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RESUMO 

 

A cenoura (Daucus carota L.) é a principal hortaliça de raiz de valor econômico. No entanto, 

a produção ainda é dificultada devido a principal doença da cultura, a queima das folhas, 

causada por Alternaria dauci. Seus danos podem ser severos se as plantas estiverem 

desequilibradas nutricionalmente e mediante a esse aspecto, o objetivo deste trabalho foi 

avaliar o efeito da adubação com nitrogênio, fósforo e potássio na severidade da queima das 

folhas. O trabalho foi conduzido noIFC – Campus Rio do Sul e a cultivar utilizada foi a 

Nantes, disposta em três experimentos independentes em blocos casualizado avaliando as 

doses de nitrogênio, fósforo e potássio. Os tratamentos foram: para o nitrogênio avaliaram-se 

as doses 0, 50, 100, 150 e 200 kg.ha
-1

, com quatro repetições; para fósforo avaliaram-se as 

doses de 0, 200, 400 e 600 kg.ha
-1

e para o potássio avaliaram-se as doses de 0, 150, 300 e 450 

kg.ha
-1

, com três repetições, respectivamente, em ambos os experimentos. Semanalmente após 

o surgimento dos primeiros sintomas foi avaliada a severidade da queima das folhas através 

da porcentagem visual de área foliar afetada pela doença por folha totalmente exposta. Os 

dados de severidade foram calculados e integralizados pela Área Abaixo da Curva de 

Progresso da Doença (AACPD). As médias da AACPD, severidade final e da produtividade 

comercial total (Kg.ha
-1

) foram submetidas à análise estatística. Não houve diferença 

estatística entre os parâmetros para o nitrogênio. A AACPD e a severidade final foram 

maiores para a dose de 600 kg.ha
-1

 de P2O5, evidenciando a importância de uma nutrição 

equilibrada. Para o potássio, verificou-se maior AACPD na testemunha (0 kg.ha
-1

 de K2O), 

com maior intensidade da doença. Em nenhum dos tratamentos houve diferença estatística na 

produtividade. A adubação equilibrada é um importante fator que pode ser integrado no 

manejo da queima das folhas. 

 

Palavras chave: Cenoura, Alternaria dauci, nutrição. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The carrot (Daucus carota L.) is the main root vegetable of economic value. However, the 

production is still hampered by the primary disease culture, leaf blight caused by 

Alternariadauci. Its damage can be more severe in plants nutritionally imbalanced and by this 

point, the objective of this study was to evaluate the effect of fertilization with nitrogen, 

phosphorus and potassium in the severity of leaf blight. The work was conducted at the IFC - 

Campus Rio do Sul and the cultivar used was Nantes, arranged in three independent 

experiments in randomized blocks evaluating the levels of nitrogen, phosphorus and 

potassium. The treatments were evaluated for nitrogen the doses 0, 50, 100, 150 and 200 kg 

ha
-1

 (where itwas standardized 150 and 350 kg.ha
-1

 of potassium and phosphorus, 

respectively), with four replications; For phosphorus evaluated the doses of 0, 200, 400 and 

600 kg.ha
-1

 (with 150 and 100 kg.ha
-1

 of potassium and nitrogen, respectively) and for 

potassium were evaluated the doses of 0, 150, 300 and 450 kg.ha
-1

 and it was standardized 

400 kg.ha
-1

 and 100 kg.ha
-1

of phosphorus and nitrogen, respectively, with three replications. 

The severity was assessed weekly after the first symptoms, and the data were integrated by 

the area under the disease progress curve (AUDPC). The averages of AUDPC, final severity 

and productivity (Kg.ha
-1

) were subjected to statistical analysis. There was no statistical 

difference between the parameters for nitrogen. The AUDPC and final severity were higher 

for the dose of 600 kg ha
-1

of P2O5, highlighting the importance of a balanced nutrition. For 

potassium, there was a higher AUDPC in the control (0 kg ha
-1

of K2O) with accumulation of 

the disease. In none of the treatments was statistical difference in productivity. Balanced 

fertilization is an important factor that can be integrated in the management of leaf blight. 

 

Key words: Carrot, Alternaria dauci, nutrition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cenoura (Daucus carota L.) é uma hortaliça de elevado valor nutritivo, sendo 

provavelmente umas das melhores fontes de β-caroteno (SHIBATA, 2008). A cultura 

pertence à família Apiaceae, é a principal hortaliça de raiz em valor econômico e encontra-se 

entre as dez espécies olerícolas mais cultivadas no Brasil, com consumo per capita de 5,8 

kg/pessoa/ano (LUZ et al., 2009). 

A produção mundial no ano de 2011 alcançou 35,6 milhões de toneladas, 

cultivadas em uma área de 1,18 milhões de hectares, o que levou a uma produtividade de 30,2 

t.ha
-1

 (FAO, 2013). Já a produção de cenoura no Brasil foi de 780,8 mil toneladas, cultivadas 

em uma área de 25 mil hectares, o que proporcionou uma produtividade média de 31,2 t.ha
-1

 

(EMBRAPA HORTALIÇAS, 2013).  

A ocorrência de doenças é considerada como o fator limitante para a produção de 

cenoura em épocas chuvosas, em destaque a queima das folhas, causada por Alternaria dauci 

(SHIBATA, 2008). É a doença foliar mais importante da cenoura no Brasil, com ocorrência 

em todas as regiões onde se cultivam esta hortaliça, sendo mais destrutiva nas épocas mais 

quentes e úmidas do ano (REIS, 2010). Ainda segundo o autor, esta doença destaca-se por 

causar grandes danos à cultura e demandar o uso de uma grande quantidade de fungicidas 

para seu controle. 

A nutrição das plantas é um fator ambiente de suma importância que pode alterar 

a reação das plantas aos patógenos, influenciando o progresso da doença. O suprimento 

balanceado de nutrientes que favorece o crescimento normal das plantas é também 

considerado como relevante para seus processos de defesa (MARSCHNER, 1995). 

A nutrição do hospedeiro, embora frequentemente não seja levada em 

consideração, sempre tem sido um componente primário no controle de doenças de plantas. 

Tal parâmetro influencia todas as partes do triângulo das doenças, que engloba o patógeno, o 

ambiente e o hospedeiro (ZAMBOLIM, COSTA & VALE, 2005). A queima por alternaria 

são mais severas em plantas mal nutridas e estressadas (TÖFOLI & DOMINGUES, 2010), 

porém não existem pesquisas relacionando a nutrição de plantas com a queima das folhas. Em 

vista disso,este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de doses de nitrogênio, fósforo e 

potássio na severidade da queima das folhas na cultura da cenoura. 



 

2 
 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1A CULTURA DA CENOURA 

 

A cenoura (Daucus carota L.) é a quinta olerícola cultivada no Brasil em ordem 

de importância econômica. A área média anual colhida é de 27 mil hectares e a produção de 

760 mil toneladas, gerando um valor bruto no atacado de 690 milhões de reais. Seu cultivo é 

de alta relevância socioeconômica, principalmente nas regiões do Alto Paranaíba e Irecê, 

localizadas, respectivamente, nos Estados de Minas Gerais e Bahia.  Outras unidades da 

Federação com produção significativa são: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Distrito Federal. (MAROUELLI, OLIVEIRA & SILVA, 2007).Segundo dados da 

Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM, 2014), a produção 

decenoura no país em 2012 foi em torno de 698 mil toneladas. 

 Dados do Cepea (2015) mostram que, nos principais Estados produtores do País – 

Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, a Safra de Verão 2014/2015 

(dezembro a julho), fechou com um total de área plantada de 9.524 hectares e a Safra de 

Inverno uma área total cultivada de 6.198 hectares. Essas regiões correspondem a mais de 

50% do total produzido no Brasil. 

