidal 4 parâmetros aos dados de 

produção relativa. À medida que houve o aumento da perda aceitável o período crítico de 

prevenção à interferência (PCPI) foi reduzido. A composição populacional de plantas 

daninhas foi maior no início do ciclo de desenvolvimento da cenoura, ocorrendo diminuição 

da densidade populacional e do número de espécies dominantes ao final do ciclo da cultura. A 

presença da comunidade de plantas daninhas durante todo o ciclo da cultura pode acarretar 

perdas de até 97,5 % na produtividade. O PCPI variou para os sistemas de irrigação 

utilizados. O cultivo da cenoura com e sem competição, sob o sistema de irrigação por 

microaspersão apresentou maior produtividade em comparação ao cultivo no sistema de 

gotejamento. No sistema de irrigação por gotejamento o PCPI foi de 23 DAE e no sistema de 

irrigação por microaspersão foi de 7 DAE, considerando perdas de rendimento de 5 %. O 

comprimento (3,3 ou 1,0 semanas) do PCPI na cenoura foi afetado pelos sistemas de 

irrigação. 

 

Palavras-chave: Daucus carota L., competição, período de interferência, gotejamento, 

microaspersão. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The carrot (Daucus carota L.) is one of the main cultivars in Brazil, however, weed 

interference represents one of the factors that have the greatest impact on the reduction of 

crop productivity. Therefore, the objective of this work was to determine the interference 

periods for the "Suprema" carrot cultivar cultivated in two localized irrigation systems. The 

experiment was installed at the Rafael Fernandes experimental farm of the Federal Rural 

Semi-Arid University, Mossoró-RN, between July and November 2018, the experimental 

design was a randomized complete block design with three replications in the plots scheme 

subdivided. The plots consisted of the two irrigation systems (drip and micro sprinkler), and 

the subplots corresponded to the duration of living with the weeds in the treatments, being 

divided into two groups, consisting of periods of control (in the clean) or coexistence (in the 

bush ) of the weeds with the crop. The beginning and the end of the critical period of 

interference prevention (PCPI), based on a yield loss of 2.5, 5 and 10% tradable carrot, was 

determined by fitting the Sigmoidal model 4 parameters to the relative production data . As 

there was an increase in acceptable loss the critical period of interference prevention (PCPI) 

was reduced. The weed population composition was higher at the beginning of the carrot 

development cycle, with a decrease in the population density and the number of dominant 

species at the end of the crop cycle. The presence of the weed community throughout the crop 

cycle can lead to losses of up to 97.5% in productivity. The PCPI varied for the irrigation 

systems used. The carrot cultivation with and without competition under the micro sprinkler 

irrigation system presented higher productivity compared to the cultivation in the drip system. 

In the drip irrigation system the PCPI was 23 DAE and in the irrigation system by micro 

sprinkler was 7 DAE, considering yield losses of 5%. The length (3.3 or 1.0 weeks) of the 

PCPI in the carrot was affected by the irrigation systems 

 

Keywords: Daucus carota L., competition, interference period, drip, microaspersion. 
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1.  INTRODUÇÃO 

A cenoura (Daucus carota L.) é um dos vegetais de raiz mais valiosos economicamente. 

O consumo mundial de cenoura é de aproximadamente 4,29 kg por pessoa ao ano, sendo uma 

importante fonte de alimento e nutrição (FREITAS et al., 2009). A cenoura apresenta sabor 

agradável e é rica em compostos fenólicos, carotenoides, vitaminas, minerais e fibra alimentar 

(HIRANVARACHAT; DEVAHASTIN, 2014). A cultura é amplamente cultivada e 

consumida em todo o mundo, sendo a China o principal país produtor. No Brasil a cenoura é 

de grande relevância para o setor hortícola, ocupando a quinta posição entre as hortaliças com 

maior participação na produção do país, com destaque para os Estados de Minas Gerais, 

Bahia, Paraná e São Paulo (CARVALHO et al., 2017).  

A irrigação da cenoura, aumenta o rendimento e melhora a qualidade das raízes 

colhidas, no entanto, tanto um déficit quanto um excesso de água e um manejo inadequado 

podem afetar seu desenvolvimento (LIMA JUNIOR et al., 2014). A região de Mossoró, 

Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, é uma região semiárida, onde os limitados recursos 

hídricos naturais são altamente explorados. A agricultura é uma das principais atividades 

econômicas nessa região, e as olerícolas são cultivadas sob o método de irrigação localizada, 

com a utilização dos sistemas de irrigação por gotejamento e microaspersão, o que permite 

obtenção de colheitas nas épocas secas do ano.  

 Embora a irrigação contribua para melhoria do rendimento das culturas agrícolas, a 

interferência causada pelas plantas daninhas constitui um fator importante de limitação da 

produção na cultura da cenoura. Além disso, a competição entre as daninhas e a cultura pode 

promover significativas alterações na fisiologia da planta cultivada, podendo comprometer 

seu crescimento, produtividade e a qualidade do produto colhido (SARDANA et al., 2017). 

Normalmente, os períodos de interferência das plantas daninhas são determinados por análises 

do decréscimo de características quantitativas e qualitativas.  

O período crítico para o controle de plantas daninhas (PCPI) é o intervalo de tempo 

em que a cultura precisa ser mantida livre de plantas daninhas para a prevenção da perda de 

rendimento da colheita (FAST et al., 2009). O período anterior a interferência (PAI) é a 

quantidade máxima de tempo a partir da emergência, que uma cultura pode conviver com as 

plantas daninhas sem afetar sua produtividade. O período total de prevenção a interferência 

(PTPI) é aquele em que, a partir do momento da emergência, as plantas daninhas devem ser 

controladas para evitar redução do rendimento (WILLIAMS et al., 2007). As plantas daninhas 

que estão presentes antes ou emergem após o PCPI não causam perdas significativas de 
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rendimento. Portanto, o conhecimento do PCPI pode ser valioso na tomada de decisões sobre 

a necessidade e o tempo de controle das plantas daninhas (KORRES; NORSWORTHY, 

2015). 

 A cenoura apresenta baixa competitividade com plantas daninhas devido à sua lenta 

emergência e crescimento no início do ciclo de cultivo. Swanton et al. (2008) estabelecendo 

um período crítico livre de plantas daninhas na cenoura, relataram 92% a 100% de perda de 

rendimento quando as plantas daninhas foram deixadas sem controle em comparação com a 

cultura livre de plantas daninhas. No entanto, devido às variações nas condições climáticas e 

na comunidade infestante das plantas daninhas, os resultados de outros estudos conduzidos 

em diferentes ambientes ou em várias culturas podem não se aplicar a outros sistemas.  

Está bem documentado que a composição da comunidade infestante de plantas 

daninhas pode afetar os rendimentos das culturas (BRIM-DEFOREST et al., 2017). No 

entanto, períodos críticos de competição de plantas daninhas e as diferenças na composição 

entre as comunidades de plantas daninhas e os impactos da competição sobre a produção de 

cenoura em diferentes sistemas de irrigação não são conhecidos. Utilizando dois sistemas de 

irrigação para cultivo da cenoura, os objetivos desse estudo foram determinar os períodos de 

interferência e a composição da comunidade de plantas daninhas em cenoura sob o sistema de 

irrigação por gotejamento e microaspersão e quantificar diferenças nos rendimentos entre os 

sistemas de irrigação tanto na presença como na ausência de competição com as plantas 

daninhas. 
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2.   REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Cultura da Cenoura 

 A cenoura (Daucus carota L) é uma hortaliça, bastante consumida no Brasil e mundo 

(DOSSA & FUCHS, 2017). É nativa da Europa, Ásia, e Norte da África. É uma cultura 

bienal, dicotiledônea herbácea e pertencente à família Apiaceae (Umbeliferae), gênero 

Daucus que contém aproximadamente 60 espécies, das quais poucas são cultivadas 

(FILGUEIRA et al,. 2008) 

A produção mundial de cenoura em 2017 foi superior a 42 milhões de toneladas em 

uma área de 1.147.155 de hectares, sendo que a América do Sul participa com 1.186.402,00 

de toneladas de cenoura cultivados em 50.520 hectares (FAO, 2017). No Brasil, a cultura tem 

importante papel no agronegócio por apresentar elevada capacidade de geração de emprego e 

renda em todos os segmentos de sua cadeia produtiva durante o ano inteiro, tanto no inverno 

quanto no verão (SEAB, 2016). A cenoura é cultivada em larga escala nas regiões Centro-

Oeste, Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil. A área plantada no Brasil é cerca de 24,5 mil 

hectares com produção de 760 mil toneladas de raízes (SANTOS et al., 2015). 