A cenoura é muita rica em outras vitaminas como B1 e B2 e em sais minerais. As 

fibras, importantes para o funcionamento do intestino, são abundantes na cenoura e 

constituem mais uma razão para o seu uso na alimentação diária. O baixo consumo de 

cenoura, aliado à divulgação de suas qualidades nutricionais, tornam possível um grande 

aumento de consumo e, consequentemente, da produção e número de empregos (SASAKI, 

2010).  

Ampla versatilidade culinária e adaptabilidade a diferentes condições de cultivo 

tornaram a cenoura a apiácea mais cultivada no mundo. Rica em β-caroteno – precursor da 

vitamina A, cálcio, potássio e fibras, tem sido sugerida como um alimento funcional, por 

apresentar princípios ativos eficientes na redução do colesterol, controle de infecções e 

proteção contra alguns tipos de câncer (TÖFOLI & DOMINGUES, 2010).  

 

2.1.1Origem 
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As apiáceas (umbelíferas) ocupam um lugar de destaque entre as hortaliças 

produzidas no centro sul. Nesta família botânica estão incluídas seis culturas: cenoura, 

mandioquinha-salsa, aipo, salsa, coentro e funcho (FILGUEIRA, 2013). O cultivo comercial 

de cenoura está distribuído em praticamente todas as regiões do planeta, sendo a planta com 

maior importância econômica entre as espécies pertencentes à família Apiaceae (FONTES, 

2005). 

É originária de áreas temperadas da Ásia Central (Índia, Afeganistão e Rússia) e 

sua cultura remonta há mais de dois mil anos. A cenoura de coloração alaranjada foi 

selecionada a partir de material asiático trabalhado na França e na Holanda durante o século 

XVII, e já as cenouras bienais são oriundas do Norte da África ou Europa e as anuais oriundas 

da Ásia (FILGUEIRA, 2013; SANTOS, 2010; FONTES, 2005). 

A introdução da cenoura no Brasil ocorreu no século XVI, com a vinda das 

expedições portuguesas que trouxeram as sementes de cenoura em meio a outras “plantas de 

horta”. Acredita-se que as primeiras plantações de cenoura no Brasil tenham sido realizadas 

no século XIX, no Rio Grande do Sul, na horta de um mosteiro pelos jesuítas espanhóis que, 

posteriormente, de forma empírica, espalharam a cultura em diversos municípios desse estado 

(VILELA & BORGES, 2008). 

 

2.1.2Botânica e cultivares 

 

É uma planta, herbácea, possui um caule pouco perceptível, situado no ponto de 

inserção das folhas, formadas por folíolos finamente recortados, com pecíolo longo e afilado. 

Na etapa vegetativa do ciclo, apresenta um tufo de folhas em posição vertical, atingindo 50 

cm de altura. Entretanto, quando entra em floração, o caule pode ultrapassar 1,5 m de altura e, 

no topo, desenvolvem-se numerosas flores esbranquiçadas reunidas em umbelas compostas. 

Os frutos são secos (diaquênios), sendo a semente a metade de um fruto (FILGUEIRA, 2013). 

A raiz tuberosa é formada pelos parênquimas floemático e xilemático, os quais 

são circundados por tecidos vasculares formando um cilindro (Figura 1). O caule verdadeiro é 

compacto e se encontra inserido na porção superior do ombro da raiz ou hipocótilo (SILVA & 

CARVALHO, 2012). 
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Figura 1 - Tecidos da raiz de cenoura. 

 

Fonte: Silva & Carvalho (2012). 

As cenouras cultivadas são cônicas, cilíndricas ou redondas, com diâmetro de 1 a 

10 cm e comprimento de 5 a 50 cm. As folhas verdadeiras são formadas entre 10 e 15 dias 

após a semeadura, havendo formação de novas folhas no mesmo intervalo de tempo 

(FONTES, 2005). 

A parte utilizável é uma raiz pivotante, tuberosa, carnuda, lisa, reta e sem 

ramificações, de formato cilíndrico ou cônico e de coloração alaranjada. Além de diversos 

componentes (Tabela 1), ela possui elevado o teor de beta-caroteno, precursor da vitamina A, 

sendo a cenoura considerada a melhor fonte vegetal dessa vitamina (FILGUEIRA, 2013). 

 

Tabela 1. Composição nutricional de 100 gramas de raízes de cenoura crua. 

Fonte: Rodrigues (2007) apud Embrapa Hortaliças (2000). 
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Segundo Santos (2010), a cenoura pode ser classificada em três grupos de acordo 

com o tipo varietal, sendo eles: 

Kuroda: Formato cônico, ponta arredondada, coração pouco evidente, coloração 

laranja avermelhada, pescoço pequeno. 

Nantes: 90% da produção cilíndrica, ponta arredondada, coração pouco evidente, 

pele lisa, coloração laranja escura, pescoço pequeno. 

Brasília: Formato cônico, ponta pouco fechada, coração evidente, pele pouco lisa, 

coloração laranja clara, pescoço grande. 

Dentre as cultivares utilizadas no país, várias foram obtidas por meio de 

melhoramento genético realizado em outros países e, dentre elas, até hoje, muitas necessitam 

que suas sementes sejam importadas. Dentre as cultivares nacionais, a „Brasília‟, de grande 

domínio comercial, apresenta possibilidades de utilização para o cultivo, conforme a época de 

semeadura, em quase todo o país (PEREIRA et al., 2007). 

Filgueira (2013) afirma que o grupo Brasília engloba as cultivares selecionadas 

para a semeadura na primavera-verão e dentre elas encontram-se a cv. Brasília, Carandaí, 

Alvorada e Esplanada. Tais cultivares apresentam notável adaptação à temperatura e 

pluviosidade elevadas, além de alta resistência à queima das folhas.  Em contrapartida, as 

cultivares do grupo Nantes – Nantes, Francesa, Forto, Holandesa – são semeadas no outono-

inverno e geralmente são de origem europeia.  

Durante a década de 1950, a cenoura era considerada uma cultura tipicamente de 

outono-inverno nas condições do centro-sul. Atualmente, as cultivares podem ser agrupadas 

conforme sua adaptação termoclimática (FILGUEIRA, 2013). Com o cultivo de Nantes em 

larga escala atentou-se para a necessidade de desenvolvimento de variedades de cenoura com 

tolerância às doenças e adaptações às diferentes condições climáticas (MASSOLA JÚNIOR et 

al., 2005). 

Vieira e Pessoa (2008) destacam que o consumidor brasileiro tem preferencia por 

raízes de cenoura cilíndricas, lisas e sem raízes laterais ou secundárias, uniformes, com 

comprimento e diâmetro variando respectivamente entre 15 a 20 cm e 3 a 4 cm. A coloração 

deve ser alaranjada intensa, com ausência de pigmentação verde ou roxa na parte superior 

(ombro) das raízes. Podemos observar na tabela 2 as principais características das cultivares 

disponíveis no mercado. 
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Tabela 2 - Principais cultivares de cenoura disponíveis atualmente no mercado e suas 

características 

 

2.1.3 Fisiologia 

 

A temperatura é o fator climático mais importante para a produção de raízes. 