A planta de cenoura é constituída de raiz tuberosa, lisa, reta e sem ramificações, de 

formato cilíndrico ou cônico, de coloração alaranjada, caule imperceptível situado no ponto 

de inserção das folhas. Apresenta um tufo de folhas em posição vertical, atingindo 50 cm de 

altura. As folhas têm limbo de contorno triangular com pecíolo afilado e longo (FILGUEIRA, 

2008). 

As raízes, talos e folhas da cenoura são ricos em carboidratos, proteínas, lipídeos, 

polifenóis e antioxidantes, enriquecendo pratos nutricionalmente, podendo ser adicionado em 

receitas, sucos e produtos processados (LEITE et al., 2011; STORK et al., 2013). Dentre as 

hortaliças, a cenoura constitui-se em alimento de excelente qualidade, apresentando teores 

apreciáveis de vitaminas A (1.100 µg 100 g-1 de cenoura), B1 e B2 (60 e 50 µg 100 g-1 de 

cenoura, respectivamente) e sais minerais, com destaque para potássio, cálcio e fósforo 

(LUENGO et al., 2000), sendo uma das razões para a sua crescente aceitação nas dietas 

alimentares (ALVES et al., 2015). 

O estádio inicial da cultura da cenoura compreende o período que vai da semeadura 

até o estabelecimento inicial das plantas (cerca de cinco dias após o desbaste), apresentando 

duração de 30 a 35 dias. O estádio vegetativo compreende o período entre o estabelecimento 

inicial das plantas e o início do engrossamento de raízes, nesse estádio, a raiz de 

armazenamento cresce predominantemente em comprimento (crescimento primário). A partir 
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dos 40 dias após a semeadura há o estádio de engrossamento de raiz que corresponde ao 

período em que a raiz de armazenamento começa a crescer rapidamente em diâmetro 

(crescimento secundário) até o início da senescência da parte aérea e por último o estádio da 

maturação compreendido entre o início da maturação e a colheita (EMBRAPA, 2004). 

As necessidades nutricionais são maiores depois dos 60 dias após a semeadura, 

durante o período do alongamento e engrossamento da raiz, período em que há maior extração 

de potássio, nitrogênio e fósforo. O potássio é o nutriente mais exigido e cerca de 58 % é 

encontrado na raiz. A ordem decrescente dos macronutrientes acumulados pela cultura é K > 

N > Ca > P > S > Mg (FILHO e PEIXOTO, 2013).  

No Brasil desde 1980, vem sendo desenvolvida atividades de melhoramento com 

cenoura objetivando cultivares de verão adaptadas as condições edafoclimáticas brasileira 

para as diversas regiões do país, pois até essa década as cenouras eram importadas, portanto, 

mais adaptadas as condições das regiões centro-sul, devido ao clima ameno, comum no 

período de inverno. Por isso, no verão o consumo era inviável a maior parte da população 

brasileira porque os preços subiam significativamente (VIEIRA et al,2008). 

Depois do lançamento da cv. Brasília várias empresas de sementes fizeram trabalhos 

de melhoramento genético tomando como base essa cultivar. Surgiram no mercado inúmeras 

variações, como Brasília RL, Brasília Calibrada Média, Brazlândia, Carandaí, Alvorada, 

Suprema, BRS Planalto, entre outras, que são derivadas diretamente de Brasília 

(CARVALHO & SILVA, 2017). 

O cultivo de cenoura vem se expandindo para as regiões de clima quente, 

principalmente no Nordeste e Centro-oeste brasileiro, devido ao desenvolvimento de 

cultivares com tolerância ao calor e resistência às principais doenças (SILVA et al,2011; 

SILVA et al,2014). 

A cultivar suprema tem como diferencial ser uma nova genética para o verão, 

tolerância à alternária e nematoides, pele lisa e coloração uniforme, excelente padrão de raiz e 

precisão no plantio mecanizado, grande resistência ao pendoamento e a resistência das raízes, 

que não quebram na lavagem e na seleção, aumentando assim a rentabilidade. O tipo de raiz é 

cilíndrica com pontas arredondadas, comprimento de 21 cm e diâmetro de 4 cm, indicada a 

um espaçamento de 20 cm(linhas) e 5 cm (plantas), totalizando 1.000.000 de plantas/ha 

(ISLA, 2018). 

Além disso, os fatores limitantes da produção de cenoura compreendem anomalias 

fisiológicas como o rachamento da raiz, causado por flutuação hídrica e carência de boro. As 

raízes bifurcadas causadas por obstáculos mecânicos podem ser facilmente resolvidos pelo 
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bom preparo dos canteiros. Outro fator importante é a presença de doenças causadas por 

fungos, bactérias e nematoides das galhas. E por último, e um dos mais importantes é a 

competição com plantas daninhas por água, luz e nutrientes (FILGUEIRA, 2008). 

2.2 Interferência de plantas daninhas em cultivos agrícola 

O termo planta daninha deve ser adotado para designar qualquer planta superior que 

interfira nos interesses do homem e no meio ambiente, e o termo comunidade infestante 

seguido da qualificação do ambiente de ocorrência. (PITELLI, 2015). 

 Trata-se de plantas com características pioneiras, ou seja, plantas que ocupam locais 

onde por qualquer motivo, a cobertura natural foi extinta e o solo tornou-se total ou 

parcialmente exposto, em geral são plantas muito agressivas, de rápido crescimento e 

florescimento e grande capacidade de competição pela sobrevivência (LORENZI, 1994; 

PITELLI, 1987; VIDAL, 2005).  

No Brasil há um acentuado número de plantas daninhas presentes nos cultivos 

agrícolas e os meios de controle ainda não evoluíram na mesma proporção. O importante 

inicialmente é identificar as espécies, abrangendo a biologia, distribuição geográfica e 

ecologia destas plantas. Estudos relacionados à dinâmica de plantas daninhas são essenciais 

para a sustentabilidade da agricultura em solos tropicais, uma vez que a interferência pode 

causar perdas significativas na produção, especialmente em culturas com baixa capacidade 

competitiva (CONCENÇO et al., 2012). 

Os prejuízos causados pela interferência das plantas daninhas as plantas cultivadas 

estão relacionados à ação direta por meio da competição por água, luz e nutrientes, alelopatia 

e interferência na colheita, ou ação indireta hospedando insetos e patógenos nocivos à cultura. 

A redução na produção depende da intensidade da competição e da espécie de planta daninha 

presente, assim como o nível de infestação, espécie e variedade da cultura, densidade e 

espaçamento da cultura comercial (CARVALHO e VELINI, 2001) 

As plantas de interesse econômico podem ser mais ou menos suscetíveis a competição, 

no entanto, sempre ocorre perda de produtividade, isso porque as plantas ficam com reduzida 

área foliar, baixo acúmulo de massa seca e consequentemente redução dos componentes de 

produção (DIAS et al., 2005; BIANCHI et al, 2006; AGOSTINETO et al., 2008; GALON et 

al 2011). 