Temperaturas de 10 a 15ºC favorecem o alongamento e o desenvolvimento de coloração 

característica, enquanto temperaturas superiores a 21ºC estimulam a formação de raízes 

curtase de coloração deficiente. Existem cultivares que formam boas raízes sob temperaturas 

de 18 a 25ºC. Em temperaturas acima de 30ºC, a planta tem o ciclo vegetativo reduzido, o que 

afeta o desenvolvimento das raízes e produtividade. Temperaturas baixas associadas a dias 

Cultivar 
Formato das 

raízes 

Ciclo 
Comprimento 

das raízes Resistente ou 

Toleranteàs 

doenças 

Clima 

mais 

favorável 

para 

cultivo 
(dias) (cm) 

Brasília Cilíndrica 90-100 15-22 

R - Queima das 

folhas  Ameno 

para quente 
T - nematoide 

Kuronan 
Ligeiramente 

cônica 
100-120 15-25 

R - Queima das 

folhas 

Ameno 

para quente 

Nova Kuroda 
Ligeiramente 

cônica 
100 15-18 

R-Queima das 

folhas 

Ameno 

para quente 

Prima Cilíndrica 90-100 16-18 
R - Queima das 

folhas 

Ameno 

para quente 

Nova Carandaí  Cilíndrica 80-90 18-20 
R -Queima das 

folhas 

Ameno 

para quente 

Nantes Cilíndrica 90-110 13-15 - Frio 

HarumakiKinkoGossum 
Ligeiramente 

cônica 
85-110 16-18 

T- Queima das 

folhas 
Ameno 

Tropical 
Ligeiramente 

Cônica 
80-90 20-25 

R - Queima das 

folhas 

Ameno 

para quente 

Alvorada Cilíndrica 100-105 15-20 

R - Aueima das 

folhas  Ameno 

para quente 
R - Nematóides 

Fonte: Vieira e Pessoa (2008). 
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longos induzem o florescimento precoce, principalmente daquelas cultivares que foram 

desenvolvidas para plantios em épocas quentes do ano (VIEIRA & PESSOA, 2008). 

Temperaturas elevadas associadas a alta umidade relativa do ar favorecem o 

desenvolvimento de doenças fúngicas da folhagem, principalmente a queima das folhas 

(FONTES, 2005). 

A maioria das cultivares plantadas no Brasil são bienais, ou seja, requerem um 

período de baixa temperatura para passarem da fase vegetativa para a reprodutiva. No entanto, 

existem cultivares originárias da Ásia que são anuais e são induzidas a florescerem sob dias 

longos, portanto não exigindo a vernalização (FONTES, 2005). Filgueira (2013) ressalta que 

ao ser planejada a cultura, a interação cultivar x clima deve ser seriamente considerada. Isto 

porque a passagem da etapa vegetativa do ciclo para a reprodutiva interessa apenas ao 

produtor de semente, não ao olericultor que produz raízes para o mercado. 

Ainda segundo o autor, temperaturas excessivamente elevadas no ar e no solo 

prejudicam a germinação, a emergência e o desenvolvimento inicial das plantas de todas as 

cultivares. É o que ocorre em regiões de baixa altitude. Temperaturas amenas favorecem a 

planta, a produtividade e a qualidade das raízes tuberosas, especialmente o formato e a 

coloração alaranjada – esta condicionada à presença dos pigmentos carotenos. 

 

2.2QUEIMA DAS FOLHAS – Alternaria dauci 

 

A queima das folhas causada por Alternaria dauci é encontrada em diversos 

campos de produção no mundo, tornando-se uma das mais destrutivas da cenoura. É 

considerada a doença foliar mais importante da cenoura no Brasil, com ocorrência em todas as 

regiões onde esta hortaliça é cultivada (ABREU, 2015). 

Primeiramente foi descrita na Alemanha, em 1855, e atualmente ocorre em todos 

os países produtores do mundo, sendo responsável pelos maiores prejuízos para a cultura 

(MASSOLA JÚNIOR et al., 2005).   

No Brasil, até meados de 1980, o cultivo de cenoura na época chuvosa de verão 

era dificultado devido a ocorrência da queima das folhas, exigindo aplicações quase diárias de 

fungicidas, chegando a 50 aplicações durante o ciclo da cultura, estimado em 120 dias 

(REIFSCHNEIDER et al.,1984). Segundo Langenberget al. (1977), severidades entre 10 e 

20% reduzem a produtividade significativamente, além de dificultar outros tratos culturais. 
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Segundo Töfoli e Domingues (2010), a queima causada pela doença afeta a parte 

aérea da planta, com reflexos negativos sobre a produção e qualidade das raízes. O plantio de 

cultivares e híbridos suscetíveis e a ocorrência de condições favoráveis provocam o rápido 

desenvolvimento das queimas que podem causar destruição total da folhagem em poucos dias. 

 

2.1.1 Etiologia 

 

A queima das folhas tem como principal agente etiológico o fungo Alternaria 

dauci (Kühn) Groves&Skolho 1944. A fase assexuada corresponde ao gênero Alternaria, que 

pertence ao filo Deuteromycota, classe hiphomycetales e família dematiaceae, que possuem 

conidióforos livres e escuros. A fase sexuada não é conhecida e não possuem importância na 

prática.  

Alternaria dauci produz conídios elipsoides a clavados, marrons, com 5 a 11 

septos transversais e um a vários septos longitudinais (Figura 2). Medem 12-24 µm de largura 

por 50-100 µm de comprimento e possuem um longo apêndice terminal, septado, 

frequentemente medindo até três vezes o comprimento do corpo do conídio, e eventualmente 

ramificado. Os conídios normalmente são produzidos individualmente nos conidióforos ou, 

muito raramente, em cadeias de dois (MASSOLA JÚNIOR et al., 2005). Os conidióforos 

podem ocorrer individualmente ou em pequenos grupos, em linha reta ou sinuosos, às vezes 

geniculado, septados, pálido ou marrom-oliváceo (Figura 2), até 80 x 6-10 µm (ABREU, 

2015). 
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Figura 2 – Conídios (Figura A) e conidióforo (Figura B)de Alternaria dauci, vistos ao 

microscópio óptico em aumento de 400x. 

 

Fonte: Figura A (Reis, 2010); Figura B (Abreu, 2015). 

 

2.1.2 Epidemiologia 

 

Em condições de temperatura entre 16-25°C e prolongados períodos de 

molhamento foliar, a infecção ocorre em 8-12 horas. Os esporos (conídios) germinam sobre a 

folha, produzindo um ou mais tubos germinativos ramificados que, eventualmente, penetram 

pelos estômatos. O fungo esporula abundantemente sobre os tecidos atacados, sendo 

disseminado principalmente pelo vento para as plantas vizinhas ou áreas de produção 

próximas (MASSOLA JÚNIOR et al., 2005). Pulz (2007) constatou que a temperatura de 

25°C proporcionou um crescimento micelial mais acelerado. Zambolim,Vale e Costa (2000) 

afirmam que a germinação dos esporos é praticamente total quando os mesmos são incubados 

durante três horas em uma faixa de temperatura entre 20 e 37°C. 

A liberação dos conídios a partir dos tecidos ocorre pela parte da manhã, quando a 

umidade relativa do ar decresce e a folha seca (MASSOLA JÚNIOR et al., 2005). 

O patógeno pode infectar sementes, sendo que esta é considerada a maior fonte de 

disseminação a longas distâncias, podendo contribuir no estabelecimento da doença em novas 

áreas de cultivo (MAUDE, 1992). Externamente à semente, podem ser encontrados conídios 

do fungo, enquanto que nos tecidos internos, além dos conídios, encontra-se também o 

micélio dormente (MASSOLA JÚNIOR et al., 2005). 

A B 
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O vento e a água são os principais agentes de dispersão da doença a média e curta 

distâncias na cultura e a queima por alternaria apresenta rápido desenvolvimento após o 

fechamento da cultura pelo intenso crescimento vegetativo, formando um microclima 

favorável ao desenvolvimento do patógeno (TÖFOLI & DOMINGUES, 2010).  

A sobrevivência do fungo pode ocorrer nos resíduos das plantas de cenoura 

presente nos solos, persistindo no solo por períodos menores que um ano, morrendo assim que 

os resíduos são decompostos. Essa fonte de inóculo no solo pode causar “dampingoff” em 

plântulas e iniciar novas epidemias. Outra fonte de inóculo, que pode apresentar certa 

importância em algumas áreas de cultivo, é representada por plantas voluntarias de cenoura e 

por apiáceas nativas, como, por exemplo, a cenoura selvagem (MASSOLA JÚNIOR et al., 

2005).  

Em países de clima tropical, como o Brasil, o plantio contínuo e escalonado de 

cenoura pode favorecer a constante sobrevivência do patógeno, principalmente em cultivos 

extensivos sob pivô-central, onde a cada quinze dias é feita uma nova semeadura. Quando a 

colheita é efetuada, normalmente a parte aérea da planta é deixada no campo, sendo muitas 

vezes incorporada apenas parcialmente ao solo, favorecendo a sobrevivência do fungo e 

posteriormente transformando-se em uma importante fonte de inóculo (ZAMBOLIM, 

VALE& COSTA, 2000). 

De acordo com Töfoli e Domingues (2010), A. dauci também pode infectar a 

salsa, o salsão, o coentro e plantas silvestres como a Daucus maximus, Caucalistenella e a 

Ridolfiasegetum.  

 

2.1.3 Sintomatologia 

 

Os sintomas nas folhas aparecem 8-10 dias após a infecção, como lesões marrom-

esverdeadas, de aspecto encharcado. Com o crescimento das lesões, os tecidos atacados 

tornam-se marrom-escuros a pretos, podendo ser circundados por halos amarelos, sendo que 

essas lesões aparecem com maior frequência nas margens das folhas (Figura 3) (MASSOLA 

JÚNIOR et al., 2005). Os primeiros sintomas da doença geralmente são observados nas folhas 

mais velhas e baixeiras (PEREIRA, CARVALHO & PINHEIRO, 2013). 
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Figura 3 - Sintomas iniciais (à esquerda) e avançados causados por A. dauci em cenoura. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016 

 

Sob condições favoráveis, as lesões coalescem e, quando cerca de 40% da área 

foliar foi afetada, a folha amarelece e morre, resultando no sintoma típico da queima das 

folhas (Figura 4). As folhas mais velhas são as mais atacadas e é comum o aparecimento de 

lesões nos pecíolos e nas inflorescências (MASSOLA JÚNIOR et al., 2005). 

 

Figura 4 - Sintoma característico da queima e lesões nos pecíolos. 

 

Elaboração do autor, 2016. 
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 Em níveis avançados da doença, em que há a destruição de grande parte das 

folhas (Figura 5), as restantes se quebram facilmente, tornando a colheita difícil o que causa 

grandes perdas, principalmente em países em que a colheita é mecanizada (REIS, 2010; apud 

STRANDBERG, 1977). 

 

Figura 5 - Sintomas iniciais (A) e desfolha severa (B) causada por A. dauci. 

 

Fonte: Farrar, Pryor e Davis (2004). 

 

2.1.4 Controle 

 

A adoção conjunta de diferentes práticas é fundamental para o efetivo manejo 

dessa doença, além do diagnóstico seguro (TÖFOLI & DOMINGUES, 2010).  O controle da 

queima das folhas causada por A. dauci é bastante difícil em períodos quentes e úmidos, 

especialmente onde se realizam semeaduras escalonadas e se utilizam variedades suscetíveis 

(MASSOLA JÚNIOR et al., 2005). Este deve iniciar com o uso de sementes livres de 

patógenos. O tratamento térmico e o uso de fungicidas são métodos utilizados que ajudam a 

reduzir os níveis de infestação da semente (SHIBATA, 2008; apud MAUDE, 1992). De 

acordo com Zambolim, Vale e Costa (2000), a medida de controle mais efetiva da queima das 

folhas é o uso de sementes sadias, sem contaminação interna ou externa. 

Uma das principais medidas recomendadas para o controle da doença é o uso de 

cultivares adaptadas à estação do ano e/ou que apresentem resistência à queima das folhas.  

Segundo Massola Júnior et al. (2005), algumas variedades como Brasília, Kuroda, Kuronan, 

Alvorada e Carandaí figuram entre as consideradas com bom nível de resistência, ao contrário 

do que se observa nas cultivares Nantes, que tem se mostrado suscetível. Nesse sentido, 
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Filgueira (2013) destaca que as cultivares europeias são altamente suscetíveis, enquanto as 

brasileiras e as japonesas são resistentes, sendo o uso destas o meio de controle mais eficiente. 

Embora haja práticas que ajudem a minimizar o potencial produtivo da doença, o 

uso de fungicidas é necessário em condições favoráveis ao desenvolvimento do patógeno e 

plantio de materiais suscetíveis (TÖFOLI & DOMINGUES, 2010). No Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), encontram-se registrados 51 produtos para o 

controle da queima das folhas (AGROFIT, 2016). 

Segundo Massola Júnior et al. (2005), há vários produtos que proporcionam 

controle satisfatório, como os à base de mancozeb, chorothalonil, iprodione, bromuconazole, 

captan, maneb, prochloraz, tebuconazole e tetraconazole.  

Pereira, Carvalho e Pinheiro (2013) destacam outras medidas gerais de controle, 

dentre elas: plantio em solos livres de patógenos, evitar irrigação excessiva e umidade, plantio 

em solos bem drenados, utilização de espaçamentos maiores entre linhas, rotação de culturas 

com gramíneas (especialmente) e utilizar uma adubação equilibrada.  

Apesar das diversas formas de controle existentes o uso de fungicidas é a primeira 

estratégia adotada pela maioria dos produtores, no entanto este método de controle é oneroso 

e nem sempre eficaz. À medida que a planta desenvolve-se ocorre o adensamento foliar e 

aadequada cobertura nas aplicações torna-se cada vez mais difícil. Além disso, diversos 

autores relatam que o uso contínuo de fungicida de ação específica, principalmente o 

ipridione, tem causado o aparecimento de isolados resistentes ao principio ativo (SHIBATA, 

2008; apud FRANCELLI et al., 1991).  

 

2.2 NUTRIÇÃO DE PLANTAS 

 

Segundo Prado (2008), o estudo da nutrição de plantas estabelece quais são os 

elementos essenciais para o ciclo de vida da planta, como são absorvidos, translocados e 

acumulados, suas funções, exigências e os distúrbios que causam quando em quantidades 

deficientes ou excessivas. 

As culturas oleráceas são altamente exigentes em nutrientes, razão pela qual os 

produtores, às vezes, erram adubando em excesso; outras vezes a adubação é desequilibrada; 

e, frequentemente, sem orientação agronômica (FILGUEIRA, 2013). Prado (2008) conceitua 

nutriente como um elemento químico essencial às plantas, ou seja, sem ele a planta não vive. 
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Para a produção de todas as diferentes espécies de hortaliças, que normalmente 

são feitas sob condições de cultivo intensivo, existe a necessidade de adequado suprimento de 

nutrientes desde o estádio de plântula até a colheita, haja vista que o desequilíbrio nutricional, 

seja por carência ou excesso de nutrientes, é fator estressante para a planta (FURLANI & 

PURQUERIO, 2010).  

O solo agrícola em si é uma importante fonte de nutrientes minerais para as raízes. 