A intensidade de competição entre as plantas daninhas e a cultura pelos recursos 

existentes abaixo da superfície do solo depende do tipo e da disponibilidade dos recursos e da 

espécie vegetal e de sua capacidade em desenvolver sistema radicular extenso, com diâmetro 
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reduzido e área superficial ampla (RIZZARDI et al, 2001). A capacidade competitiva das 

plantas daninhas na captura de recursos ambientais varia de acordo com as espécies presentes 

na área, a densidade populacional e o momento da emergência das plantas daninhas em 

relação ao surgimento da cultura (VIDAL et al., 2004). 

As limitações dos recursos do solo e a baixa qualidade e quantidade de luz podem 

levar a um desequilíbrio em processos como condutância estomática e concentração interna 

de gases, e, portanto, a atividade fotossintética e o uso eficiente da água serão afetados. Tanto 

a atividade fotossintética como a eficiência do uso da água das plantas são afetadas à medida 

que a densidade das plantas concorrentes aumenta devido a fatores que levam a um menor 

influxo de CO2 nas folhas e ao aumento da transpiração (GALON et al 2011). 

A competição pela radiação solar (luz) por algumas espécies daninhas pode afetar a 

produção das culturas. Dos Santos et al. (2003), estudando a captação e aproveitamento da 

radiação solar pelas culturas da soja e do feijão e por plantas daninhas, observaram que em 

competição com plantas daninhas as plantas cultivadas respondem de forma singular na taxa 

de produção de biomassa seca total ao longo do seu ciclo e índice de área foliar.  

As plantas daninhas também podem causar alelopatia, palavra oriunda da união das 

palavras allélon e pathos que significa mútuo e prejuízo, é o efeito benéfico ou maléfico de 

uma planta sobre a outra, mediante liberação de compostos secundários como fenóis, 

terpenos, alcalóides e poliacetilenos. A liberação desses compostos aleloquímicos interferem 

na divisão celular, síntese orgânica, interações hormonais, absorção de nutrientes, inibição da 

síntese de proteínas, mudanças no metabolismo lipídico, abertura estomática, assimilação de 

CO2 e na fotossíntese, inibindo o transporte de elétrons e reduzindo o conteúdo de clorofila na 

planta. Sabe-se hoje que a alelopatia é causa de baixa produtividade das culturas. (DA 

SILVA, 2012). 

As plantas daninhas representam um dos principais obstáculos para o sucesso da 

produção agrícola e são responsáveis por consideráveis perdas de rendimento nos sistemas de 

produção. Um controle de plantas daninhas altamente eficaz e sustentável é necessário para 

atender à demanda global de alimentos (MHLANGA et al., 2016).  A cenoura exerce fraca 

competição em relação às espécies de plantas daninhas, por apresentar características de 

crescimento inicial lento e porte baixo (NASCIMENTO et al., 2008). 

Os sistemas de produção de cenoura abrangem alta fertilização, preparo intensivo do 

solo e fornecimento constante de água. Este sistema favorece o estabelecimento de plantas 

daninhas, que, quando manuseado incorretamente, pode reduzir a produtividade e qualidade 
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da raiz, uma vez que as cenouras apresentam crescimento inicial lento e baixa capacidade 

competitiva em relação a essas plantas (TEÓFILO et al., 2009; SASNAUSKAS et al., 2012). 

O método mais utilizado para o controle de plantas daninhas em lavouras de cenoura 

em larga escala tem sido a aplicação de herbicidas (SASNAUSKAS et al., 2012). No entanto, 

para um manejo de plantas daninhas mais sustentável economicamente e ambientalmente é 

necessário identificar o período crítico de interferência das plantas daninhas, visando 

conhecer o momento mais adequado para início e fim do controle das plantas daninhas 

durante o ciclo de cultivo. 

A competição exercida pelas plantas daninhas constitui um dos fatores que mais 

limitam a produtividade da cultura da cenoura. A intensidade da competição normalmente é 

avaliada por meio de decréscimos de produção ou pela redução no crescimento da planta 

cultivada, como respostas à competição pelos recursos de crescimento disponíveis no 

ambiente (AGOSTINETO et al., 2008). Assim, é importante conhecer as limitações da cultura 

em relação a interferência causada pelas plantas daninhas que auxiliem na tomada de decisão 

para o controle. 

2.2.1 Períodos de interferência de plantas daninhas na cultura da cenoura  

O conhecimento dos períodos de convivência e controle de plantas daninhas 

com a cultura cultivada fornece informações do momento e da época do ciclo da cultura em 

que se estabelece a competição, permitindo a otimização das práticas de manejo de plantas 

daninhas. Todavia, a determinação do período crítico de competição não é simples e requer 

métodos específicos, porém clássicos, de pesquisas com plantas daninhas (ROCHIN et al., 

2010) 

  Os períodos críticos de interferência são definidos em: Período Anterior à 

Interferência (PAI), que indica a época onde a partir da emergência ou plantio, a cultura pode 

conviver com a comunidade infestante sem ocorrer perdas significativas à produtividade; 

Período Total de Prevenção da Interferência (PTPI), em que, se a cultura for mantida no limpo 

até esse período, as plantas daninhas que crescerem a partir daí não terão mais capacidade de 

interferir no crescimento e produtividade da cultura; Período Crítico de Prevenção a 

Interferência (PCPI), é o intervalo de tempo em que a cultura deve ser mantida livre das 

plantas daninhas para que não ocorra perdas de produtividade (PITELLI et al., 1984) 

O PCPI na cenoura, ocorre geralmente a partir da terceira semana de emergência até a 

sexta, mas varia de acordo com o banco de sementes no solo, condições edafoclimáticas e o 
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sistema de cultivo. Acredita-se que o sistema de irrigação é um dos fatores que pode 

influenciar no nível de infestação e, portanto, no PCPI (PEREIRA et al., 2008).  

Os períodos de interferência na cultura da cenoura para a cultivar Brasília, foram 

estudados por alguns autores. Soares et. al. (2010), por exemplo, observou que a 

produtividade comercial de raízes de cenoura foi reduzida pela convivência da cultura com as 

plantas daninhas, a qual respondeu a capinas até os 40 e 37 DAE, tolerando-se perdas de 

produtividade de 5 e 10 %, respectivamente, em relação ao tratamento mantido no limpo 

durante todo o ciclo. 

A convivência com plantas daninhas pode reduzir a produção de cenoura Brasília em 

até 96%, com um período anterior à interferência de 18 dias após a emergência da 

cultura.(FREITAS et al., 2009).  A presença da comunidade de plantas daninhas durante todo 

o ciclo da cultura da cenoura cultivar Brasília, segundo Coelho et al. (2009), pode acarretar 

perdas de 94% na produtividade, evidenciando alta suscetibilidade da cenoura à interferência 

das plantas daninhas. 

Em outras hortaliças observa-se a peculiaridade das espécies em razão do período de 

interferência. Na cultura da beterraba o período anterior à interferência foi de 51 DAE e o 

período total de prevenção à interferência foram aos 35 dias após o transplante das mudas, 

não apresentando PCPI. Sendo assim, um único controle da comunidade infestante entre 35 e 

51 dias após o transplante das mudas deveria ser feito para que não ocorresse perdas maiores 

de 5% na produtividade da beterraba transplantada.  Na cultura da berinjela o período anterior 

a interferência (PAI) encontrado foi de 29 DAE e o período total de prevenção a interferência 

encontrado foi 48 DAE, resultando em um PCPI de 19 dias (MARQUES et al, 2017).  