No caso particular da olericultura, entretanto, frequentemente é insuficiente, dada a elevada 

exigência das culturas. As culturas necessitam de encontrar no solo, sob forma e quantidade 

adequadas, 14 nutrientes reconhecidos como essenciais aos vegetais – Nitrogênio (N), Fósforo 

(P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Enxofre (S), Boro (B), Zinco (Zn), 

Molibdênio (Mo), Cobre (Cu), Manganês (Mn), Ferro (Fe), Cloro (Cl) e Níquel (Ni)  A 

ausência de qualquer um deste na solução do solo torna-se fator limitante do desenvolvimento 

e da produção das plantas (FILGUEIRA, 2013). 

Guedes (2011) ressalta que as necessidades nutricionais das hortaliças em cada 

fase de crescimento estão predominantemente associadas a dois processos: formação de 

órgãos vegetativos e formação de órgãos reprodutivos. O autor ainda destaca que as espécies 

oleráceas extraem do solo e exportam, em suas partes comestíveis, maior quantidade de 

nutrientes em relação a outras culturas. 

Dentre as práticas para suprir as necessidades nutricionais das hortaliças temos a 

adubação. Segundo Faquin e Andrade (2004), tal prática pode ser definida comoa adição ao 

meio de cultivo de elementos (nutrientes) que a planta necessita para viver, com a finalidade 

de obter colheitas compensadoras de produtos de boa qualidade nutritiva ou industrial, 

promovendo mínimo de perturbação ao ambiente. 

Uma nutrição equilibrada é fator primordial para a obtenção de elevados tetos 

produtivos dentro das espécies olerícolas, além de ser um aliado no manejo de doenças de 

plantas. 

 

2.2.1 Nutriçãoe adubação na cultura da cenoura 

 

Experimentos conduzidos no Brasil mostram a extração de macronutrientes pela 

planta na seguinte ordem decrescente: K, N, Ca, P, S e Mg (FILGUEIRA, 2013). Filho e 

Peixoto (2013), estudando o crescimento e a marcha de acúmulo de macronutrientes em 

cenoura „Forto‟ (Grupo de Inverno), concluiu a seguinte ordem decrescente de acúmulo dos 
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nutrientes: K > N > Ca > P > S >Mg. Experimentalmente, têm sido obtidas maiores respostas 

em produtividade aplicando-se P e K na adubação. Observe-se que o efeito da aplicação de K 

no aumento da produção não é comum em olericultura, porém ocorre em cenoura. As 

modernas cultivaressão exigentes em nutrientes, que devem ser fornecidos em forma 

altamente assimilável pelas plantas (FILGUEIRA, 2013). 

Segundo Rodrigues (2007), a adubação, tanto orgânica quanto mineral, tem 

grande influência na produtividade e qualidade da cenoura. Filgueira (2013) destaca que a 

adubação orgânica, aplicada a lanço e incorporada pela gradagem semanas antes da 

semeadura direta, melhora as propriedades físicas do solo. Entretanto, se aplicada próximo à 

semeadura, afeta a germinação e a emergência e origina cenouras defeituosas. Quando se 

aplicam 20 m
3
 por hectare de esterco de aviário (misturado com cama), por exemplo, além do 

efeito condicionador de solo, também há fornecimento de N. 

De acordo com Souza, Filho e Fontes (2008), a cenoura responde à adubação 

orgânica especialmente em solos de baixa fertilidade e/ou compactados. Tratando-se de 

esterco de gado, em geral, aplicam-se 30 toneladas ou 60 m
3
 por hectare, antes do plantio. No 

caso de esterco de galinha, aplicam-se um terço desta quantidade. A distribuição é feita a 

lanço sobre os canteiros, seguida de incorporação, que é feita utilizando-se a enxada rotativa. 

Em contrapartida, Oliveira et al. (2001), comparando a produção de raízes de 

cenoura cultivadas com húmus de minhoca e adubo mineral, aplicaram no plantio 800 kg.ha
-1

 

de superfosfato simples e 136 kg.ha
-1

 de cloreto de potássio e, em cobertura, 200 kg.ha
-1

 de 

sulfato de amônio, em duas parcelas iguais aplicadas aos 30 e 60 dias após a semeadura, 

obtendo produção comercial de 25,5 t.ha
-1

. Esse resultado foi muito superior à produção 

comercial sem adubo mineral (15,5 t.ha
-1

), reforçando a importância da adubação mineral na 

obtenção de elevados rendimentos na cultura da cenoura. 

Luz et al. (2009), avaliando a produtividade e a qualidade comercial de raízes de 

cenoura submetidas a diferentes adubações de cobertura, contatou que a aplicação conjunta de 

fontes de nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio, aumentou a produtividade de raízes 

comerciais, principalmente classificadas como C-18.  

Para solos de fertilidade mediana ou baixa, sugere-se aplicar as seguintes doses de 

macronutrientes (kg/ha) e incorporar ao leito do canteiro: N: 20; P2O5: 250-400; K2O: 100-

130.  Segundo o Manual de Adubação e Calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina (2004) recomenda-se aplicar de 16 a 35 kg de nitrogênio em cobertura, 

dependendo da dose no plantio. Além disso, a cultura é exigente em boro, razão pela qual, 
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quando o nível de B no solo for baixo, sugere-se aplicar 2-3 kg/ha de B na Forma de bórax 

(12% de B) (FILGUEIRA, 2013). 

De acordo com o Manual de Adubação e Calagem para os Estados do Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina (2004) recomenda-se aplicar de 50 a 100 kg.ha
-1

 de Nitrogênio, 

parcelando 2/3 da dose na cobertura; para Fósforo e Potássio recomenda-se a aplicação de 80-

240 kg.ha
-1

, dependendo do teor dos mesmos no solo. 

  

2.2.2 Nutrição x Doenças de plantas 

 

O manejo nutricional adequado implica em diversos benefícios. Além de refletir 

na produção, pode interferir diretamente na sanidade da planta. Plantas que recebem uma 

nutrição mineral equilibrada são mais resistentes às doenças, protegendo-se de novas 

infecções e reduzindo a severidade das já existentes, em relação àquelas que recebem 

adubação em doses excessivas ou em deficiência (VELASCO, 1999). 

Júnior (2005) destaca que para obtenção de produtos de alta qualidade, há 

necessidade de conciliar adubação equilibrada, cultivares adaptadas e controle fitossanitário 

adequado. Ainda segundo o autor, a adubação balanceada é um importante subsídio na 

definição de estratégias para a prevenção e manejo de determinadas doenças, além de estar 

diretamente relacionada à produtividade. No mesmo sentido, Balardin et al. (2006) afirma que 

a deficiência, excesso ou desequilíbrio nas combinações dos elementos nutricionais pode 

influenciar a reação das plantas à infecção por patógeno de forma a aumentar o nível de 

defesa ou favorecer a ocorrência de doenças. 

É notório e indiscutível o papel dos macro e micronutrientes no crescimento e na 

produção das espécies vegetais. A presença ou ausência de determinado elemento pode 

resultar em alterações na arquitetura, na anatomia e na composição química das plantas, 

aumentando ou reduzindo a intensidade das doenças e resultar em menor tempo para ocorrer 

epidemias com alta taxa de progresso (POZZA & POZZA, 2003). 

De acordo com Huber (2002), as principais mudanças proporcionadas pela 

nutrição mineral, responsáveis por reduzir a intensidade de doenças são paredes celulares e 

cutículas mais espessas, manutenção dentro da célula de compostos solúveis, como açúcares 

simples e aminoácidos, maior suberização, silificação e lignificação dos tecidos, maior síntese 

e acúmulo de compostos fenólicos e menor abertura dos estômatos.  
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No caso de doenças de etiologia fúngica, principalmente as manchas foliares, a 

proteção promovida pela nutrição mineral balanceada seria o resultado de: eficiente barreira 

física, inibindo a penetração do fungo; melhor controle da permeabilidade da membrana 

citoplasmática, evitando a saída de açúcares e aminoácidos para o espaço intercelular e 

barreira química com produção ou formação de compostos fenólicos com propriedades 

fungistáticas (POZZA & POZZA, 2003). 

O conhecimento dos efeitos da nutrição mineral sobre a suscetibilidade do 

hospedeiro a uma doença é muito importante, pois a nutrição desse hospedeiro está ligada às 

práticas de adubação (CORNÉLIO et al., 2005). Diversos autores relatam que, dentre os 

macroelementos, o nitrogênio e o potássio têm maior destaque, tanto na produção quanto na 

resistência a doenças.  

O fornecimento de doses adequadas de N favorece o crescimento vegetativo, 

expande a área fotossinteticamente ativa e eleva o potencial produtivo da cultura 

(FILGUEIRA, 2013). Análogo a isso, Prado (2008) afirma que o nitrogênio participa de 

diversos processos fisiológicos vitais para o ciclo de vida das plantas. Em quantidades 

adequadas pode favorecer o crescimento da raiz, pelo fato de que o crescimento da pare aérea 

aumenta a área foliar e a fotossíntese e, com isso, maior fluxo de carboidratos para a raiz, 

favorecendo o seu crescimento.  

Em excesso, o nitrogênio pode ocasionar queima das folhas de plantas novas e 

aumentar a suscetibilidade da planta a certas doenças fúngicas e bacterianas, além de outros 

pontos negativos (FILGUEIRA, 2013).  De modo geral, teores elevados de N tendem a 

aumentar a suscetibilidade das plantas aos patógenos (CORNÉLIO et al., 2005).  

O efeito do nitrogênio na resistência das plantas a doenças é dependente da dose. 

Isso porque quando o suprimento de N é alto, há então alta demanda de carbono da 

fotossíntese via ciclo de Krebs, ficando, assim, comprometida a síntese de metabólitos 

secundários pela via do ácido chiquímico. Em condições limítrofesde nitrogênio ocorre o 

oposto, com a formação de compostos fenólicos e alcalóides (YAMADA, 2004). O autor 

ainda enfatiza que, enquanto aplicações supra-ótimas de P e K são comumente sem efeitos nas 

doenças, já o excesso de nitrogênio pode favorecer algumas doenças fúngicas, principalmente 

nos casos onde P e K estiverem em níveis baixos.  

Diversos trabalhos relatam a relação do nitrogênio sobre a incidência e a 

severidade de diversas doenças. Ruaro, Neto e Júnior (2009), avaliando a influência das 

fontes de nitrogênio no controle de hérnia das crucíferas enfatizam a importância do 
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elementona redução da severidade da doença, onde a não aplicação de nitrogênio levou a uma 

severidade de cerca de 80%, enquanto que a aplicação de nitrato de cálcio promoveu uma 

severidade em torno de 30%. Tomazela et al. (2006) encontraram maior severidade da 

ferrugem tropical do milho quando foram aplicadas as maiores doses de nitrogênio. Além 

disso, outros trabalhos enfatizam o papel do nitrogênio como estratégia no manejo de doenças 

(GONÇALVES, SILVA E BOFF, 2004; CORNÉLIO et al., 2005; SANTOS, 2008; JÚNIOR, 

2005). 

Similar ao nitrogênio, o potássio é umelemento que tem grande importância pelos 

resultados positivos na redução da incidência de pragas e doenças. A deficiência de potássio 

provoca acúmulo de aminoácidos solúveis, que são nutrientes de patógenos (YAMADA, 

2004). De acordo com Filgueira (2013), a aplicação de doses adequadas de K nas culturas 

favorece a formação e translocação de carboidratos e uso eficiente da água pela planta; 

equilibra a aplicação de N; aumenta a resistência a algumas doenças fúngicas e bacterianas, 

entre outros benefícios.  

Pinheiro et al. (2011), estudando a severidade da ferrugem da soja em função do 

suprimento de potássio e cálcio em solução nutritiva, concluíram que a severidade da 

ferrugem reduziu cerca de 22% com as maiores doses de K.  

Júnior (2005) destaca quea adubação equilibrada de nitrogênio e/ou potássio tem 

sido exposta como fator preponderante para redução de doenças bem como o efeito desses 

elementos no aumento ou na redução da suscetibilidade em diversas culturas.  

Apesar do fósforo estar envolvido na formação de uma série de compostos bio-

orgânicos e em processos metabólicos de vital importância para a planta, sua ação na 

resistência às doenças é variável e parece não ser muito evidente (YAMADA, 2004; apud 

KIRALY, 1976).  No entanto, o aumento do vigor das planas em doses adequadas fósforo 

(FILGUEIRA, 2013) faz com que as plantas tenham uma maior resistência às doenças.  

Vale ressaltar que os nutrientes funcionam como partes de um complexo sistema 

reações interdependentes, as quais constituem uma das medidas de controle a integrar o 

manejo do patossistema. Existe também grande dependência das características físicas e 

químicas dos solos, do clima, das fontes e quantidades dos nutrientes (POZZA & POZZA, 

2003).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

 Avaliar o efeito de doses de nitrogênio, fósforo e potássio na severidade da queima das 

folhas na cultura da cenoura. 

 

3.2 ESPECÍFICO 

 

 Avaliar o efeito das doses de Nitrogênio, Fósforo e Potássio sobre a Área Abaixo da 

Curva de Progresso da Doença (AACPD); 

 Avaliar o efeito das doses de Nitrogênio, Fósforo e Potássio na produtividade 

comercial da cenoura; 

 Determinar uma adubação equilibrada para ajudar no manejo da queima das folhas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi conduzido na área experimental da agronomia do Instituto 

Federal Catarinense – Campus Rio do Sul. O solo da área experimental é um Cambissolo 

Háplico, com os seguintes atributos químicos: pH em água de 5,2; teores de Ca
+2

, Mg
+2

, Al
+3

 

e CTC de 4,2; 2,2; 0,8 e 12,6 cmolc.dm
-3

, respectivamente; saturação por bases de 51,3%, teor 

de argila de 240 g.kg
-1

e teores de P e K de 2,5 e 30 mg.dm
-3

, respectivamente. Conforme 

recomendação para a cultura pela elevou-se o pH do solo a 6,0 (Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo. Comissão de Química e Fertilidade do Solo. Manual de Adubação e 

Calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (2004). 

Foram realizados três experimentos independentes em delineamento em blocos ao 

acaso para avaliar o efeito das doses de nitrogênio, fósforo e potássio na severidade da queima 

das folhas da cenoura. O experimento com nitrogênio (Figura 6) teve quatro repetições e os 

tratamentos consistiram nas doses de 0, 50, 100, 150 e 200 kg.ha
-1

e em todas as parcelas 

padronizou-se 150 kg.ha
-1

 e 400 kg.ha
-1

 de potássio e fósforo, respectivamente, conforme a 

recomendação da cultura. 