As diferentes espécies, cultivares, locais, sistemas de cultivo, além da composição das 

comunidades infestantes e densidade populacional de plantas daninhas presentes na área de 

cultivo interferem nos períodos de interferência, indicando que o manejo mais adequado das 

plantas daninhas deve ser específico para cada situação. Os sistemas de irrigação empregados 

também pode mudar a capacidade competitiva das culturas com as plantas daninhas, 

favorecendo a dominância de algumas espécies em relação a outras (BRIM-DEFOREST et 

al., 2017).  

 2.3 Métodos de irrigação localizada 

 A irrigação é uma técnica importante para o desenvolvimento qualitativo e 

quantitativo da produção agrícola. 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 
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produtividade. No entanto o déficit ou excesso de água, podem propiciar condições 

desfavoráveis ao desenvolvimento da cenoura e levar a queda na produtividade dessa cultura 

(LIMA JÚNIOR, 2011). 

Na irrigação localizada por gotejamento a água é aplicada diretamente ao solo, gota a 

gota, gerando uma umidade no solo que geralmente se restringe ao sistema radicular da 

cultura cultivada. Uma característica importante deste sistema é o pequeno volume de água 

empregado, não molhando a totalidade da área cultivada, geralmente molham-se apenas as 

faixas onde se encontram os gotejadores. Deste modo, o volume de água não é grande, mas a 

frequência de irrigação é maior podendo ser diária, fazendo com que o solo permaneça 

sempre com teor de umidade próximo da capacidade de campo ou ao nível de umidade 

desejado (FRANCO, 2008). 

No Brasil os sistemas por aspersão ainda são os mais utilizados no cultivo da cenoura 

sendo que, nos últimos anos e, em grandes áreas, o sistema pivô central vem sendo utilizado 

com sucesso nas lavoras de cenoura, no entanto, em virtude da preocupação, em nível 

mundial, com a questão do gerenciamento, conservação e economia dos recursos hídricos, 

tem-se recomendado, para a grande maioria das culturas, o uso do método de irrigação 

localizada (sistemas de microaspersão e gotejamento), por ser mais eficiente na aplicação de 

água e de fertilizantes (REYES-CABRERA et al., 2016). 

 O entendimento de princípios básicos para a realização de um manejo de irrigação 

adequado é imprescindível para que a agricultura irrigada possa ser mantida pelo meio 

ambiente. Neste contexto, o método de irrigação por gotejamento pode ser uma boa 

alternativa, principalmente, pela possibilidade de se trabalhar com menor volume de água em 

relação a outros métodos, bem como, exigir menor energia de captação de água além da 

praticidade para utilizar a fertirrigação neste sistema (GOMES e TESTEZLAF, 2004). 

As principais vantagens da irrigação por gotejamento são: (I) Maior eficiência no 

consumo de água; (II) Maior eficiência das adubações: utilização de fertirrigação; (III) Maior 

produtividade; (IV) Maior controle fitossanitário; (V) Não interfere em práticas culturais; (VI) 

Adaptação a diferentes tipos de solo e topografia; (VII) Utilização de água salina ou em solos; 

(VII) Economia de mão de obra (BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2006). 

 Na cultura da cenoura o sistema de irrigação por gotejamento ainda é pouco utilizado 

no Brasil. Esse sistema disponibiliza água somente na linha ocasionando uma grande 

competição entre as plantas daninhas e a cultura, podendo ocasionar elevadas perdas de 

rendimento. 
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O sistema de irrigação por microaspersão constitui-se num dos métodos de irrigação 

localizada que vem sendo utilizado em áreas cultivadas em todo Brasil. Nesse sistema a água 

é aplicada na superfície do solo próximo à região radicular com pequena intensidade e alta 

frequência (turno de rega pequeno), de forma a fornecer a quantidade de água necessária às 

plantas, por meio de microaspersores, mantendo o solo sempre próximo à capacidade de 

campo (BERNARDO; SOARES; MANTOVANI, 2006). 

Esse método de irrigação tem um consumo menor de energia e necessita de menos 

mão-de-obra para o manejo do sistema. Além disso, necessita de sistemas de filtragem para 

seu correto funcionamento e pode apresentar valores de eficiência de uniformidade da ordem 

de 85 a 95 %. (MANTOVANI; BERNARDO; PALARETTI, 2007). A uniformidade de 

distribuição de água é um fator de suma importância em qualquer método de irrigação, pois 

afeta a eficiência do uso da água e como consequência, a quantidade e a qualidade da 

produção. 

A microaspersão utiliza emissores pequenos (microaspersores) em que a instalação é 

feita nas linhas laterais por meio de um microtubo e conta com uma haste plástica para 

sustentação do microaspersor. Esses emissores emitem pequenos jatos que molham a área 

próxima a planta com vazões inferiores às utilizadas pela aspersão, que simula uma chuva em 

toda a área (TESTEZLAF, 2017). As perdas de água nos sistemas de microaspersão são, 

normalmente, maiores do que na irrigação por gotejamento. Isso ocorre devido a maior 

superfície molhada de solo e porque, na microaspersão, a água é lançada ao ar, ocorrendo 

perdas por evaporação direta e deriva pelo vento. 

Existem poucos estudos que mostram a utilização do sistema de microaspersão na 

cultura da cenoura. Esse sistema disponibiliza água em uma pequena circunferência que 

possibilita que a água irrigue tanto a área da linha como a área da entrelinha da cultura. Desta 

forma, em alguns casos específicos pode reduzir a competição entre a cultura e as plantas 

daninhas, devido a maior superfície do solo irrigada. Como a água é mais bem distribuída na 

área de cultivo, a competição por esse recurso tende a ser menos intensa. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local do experimento e preparo da área 

O experimento foi conduzido entre os meses de julho a novembro de 2018 na fazenda 

experimental Rafael Fernandes da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró-RN, 

situado a 5º11’15” S de latitude, 37º20’39” W Gr de longitude, e altitude de 18 m. O clima da 

região, segundo a classificação de Köppen, é BSwh’, seco e muito quente, com duas estações 

climáticas: uma seca, que vai, geralmente, de junho a janeiro, e uma chuvosa, de fevereiro a 

maio (CARMO FILHO et al., 1991). 

O preparo do solo foi realizado no sistema convencional, com aração, gradagem e 

formação dos canteiros com enxada rotativa. Para adubação de plantio foi realizada a análise 

química do solo (Tabela 1). Considerando a recomendação do IPA (2008), aplicando 220 kg 

ha-1 de P2O5 por ocasião do plantio.  

Tabela 1. Propriedades químicas da camada 0-20 cm do solo na área do experimento. 

Mossoró-RN, 2018 

 pH P K Na+ Ca+2 Mg+2 Al+3 H+Al SB CTC V M 

(água) (mg dm-3) (cmolc dm-3) % 

Solo 5,90 6,3 50,3 5,8 1,10 0,6 0,20 2,31 1,85 4,16 45 10 

Acidez potencial (H+Al); soma de bases (SB); capacidade de troca catiônica (CTC); saturação por bases (V); saturação por 

alumínio (m). *As análises foram realizadas segundo metodologia proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa à 

Agricultura (DA SILVA, 2009). Laboratório de Análise de Solo, Água e Planta do Semiárido, da UFERSA. 

 

3.2 Práticas de Cultivo 

A cenoura utilizada para desenvolvimento do experimento foi a cultivar “Suprema”, 

semeada manualmente, depositando quatro sementes por cova de plantio, em seis linhas. O 

espaçamento utilizado foi de 0,15 m entre linhas e 0,08 m entre plantas. Aos 15 dias após a 

emergência (DAE) foi realizado o desbaste na cultura, deixando apenas uma planta por cova. 