 

Figura 6 - Área experimental do experimento com nitrogênio 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2015 

 

Na avaliação das doses de fósforo (P2O5) e potássio (K2O) (Figura 7) realizaram-

se quatro tratamentos com três repetições. Para o fósforo avaliou-se as doses de 0, 200, 400 e 

600 kg.ha
-1

e padronizaram-se as doses de 150 kg.ha
-1

 e 100 kg.ha
-1

 de potássio e nitrogênio, 
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respectivamente, conforme a necessidade da cultura. Para o potássio avaliou-se as doses de 0, 

150, 300 e 450 kg.ha
-1

 e padronizaram-se conforme recomendação as doses de 400 kg.ha
-1

 de 

fósforo e de 100 kg.ha
-1

de nitrogênio. Em ambos os experimentos foram aplicados 50 kg.ha-1 

de enxofre, 1 kg.ha
-1

de boro e 0,1 kg.ha
-1

 de molibdênio. 

 

Figura 7 - Área experimental dos experimentos com fósforo e potássio. 

 

 Fonte: Elaboração do autor, 2015 

 

 As respectivas adubações foram incorporadas com auxilio de rastelo. Cada 

repetição consistia em canteiro com 1,5x1,0 m (Figura 8) e a semeadura foi efetuada em 10 de 

junho de 2015 utilizando quatro linhas com espaçamento de 0,25 m entre linhas e após o 

raleio (15 dias após a semeadura), deixando-se uma planta a cada 4 cm ficando com um 

estande final de 150 plantas por repetição (equivalente a 1.000.000 plantas.ha
-1

), das quais 

selecionou-se 5 plantas para avaliação semanal da severidade e da produtividade ao final dos 

105 dias. A cultivar utilizada foi a Nantes sendo suscetível às doenças foliares (FILGUEIRA, 

2013).  

A área do experimento era próxima a outro experimento de cenoura que havia a 

queima das folhas e o inóculo estava presente no local. Semanalmente após o surgimento dos 

primeiros sintomas foi avaliada a severidade da queima das folhas através da porcentagem 

visual de área foliar afetada pela doença por folha exposta. Semanalmente algumas folhas 

eram acondicionadas em câmara úmida para confirmação do agente causal em microscópio 

ótico e foi apenas constatado conídios de Alternaria dauci.  
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Figura 8 - Esquema de uma parcela experimental. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2015. 

 

Os dados de severidade foram calculados e integralizados pela área abaixo da 

curva de progresso da doença (AACPD) através da fórmula: AACPD = Σ [(y1+y2)/2]*(t2-t1), 

onde y1 e y2 refere-se a duas avaliações sucessivas da intensidade da doença realizadas nos 

tempos t1 e t2, respectivamente. As médias obtidas da AACPD, severidade final e da 

produtividade comercial total (Kg.ha
-1

) foram submetidos à regressão e também análise de 

variância pelo teste de F e se significativos comparadas pelo teste de Tukey 5%. 

O clima é considerado quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa 

ao longo do ano no Alto Vale do Itajaí. Segundo a Köppen o clima é classificado como Cfa. E 

o alto vale tem uma temperatura média de 19.3 °C. A pluviosidade média anual é 1529 mm. O 

mês de julho é o mais seco com média de 87 mm e o janeiro é o com mais chuvoso com 

média de 175 mm e também o mais quente com temperatura média de 23.7º C, o mais frio é 

junho com media de 14,9 ºC. Existe possibilidade de geadas no inverno, temperaturas 

negativas e raramente possibilidade de nevar (CLIMATE – DATA, 2013). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 NITROGÊNIO 

 

Não foi observada diferença estatística entre a AACPD (y = 0,0084x
2
 - 1,5171x + 

782,05; R² = 0,8748) para os tratamentos com diferentes doses de nitrogênio (Tabela 3). 

Porém, o tratamento com 50 kg.ha
-1

 de N proporcionou uma menor intensidade da doença 

durante o experimento, com um valor de 703,48. Em contrapartida, a maior dose do nutriente 

(200 kg.ha
-1

), assim como a não aplicação do nitrogênio (0 kg.ha
-1

) levou aos maiores valores 

de AACPD, com 812,16 e 790,87, respectivamente. 

 

Tabela 3. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e produtividade comercial 

total (PCT) em Kg.ha
-1

 de cenoura em diferentes doses de nitrogênio. IFC/Campus Rio do 

Sul, SC, 2016. 

Dose de Nitrogênio (Kg.ha
-1

) AACPD Produtividade (Kg.ha
-1

) 

0 790,87ns 13.858ns 

50 703,48 19.708 

100 732,65 18.846 

150 743,04 16.497 

200 812,16 16.627 

CV (%) 24,01 29,74 

ns: não significativo pelo teste F; CV: coeficiente de variância. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Tais valores de AACPD para os tratamentos com 0 e 200 kg.ha
-1

 de N confirmam 

a teoria de vários autores, que afirmam que o excesso ou a falta do elemento no solo leva a 

uma maior suscetibilidade da planta às doenças, devido ao stress nutricional.  

Esses resultados contrastam aos encontrados por Gonçalves et al. (2004), onde 

avaliando a incidência do míldio em cebola sob adubação mineral e orgânica, encontraram 

maior valor de AACPD (578,0) utilizando cerca de 90 kg.ha
-1

 de nitrogênio. 

A produtividade em função de diferentes doses de nitrogênio (Tabela 3), apesar de 

não significativa entre os tratamentos,a dose de 50 kg.ha
-1

 de N proporcionou um incremento 

de 42%em relação à dose de 0 kg.ha
-1

 (13,8 ton.ha
-1

), com 19,7 t.ha
-1

produzidos.. Através da 
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equação y = -0,369x
2
+ 78,52x + 14.795 (R

2
=0,595) obtém-se a produtividade em função das 

doses de nitrogênio.A maior produtividade encontrada na dose de 50 kg.ha
-1

 de N ainda é 

considerada baixa, visto que a média brasileira é de 29 t.ha
-1

 (EMBRAPA, 2013). 

Não foi observada significância na severidade final em função de diferentes doses 

de nitrogênio (Figura 9), porém é importante destacar que a maior dose (200 kg.ha
-1

 de N) e o 

tratamento com 0 kg.ha
-1

 levaram a uma maior severidade da queima das folhas, com cerca de 

52% para ambos os tratamentos. A dose de 100 kg.ha
-1

 proporcionou uma menor severidade 

da doença, indicando um teor ideal de N no plantio, que concilia uma boa produtividade 

(Tabela 3) e ajuda no manejo da queima das folhas. 

 

Figura 9 - Severidade Final da Queima das folhas em diferentes doses de 

nitrogênio.IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Esses resultados concordam com Júnior et al. (2013), que verificaram que a 

ausência ou excesso de nitrogênio proporcionaram uma maior severidade da podridão negra 

em brócolis. Cornélio et al. (2007), avaliando o efeito de doses e épocas de aplicação de 

nitrogênio na incidência de doenças, produção e qualidade sanitária das sementes de arroz, 

concluíram que quanto maior foi a dose de N aplicado na diferenciação do primórdio floral, 

maior a severidade da brusone do pescoço da panícula. O autor ainda conclui que doses 

crescentes de N favorecem a incidência de P. grisea em sementes.  
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Santos (2008), no entanto, estudando o efeito de doses de silício, nitrogênio e 

potássio na incidência da pinta-preta em tomate industrial, verificou um decréscimo na 

severidade da doença com o aumento das doses de nitrogênio.  

Nesse sentido, Töfoli e Domingues (2010)afirmam que o uso com critério de 

nitrogênio pode aumentar o vigor das plantas, aumentando assim a emissão de novas folhas 

que venham a compensar as que foram destruídas pela queima das folhas em cenoura. 