Para adubação de cobertura foi aplicado 40 kg ha-1 de nitrogênio, 60 kg ha-1 de P2O5 e 30 kg 

ha-1 de K2O, na forma de ureia, superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente. 

A capina mecânica (arranquio manual) foi realizada em diferentes tempos como mostrado na 

Tabela 2. Não foram utilizados herbicidas. 

3.3 Delineamento experimental e tratamentos 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com três 

repetições, no esquema de parcelas subdivididas. As parcelas foram constituídas dos dois 

sistemas de irrigação (gotejamento e microaspersão), e as subparcelas corresponderam à 
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duração de convivência de plantas daninhas nos tratamentos, sendo divididos em dois grupos, 

constituídos de períodos de controle (no limpo) ou convivência (no mato) das plantas 

daninhas com a cultura (Tabela 2).  

Tabela 2. Tratamentos de controle e convivência de plantas daninhas e frequências de 

remoção das plantas daninhas 

Tratamentos 
Período de interferência das 

plantas daninhas 
Número de capinas 

Duração da 

convivência com as 

plantas daninhas 

 (DAE)  (dias) 

 Período livre de plantas 

daninhas 
  

1 120 dias (sempre no limpo) 6 0 

2 LPD até 10 dias 1 110 

3 LPD até 20 dias 2 100 

4 LPD até 30 dias 3 90 

5 LPD até 40 dias 4 80 

6 LPD até 50 dias 5 70 

 
Período de convivência com as 

plantas daninhas 
  

1 120 dias (sempre no mato) 0 120 

2 CPD até 10 dias 5 10 

3 CPD até 20 dias 4 20 

4 CPD até 30 dias 3 30 

5 CPD até 40 dias 2 40 

6 CPD até 50 dias 1 50 

Cultura livre da interferência das plantas daninhas (LPD); Cultura em convivência com as plantas daninhas 

(CPD); Dias após a emergência (DAE). 

 

Cada tratamento nas subparcelas foi composto por seis linhas de 3,0 m de 

comprimento. A área útil correspondeu às quatro linhas centrais, descartando-se uma linha de 

cada uma das extremidades da parcela, utilizadas como bordaduras.  

Ao final de cada período de convivência, e por ocasião da colheita da cenoura, aos 120 

dias após a emergência foi realizada coleta de plantas daninhas da comunidade infestante por 

meio do método do quadrado amostral. Na área útil de cada parcela foram retiradas duas 
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amostras, através do lançamento aleatório de um quadrado vazado de 0,25 x 0,25 m (0,0625 

m²), onde as partes aéreas das plantas daninhas foram coletadas e separadas por espécie, para 

determinação do número de indivíduos. Posteriormente a massa seca da parte aérea foi obtida 

por meio de secagem em estufa com circulação forçada de ar a 65 oC, até atingir massa 

constante. Portanto, para avaliação fitossociológica foi considerada a densidade e massa seca 

das plantas daninhas. A produtividade da cenoura foi avaliada após a colheita, por meio do 

número e peso das raízes.   

3.4 Análises estatística 

Os dados gerados foram submetidos ao teste de normalidade residual de Shapiro-Wilk 

(Shapiro & Wilk, 1965). Para testar a homocedasticidade, o teste de Bartlett (Bartlett, 1951) 

foi realizado. A frequência e matéria seca de plantas daninhas foram avaliadas 

descritivamente entre os tratamentos ao longo dos 120 dias de cultivo da cenoura. Para definir 

os períodos de interferências nos diferentes tratamentos, 3 modelos sigmoidais (Equação (1), 

Equação (2) e Equação (3) foram testados. O teste de Akaike, erro quadrático médio (RQME) 

e coeficiente de determinação (R2) foram calculados para determinar o modelo melhor 

ajustado aos dados. Os valores do período anterior a interferência (PAI), período crítico de 

prevenção a interferência (PCPI) e período total de prevenção a interferência (PTPI) foram 

comparados descritivamente. O número de raízes não-comerciais nas diferentes épocas e 

sistemas de irrigação foram submetidas à análise de variância pelo teste F. Quando 

significativas, as médias foram comparadas por Tukey para o valor de p ≤ 0,05. 

 

Sigmoidal 4 parâmetros (1): 

 

Sigmoidal logístico (2): 

 

Sigmoidal Gompertz (3): 

 

Onde y0: limite inferior; a: limite superior; x0: ponto de inflexão do modelo; b: inclinação do 

modelo. 

Erro quadrático médio (4):  

RQME



26 
 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Densidade de plantas daninhas e biomassa 

Em ambos os sistemas de irrigação, a densidade de plantas daninhas (Plantas m-2) foi 

reduzida aos 120 dias após a emergência (DAE) da cenoura (Figura 1). Essa redução foi 

próxima a 75 % para o sistema em gotejo, e 92 % para o sistema em microaspersão (Figura 

1). O número de espécies também reduziu ao logo do tempo de cultivo da cenoura nos dois 

sistemas de irrigação (Figura 1). 

 

Figura 1. Número de plantas daninhas (g m-2) identificadas na cenoura cultivada em sistema 

de gotejo (a) e microaspersão (b) aos 10, 20, 30, 40, 50, e 120 dias após a emergência da 

cultura. 

a.

b.
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Inicialmente o número de plantas que emergiram foi elevado devido à alta 

disponibilidade de recursos, principalmente água, luz e nutrientes. No entanto, à medida que 

as plantas crescem ocorre um aumento na competição intra e interespecífica reduzindo a 

disponibilidade dos recursos, restando apenas às espécies com maior taxa de crescimento 

inicial, e com sementes de maior vigor ou ausência de dormência. Segundo Bachega et al. 

(2013) as espécies daninhas, especialmente aquelas que germinam e emergem no início do 

ciclo de uma cultura, intensificam as competições intra e interespecíficas e as plantas mais 

altas e desenvolvidas se tornam dominantes e aquelas menores e menos desenvolvidas são 

suprimidas ou morrem. Portanto, nos períodos iniciais de convivência de uma comunidade 

infestante com as culturas agrícolas, há alta densidade de infestação, enquanto nos períodos 

finais ocorre redução de densidade. Um estudo avaliando a adubação nitrogenada no algodão 

relatou um comportamento similar em relação à densidade de indivíduos ao longo do ciclo de 

cultivo para todas as doses testadas, com uma redução média de 70 % (TURSUN et al., 2015).   

No presente estudo a Digitaria horizontalis Willd. apresentou a maior densidade de 

plantas por m-2 em relação as demais espécies no sistema por gotejamento aos 120 DAE 

(Figura 1a). As espécies Mollugo verticillata L. e Amarathus hybridus L. tiveram uma alta 

densidade de plantas até 50 DAE (Figura 1a). No entanto, aos 120 DAE não foi observada a 

presença dessas espécies (Figura 1a). No sistema de microaspersão a espécie que apresentou 

maior densidade de planta por m-2 aos 120 DAE em relação às demais foi à espécie Chloris 

barbata L. (Figura 1b). Aos 50 DAE às espécies Mollugo verticillata L. e Richardia 

brasiliensis Gomes. apresentaram alta densidade de plantas por m-2.  No entanto, essas 

espécies não foram observadas aos 120 DAE (Figura 1b). 

Em ambos os sistemas de irrigação, houve um declínio da densidade de plantas 

daninhas após 50 DAE (Figura 1). No sistema de irrigação por gotejamento a Digitaria 

horizontalis Willd. espécie da família Poaceae apresentou maior densidade de plantas por m-2 

(Figura 1a). Essa espécie apresenta crescimento ereto e possui grande competitividade por 

luz, além disso apresenta bom potencial germinativo e tem elevada eficiência no uso da água 

(GEALY, 2015; FAHEY et al., 2018). Essas características tornam a D. horizontalis Willd. 

mais competitiva com as demais plantas daninhas e portanto, no sistema de irrigação por 

gotejo essa espécie conseguiu se sobressair e dominar a área até os 120 DAE. A Mollugo 

verticilata L. é uma espécie da família Molluginaceae que apresenta porte rasteiro, a planta só 

foi observada até 50 DAE, pois foi sombreada pelas outras espécies daninhas e pela cultura da 

cenoura. A espécie Amaranthus hybridus L. da família Amaranthaceae também foi observada 

devido sua grande densidade até 50 DAE, devido à grande competição com outras plantas 
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pelos recursos do meio essa espécie não foi mais observada no sistema de irrigação por 

gotejamento (Figura 1a). 

No sistema de irrigação por microaspersão as espécies Chloris barbata L. e Digitaria 

horizontalis Willd. da família Poaceae apresentaram maior densidade de plantas por m-2 aos 

120 DAE, comparado as demais espécies (Figura 1b). Essas plantas daninhas são comuns em 

áreas agrícolas diversas devido apresentar características de plantas ruderais e possuir 

agressividade competitiva incomum que as faz predominarem em relação as demais espécies 

e afetar diretamente o rendimento das culturas. Aos 50 DAE às espécies observadas com 

maior densidade foram a Eragrostis pilosa L. e a Digitaria horizontalis Willd. (Figura 1b) 

ambas da família Poaceae. Essas espécies apresentam metabolismo C4 e sob luminosidade 

intensa suas taxas fotossintéticas são altas, o que as torna mais eficientes e competitivas do 

que as plantas C3 (FERNANDO et al., 2016).  

No sistema de irrigação por gotejamento a espécie que apresentou maior massa seca 

por m-2 foi a D. horizontalis Willd. com 6.032 g/m-2 aos 120 DAE (Figura 2a). Aos 120 dias 

após a emergência também foi observado que a massa seca por m-2 das espécies Centrosema 

pascuorum Mart. ex Benth. e Macroptilium lathyroides (L.) Urb. foram significantes no 

sistema (Figura 2a). No sistema de microaspersão a espécie Chloris barbata L. com 2.112 

g/m-2 apresentou maior massa seca por m-2 (Figura 2b). No entanto, espécies como a Digitaria 

horizontalis Willd., Richardia brasiliensis Gomes e a Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 

também apresentaram teores elevados de massa seca por m-2 aos 120 DAE da cultura (Figura 

2b).   
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Figura 2. Matéria seca de plantas daninhas (g m-2) identificadas na cenoura cultivada em 

sistema de gotejo (a) e microaspersão (b) aos 10, 20, 30, 40, 50, e 120 dias após a emergência 

da cultura. 

O acúmulo total de massa seca pode ser considerado indicador mais confiável do que a 

população de plantas daninhas, quando se trata do grau de interferência imposto à cultura 

(BRIGHENTI et al., 2004). No entanto, em ambos os sistemas de irrigação pode-se notar que 

as plantas da família Poaceae são altamente competitivas e conseguiram prevalecer na área de 

cultivo até os 120 DAE da cultura, o que também foi observado para a variável densidade 

populacional de plantas. As demais plantas daninhas não apresentaram acúmulo de massa 

a.

b.



30 
 

seca significante após 50 DAE (Figura 2). Além disso, a massa seca das plantas daninhas no 

sistema de microaspersão diminuiu após os 50 DAE (Figura 2a). Isso é resultado do 

desenvolvimento mais rápido das plantas e da competição mais acentuada pelos recursos do 

meio, além disso, o microclima criado pelas gotas de água do sistema mantém a umidade do 

cultivo e aliado a altas temperaturas também favoreceram a decomposição das plantas 

daninhas suprimidas. Silva et al. (2008) avaliando a densidade de plantas daninhas sobre os 

componentes de produção da soja também observaram diminuição da infestação no final do 

período avaliado aos 125 DAE. Em ambos os sistemas de irrigação utilizados para o cultivo 

da cenoura, o sistema que apresentou maior massa seca de plantas daninhas por m-2 foi o 

sistema de gotejamento. 

 

4.2 Rendimento de cenoura e períodos de controle e convivência de plantas 

daninhas 

Foram testados três modelos sigmoidais para estimar a produção relativa da cultura da 

cenoura nos períodos com e sem competição entre a cultura e as plantas daninhas (Tabela 3). 

O modelo Sigmoide testado para o período sem competição obteve valores de RQME (0,13) e 

R2 (0,98), e para o período em competição valores de RQME (0,14) e R2 (0,99) (Tabela 3). O 

valor de AICc para o modelo Sigmoide foi de 142,54 (Tabela 3). Para o modelo Sigmoidal 

Gompertz os valores no período sem competição foram RQME (0,36) e R2 (0,96) (Tabela 3). 

Para o período em competição os valores obtidos foram de RQME (0,35) e R2 (0,97) (Tabela 

3). O valor de AICc para o modelo Sigmoidal Gompertz foi de 151,39 (Tabela 3). O terceiro 

modelo testado foi o Sigmoidal logístico, em que no período sem competição obteve valores 

de RQME (0,49) e R2 (0,44). Para o período em competição o modelo obteve valores de 

RQME (0,44) e R2 (0,97) (Tabela 3). O resultado de AICc foi de 158,31 (Tabela 3). 
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Tabela 3. Parâmetros (y0, a, X0 e b), raiz do quadrado médio do erro (RQME), coeficiente de 

determinação (R2), e valor do teste Akaike (AICc) dos modelos ajustados Sigmoidal 4 

parametros, Sigmoidal Gompertz e Sigmoidal logístico usados para estimar a produção 

relativa da cenoura, sem e com competição com as plantas daninhas, no sistema de gotejo. 

 Sigmoidal  4 parâmetros    

 Parâmetros 
RQME R2 AICc  y0 a X0 B 

Sem competição 2,07 100,18 21,12 -2,56 0,13 0,98 
142,54* 

Em competição 0,17 112,51 23,14 11,23 0,14 0,99 

 Sigmoidal Gompertz    

 Parâmetros 
RQME R2 AICc  y0 a X0 B 

Sem competição 2,78 99,76 19,87 -2,49 0,36 0,96 
151,39 

Em competição 0,83 136,54 26,14 22,17 0,35 0,97 
 Sigmoidal logístico    

 Parâmetros 
RQME R2 AICc  y0 a X0 B 

Sem competição 2,76 99,81 20,85 -10,98 0,49 0,95 
158,31 

Em competição 2,98 97,67 25,26 2,58 0,44 0,97 

*indica modelo escolhido segundo critério Akaike para seleção de modelos alinhados. 

** y0 limite inferior, X0 ponto de inflexão do modelo, a limite superior, B inclinação do 

modelo 

O modelo que mais se ajustou segundo os critérios do teste Akaike foi o modelo 

Sigmoide, esse modelo foi escolhido devido apresentar os valores de RQME menores do que 

os demais testes, significando que o modelo ajustado possui um menor erro. Além disso, os 

valores obtidos de R2 para o modelo Sigmoide são os mais próximos a 1 e o valor encontrado 

para AICc foi o menor em relação aos outros testes. Estudos realizados com três cultivares de 

milho para caracterizar a influência da duração da interferência das plantas daninhas na 

produtividade relativa de cada tipo de milho em Kahramanmaras, Turquia, estimaram quatro 

parâmetros utilizando o modelo Sigmoidal logístico, onde notaram que a duração do período 

infestado de plantas daninhas ou livre de plantas daninhas influenciou o rendimento relativo 

do milho, independentemente dos tipos de milho (TURSUN et al., 2016). 

Os resultados de produtividade da cenoura no sistema de irrigação por microaspersão 

em períodos de competição e sem competição também foram testados pelos três modelos 

sigmoidais (Tabela 4). O modelo Sigmoide para o período sem competição obteve valores de 

RQME (0,23) e R2 (0,99), para o período em competição apresentou RQME (0,21) e R2 (0,99) 

(Tabela 4). O valor de AICc para o modelo Sigmoide foi de 131,61 (Tabela 4). Para o modelo 

Sigmoidal Gompertz os valores no período sem competição foram RQME (0,56) e R2 (0,98) 
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(Tabela 4). Para o período em competição foram obtidos valores de RQME (0,55) e R2 (0,99) 

(Tabela 4). O valor de AICc para o modelo Sigmoidal Gompertz foi de 132,04 (Tabela 4). O 

modelo Sigmoidal logístico no período sem competição apresentou valores de RQME (0,69) e 

R2 (0,98) (Tabela 4). No entanto, para o período em competição o modelo obteve valores de 

RQME (0,91) e R2 (0,98) (Tabela 4). O resultado de AICc para esse modelo foi de 132,83 

(Tabela 4). 

Tabela 4. Parâmetros estimados (y0, a, X0 e b), raiz do quadrado médio do erro (RQME), 

coeficiente de determinação (R2), e valor do teste Akaike (AICc) dos modelos ajustados 

Sigmoidal 4 parametros, Sigmoidal Gompertz e Sigmoidal logístico usados para estimar a 

produção relativa da cenoura, sem e com competição com as plantas daninhas, no sistema de 

microaspersão. 

 Sigmoidal  4 parâmetros     

 Parâmetros 
RQME R2 AICc  y0 a X0 B 

Sem competição 0,78 101,14 19,26 -2,23 0,23 0,99 
131,61* 

Em competição 0,6 99,72 35,74 4,65 0,21 0,99 

 Sigmoidal Gompertz    

 Parâmetros 
RQME R2 AICc  y0 a X0 B 

Sem competição 0 101,51 18,12 -3,13 0,56 0,98 
132,04 

Em competição 2,91 100,45 38,21 6,18 0,55 0,99 
 Sigmoidal logístico    

 Parâmetros 
RQME R2 AICc  y0 a X0 B 

Sem competição 0,35 98,8 35,58 -7,77 0,69 0,98 
132,83 

Em competição 0,12 101 19,31 9,06 0,91 0,98 

*indica modelo escolhido segundo critério Akaike para seleção de modelos alinhados. 

** y0 limite inferior, X0 ponto de inflexão do modelo, a limite superior, B inclinação do 

modelo 

O modelo que mais se ajustou segundo os critérios do teste Akaike foi o Sigmoidal 4 

parametros, esse modelo também apresentou valores de R2 mais próximos a 1 e o valor 

encontrado para AICc foi o menor em relação aos outros testes. Para ambos os sistemas de 

irrigação o modelo Sigmoide foi o que apresentou melhor ajuste para estimar a produção 

relativa da cenoura com e sem competição com as plantas daninhas. Tursan et al (2015) 

realizando estudos para caracterizar a influência da duração da interferência de plantas 

daninhas no rendimento relativo do algodão observaram que o modelo Sigmoidal logístico 
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apresentou melhor ajuste, sendo a cultura afetada pela duração da interferência das plantas 

daninhas ou pelo período livre de plantas daninhas, e que os períodos crescentes de 

interferência das plantas daninhas causaram redução significativa no rendimento do algodão. 

Na figura 3 são mostradas as curvas de produtividade relativa da cultura da cenoura 

para os dois sistemas de irrigação. As curvas de produtividade foram ajustadas pelo modelo 

Sigmoide escolhido, em função dos períodos com e sem convivência da cultura com as 

plantas daninhas.  Houve interação entre os sistemas de irrigação e o início e o fim do PCPI, 

portanto os períodos de interferência foram analisados separadamente para cada sistema de 

irrigação. A produtividade relativa da cenoura foi afetada em ambos os sistemas de irrigação 

utilizados, porém observa-se que no sistema de irrigação por microaspersão o período de 

início e do final do PCPI foi reduzido em comparação ao sistema de gotejamento que 

apresentou maior período de interferência (Figura 3). 
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Figura 3. Modelo Sigmoide escolhido para descrever a produtividade relativa da cenoura 

(%), sem e com competição com plantas daninhas, em sistema de gotejo (a) e microaspersão 

(b) durante 120 dias após a emergência. 

O rendimento das raízes de cenoura foi reduzido por atrasos prolongados na remoção 

de plantas daninhas nos dois sistemas de irrigação. Por outro lado, o rendimento das raízes de 

cenoura aumentou com a crescente duração do período livre de plantas daninhas nos dois 

sistemas de irrigação (Figura 3). Uma diminuição significativa no rendimento das raízes de 

cenoura pode ser explicada, principalmente pela interferência de D. horizontalis Willd. nos 

dois sistemas de irrigação. Durante o período de 10 a 40 DAE, essa planta daninha suprimiu 

as plantas de cenoura, cobriu a superfície do solo, e dominou toda a área de cultivo. Por se 

tratar de uma planta de mecanismo C4 a D. Horizontalis Willd. tem maior eficiência no uso 

dos recursos como água e luminosidade, e portanto apresenta crescimento acelerado, 

Dias após a emergência
a.

Dias após a emergência 
b.
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resultando na redução da taxa fotossintética da espécie cultivada, afetando seu crescimento e a 

taxa de acúmulo de biomassa. 

 Os períodos de interferência das plantas daninhas variaram entre os sistemas de 

irrigação (Figura 3). Considerando a perda aceitável de 2,5 % para o sistema de irrigação por 

gotejamento o PAI foi estabelecido no 3 DAE (Tabela 5). O PCPI foi estabelecido em 26 dias, 

obtendo um PTPI de 29 DAE (Tabela 5). No entanto, considerando a mesma perda aceitável 

para o sistema de microaspersão o PAI foi estabelecido aos 17 DAE (Tabela 5). O PCPI foi 

estabelecido em 11 dias, obtendo um PTPI de 28 DAE.   

Ao considerar uma perda de 5 % para o sistema de gotejamento o PAI estabelecido foi 

de 4 DAE, e o PCPI de 23 dias, obtendo um PTPI de 27 DAE (Tabela 5). No sistema de 

microaspersão considerando a perda aceitável de 5 %, o PAI estabelecido para a cultura foi de 

20 DAE, com PCPI de 7 dias e PTPI de 27 DAE (Tabela 5). 

Permitindo uma perda aceitável de 10 %, no sistema de irrigação por gotejamento o 

PAI estabelecido foi de 7 DAE (Tabela 5). O PCPI foi de 19 dias e o PTPI foi estabelecido 

em 26 DAE (Tabela 5). Para o sistema de microaspersão, considerando a mesma perda de 10 

%, o PAI e o PTPI estabelecidos foram de 25 DAE (Tabela 5), necessitando de apenas uma 

capina em todo o ciclo de cultivo. 

Tabela 5. Período anterior a interferência (PAI), período crítico de prevenção a interferência 

(PCPI) e período total de prevenção a interferência (PTPI) para o controle de plantas daninhas 

em dois sistemas de irrigação (gotejo e microaspersão) na cultura da cenoura, considerando uma 

perda aceitável de 2,5; 5,0; 10,0 %. 

Perda aceitável (%) Sistema 
Períodos de interferência 

PAI PCPI PTPI 

2,5 
Gotejo 3 26 29 

Microaspersão 17 11 28 

5 
Gotejo 4 23 27 

Microaspersão 20 7 27 

10 
Gotejo 7 19 26 

Microaspersão 25 0 25 

 

No presente estudo o PCPI variou nos dois cultivos da cenoura devido aos sistemas de 

irrigação utilizados. No sistema de irrigação por gotejamento a capina das plantas daninhas 

deve ser iniciada mais cedo e o período em que a cultura deve ser mantida livre das plantas 

daninhas (PCPI) é maior para todas as porcentagens de perdas consideradas, quando 

comparado ao sistema de irrigação por microaspersão (Tabela 5).   
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É importante salientar que nos dois sistemas de irrigação o turno de rega foi o mesmo. 

A diferença entre os períodos de interferência está relacionada a disponibilidade de água na 

área de cultivo. A maior competição pela água na linha de cultivo no sistema de gotejamento, 

pode ter ocasionado um maior PCPI e maiores perdas na produtividade da cenoura, uma vez 

que, sob esse sistema de irrigação a água é fornecida próxima da zona radicular das plantas, 

assim a competição pela água e nutrientes na linha é intensificada e portanto, a água 

disponível no solo é reduzida, resultando em desenvolvimento mais lento da cultura. A 

distribuição mais ampla de água na área de cultivo pelo sistema de microaspersão 

disponibiliza a água tanto nas linhas de cultivo como nas entrelinhas, e o movimento dessa 

água no solo pode ter favorecido o crescimento e desenvolvimento mais rápido da cenoura. 

O movimento da água no solo influencia diretamente as variações da temperatura do solo e a 

migração dos nutrientes, afetando o crescimento e o rendimento das culturas (LI et al., 2017). 

As perdas de produtividade encontradas no sistema de microaspersão foram menores 

comparados ao sistema de gotejo.  

A alta infestação de D. horizontalis Willd. no início de desenvolvimento da cultura 

pode ter sido o que mais influenciou para o controle de plantas daninhas mais cedo durante o 

ciclo de cultivo da cenoura no sistema de irrigação por gotejamento. Essa espécie daninha por 

ser uma planta de metabolismo C4 é melhor adaptada à temperatura e luz mais intensas, 

apresentando maior eficiência no uso da água (TAYLOR et al., 2011).  Com isso, a menor 

disponibilidade de água nesse sistema pode ter intensificado a competição por esse recurso, 

limitando o crescimento e desenvolvimento da cultura. No sistema de irrigação por 

microaspersão devido a maior disponibilidade e distribuição da água, a competição por esse 

recurso pode ter sido menor e, portanto, a necessidade de iniciar o controle de plantas 

daninhas foi um pouco mais tardio. 

A cultura da cenoura é uma olerícola de alto valor agregado e o período que a cultura 

permanece em competição com as plantas daninhas pode comprometer o desenvolvimento de 

suas raízes que é sua principal parte comercial, acarretando em redução da produtividade. 

Dada a importância do controle de plantas daninhas no início de desenvolvimento do ciclo da 

cultura (COLQUHOUN et al., 2017) e do período crítico livre de plantas daninhas, como 

demonstrado, direcionar futuros estudos de pesquisa para uma melhor compreensão dos 

fatores de estabelecimento da cenoura e sua relação com o controle de plantas daninhas é 

essencial para manutenção de bons rendimentos. 

Em ambos os sistemas de irrigação o número de raízes não comerciais foi crescente ao 

longo dos dias após a emergência, o mesmo ocorreu para o peso de raízes não comerciais 
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(Tabela 6). Aos 120 DAE o número de raízes não comerciais foi 119 para o sistema de 

gotejamento e 87 raízes para o sistema de microaspersão. No sistema de microaspersão o 

número de raízes não comerciais não diferiu estatisticamente entre 40 a 120 DAE (Tabela 6).  

Não houve diferença estatística significativa entre os sistemas de irrigação para o número e 

peso das raízes em todas as épocas de controle. No sistema de irrigação por microaspersão 

não houve diferença no peso das raízes no período dos 40 a 120 DAE. No sistema de 

gotejamento o peso das raízes aos 120 DAE foi de 9,312 kg e de 11,113 kg para o sistema de 

microaspersão. Os sistemas de irrigação não influenciaram no número e peso de raízes não 

comerciais (Tabela 6). 

Tabela 6. Número de raízes não comerciais e peso de raízes não comerciais para os sistemas 

de irrigação por gotejamento e microaspersão nos diferentes períodos crescentes de 

convivência de plantas daninhas com a cenoura. 

DAE 
Número de raízes não comerciais Peso de raízes não comerciais 

Gotejo Microaspersão Gotejo Microaspersão 

10 1,2 Aa 7,33 aA 0,146 aA 0,104 aA 

20 17,66 aA 9,33 aA 1,69 bA 0,476 aA 

30 53,66 bA 38,33 aA 3,16 bA 3,206 bA 

40 61,33 bA 66,00 bA 5,758 cA 8,532 cA 

50 71,00 bA 71,33 bA 5,954 cA 8,706 cA 

120 118,33 cA 86,67 bA 9,312 dA 11,133 cA 

 

DAE - dias após a emergência 
 

*Letras minúsculas iguais indicam ausência de diferenças entre os períodos crescentes de convivência 

de plantas daninhas com a cenoura dias após a emergencia (DAE), as mesmas letras maiúsculas 

indicam ausência de diferenças significativas entre os sistemas de irrigação, ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste Tukey. 
 

Os períodos crescentes de convivência contribuíram para o aumento do número de 

raízes não comerciais, o que pode ser resultado da intensificação da interferência imposta 

pelas plantas daninhas ao longo do ciclo da cultura. Freitas et al. (2009) verificaram que a 

infestação de plantas daninhas interfere no crescimento e desenvolvimento das raízes da 

cenoura, reduzindo o tamanho e o diâmetro das raízes. Além disso, a interferência das plantas 

daninhas também pode afetar a qualidade das raízes de cenoura, causando deformações e 

dificultando sua comercialização (MARTINS et al., 2013). 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa pesquisa mostra que o sistema de irrigação influencia o início e o fim do PCPI. 

O comprimento do PCPI no sistema de irrigação por gotejamento foi de 3,3 semanas (23 dias) 

e para o sistema de microaspeção foi de 1,0 semana (7 dias) considerando perdas de 

rendimento de 5,0 %. No sistema de irrigação por gotejamento a capina das plantas daninhas 

deve ser iniciada mais cedo e o período em que a cultura deve ser mantida livre das plantas 

daninhas é maior, comparado ao sistema de irrigação por microaspersão. A composição 

populacional de plantas daninhas é maior no início do ciclo de desenvolvimento da cenoura, 

ocorrendo diminuição da densidade populacional e do número de espécies dominantes ao 

final do ciclo da cultura. A espécie predominante no cultivo sob sistema de irrigação por 

gotejamento foi a Digitaria horizontalis L. e no sistema de irrigação por microaspersão foram 

as espécies Chloris barbata L. e Digitaria horizontalis L. O cultivo da cenoura com e sem 

competição, sob o sistema de irrigação por microaspersão apresenta maior produtividade em 

comparação ao cultivo no sistema de gotejamento. Os resultados deste estudo contribuem para 

o desenvolvimento de um manejo integrado de plantas daninhas para a cv. Suprema. Os dados 

obtidos nesse estudo fornecem uma base inicial para os produtores de cenoura tomarem uma 

decisão em relação às medidas de controle oportunas de plantas daninhas. 
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