Na figura 10observa-se a evolução da severidade da doença ao longo do 

experimento em função de diferentes doses de nitrogênio.Constata-se que a doença começou a 

surgir no final do ciclo por volta da 13ª semana após a semeadura da cenoura, o que é 

coerente visto que a queima das folhas é de final de ciclo. A partir daí os sintomas da doença 

evoluíram rapidamente, sendo que em 20 dias a severidade da doença alcançou valores em 

torno de 50%. Uma das justificativas foi o tempo favorável no final do ciclo da cultura, onde 

temperaturas em torno de 20°C e precipitações semanais favoreceram a rápida evolução da 

doença. 

 

Figura 10 – Evolução da severidade da queima das folhas em diferentes doses de nitrogênio. 

IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Embora a doença tenha surgido no final do ciclo, a desfolha severa que é 

provocada pela queima das folhas repercute em grandes perdas na produtividade. É 
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importante ressaltar aqui que os sintomas da doença demoraram mais para surgir no 

tratamento com 150 kg.ha
-1

 de nitrogênio, o que é desejável, visto que a manutenção de uma 

maior área fotossintética sadia por mais tempo eleva a produção da cultura.  

 

5.2 FÓSFORO 

 

Para os tratamentos com diferentes doses de fósforo, a AACPD foi maior para o 

tratamento com 600 kg.ha
-1

 do nutriente (Tabela 4), evidenciando a importância de uma 

adubação equilibrada. A não aplicação de fósforo no solo levou a um menor acúmulo da 

doença durante o experimento, com valor igual a 151,56, embora não se diferiu dos 

tratamentos com 200 e 400 kg.ha
-1

 de P2O5.  Através da equação linear y= 0,2834x + 143,31 

(R
2
=0,819) temos a relação das doses de P com a AACPD. 

Para a produtividade comercial da cenoura em função de diferentes doses de 

fósforo (Tabela 4) não se obteve diferença estatística (y = 6,887x + 26806; R
2
=0,8486) entre 

os diferentes tratamentos. Porém, a dose de 600 kg.ha
-1

 proporcionou um incremento de 4,2 

ton em relação à testemunha, obtendo uma produtividade de 31,5 ton.ha
-1

.  

 

Tabela 4. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e produtividade comercial 

total (PCT) em Kg.ha
-1

 de cenoura em diferentes doses de fósforo. IFC/Campus Rio do Sul, 

SC, 2016. 

Dose de Fósforo (Kg.ha
-1

) AACPD Produtividade (Kg.ha
-1

) 

0 151,56 b 26.915ns 

200 212,53 b 28.564 

400 206,86 b 28.475 

600 342,41 a 31.536 

CV (%) 13,24 25,16 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%; ns: não significativo pelo teste F; 

CV: coeficiente de variância. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Foi observada diferença estatística na severidade final da queima das folhas em 

função das doses de fósforo (Figura 11). O tratamento com 600 kg.ha
-1

 levou a uma maior 
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severidade final da doença (42,82%), embora não tenha se diferido da dose com 200 kg.ha
-1

. 

Vale destacar que o tratamento testemunha (0 kg.ha
-1

) proporcionou a menor severidade 

observada entre os tratamentos. 

Figura 11- Severidade Final da Queima das folhas em diferentes doses de Fósforo. 

IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

  

Resultados semelhantes foram obtidos por Bolfarini et al. (2015), que concluíram 

que a porcentagem de infestação do Mal-do-Panamá em bananeiras „Maçã‟ aumenta com a 

elevação da dose de fósforo aplicada no solo.  Nesse mesmo trabalho, o autor ainda destaca 

que as doses de 0 e 20 kg.ha
-1

 levaram a menor incidência da doença. Tal resultado 

encontrado se opõe ao encontrado por Balardin et al. (2006), que estudando a influência do 

fósforo na ferrugem da soja, constataram que a medida que aumentou a dose do elemento 

maior era a severidade da doença. 

 Luz et al. (2008) encontram severidades finais em torno de 60% nas cultivares 

de cenoura Alvorada e Carandaí utilizando apenas 80 kg.ha
-1

 de P2O5 no plantio, mesmo 

sendo cultivares com certa resistência à queima das folhas.  

 Embora não seja destacado o papel do fósforo no desenvolvimento de doenças, 

é importante salientar que uma deficiência de fósforo na planta provoca um maior fluxo de 

carboidratos solúveis para as folhas, aumentando a suscetibilidade das plantas às doenças, 
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enquanto que doses adequadas de fósforo promovem um melhor crescimento e a chance de 

ocorrência de doenças é menor (RÖMHELD, 2005).  

 Na figura 12 observamos a evolução da doença ao longo do ciclo da cultura em 

diferentes doses de fósforo. É importante destacar, que similar aos tratamentos com 

nitrogênio, a doença começou a surgir no final do ciclo. Em todos os tratamentos a severidade 

da doença evoluiu rapidamente em questão de três semanas, independente da dose que foi 

aplicada de fósforo. O tratamento testemunha (0 kg.ha
-1

) proporcionou a metade da 

severidade final encontrada no tratamento com a maior dose de fósforo (600 kg.ha
-1

), que foi 

de 42,82%.  

 

Figura 12–Evolução da severidade da queima das folhas em diferentes doses de fósforo. 

IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

 A dose de 600 kg.ha
-1

 de P2O5 elevou mais rapidamente a severidade da doença 

no final do ciclo, chegando a cerca de 40% em duas semanas após o surgimento dos primeiros 

sintomas. Uma das justificativas é o desequilíbrio provoca pela elevada quantidade de fósforo 

no solo, que favorece o desenvolvimento do patógeno. Também no gráfico observamos no 

gráfico que os tratamentos com0 e 400 kg.ha
-1

 de fósforo proporcionaram menores 

severidades e um tempo maior para a ocorrência dos sintomas, o que é desejável. 
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5.3 POTÁSSIO 

 

Para o potássio verificou-se maior AACPD (442,81) na testemunha (0 kg.ha
-1

 de 

K2O) que diferiu das demais doses (Tabela 5). Através da equação y = -0,8203x + 385,9 (R
2
 = 

0,8518) podemos observar um efeito linear decrescente na AACPD conforme aumenta as 

doses de potássio, sendo a menor encontrada na dose de 450 kg.ha
-1

, confirmando o que 

concluiu Marschner (1995), onde baixos níveis de potássio deixam a planta mais suscetível às 

doenças. Destaca-se que a maior dose de potássio levou a uma menor intensidade da doença 

durante o experimento, sendo a AACPD seis vezes menor do que a encontrada na testemunha. 

Tais resultados confirmam as explicações de diversos autores que destacam a 

importância do potássio na relação com doenças de plantas, onde em plantas deficientes em K 

tem-se a diminuição do metabolismo da planta, com maior acumulação de carboidratos 

solúveis, decréscimo no nível de amido e acúmulo de compostos nitrogenados solúveis 

(PRADO, 2008), favorecendo a ocorrência de doenças por serem nutrientes aos patógenos 

(YAMADA, 2004). 

 

Tabela 5. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e produtividade comercial 

total (PCT) em Kg.ha
-1

 de cenoura em diferentes doses de potássio. IFC/Campus Rio do Sul, 

SC, 2016. 

Dose de Potássio (Kg.ha
-1

) AACPD Produtividade (Kg.ha
-1

) 

0 442,81 a 32.505ns 

150 206,86 b 28.475 

300 81,04 b 36.301 

450 74,60 b 28.850 

CV (%) 35,24 20,21 

ns: não significativo pelo teste F; CV: coeficiente de variância. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Theodoro e Maringoni (2006), avaliando o efeito das doses de potássio na 

severidade da murcha-de-curtobacterium em cultivares de feijoeiro comum,encontraram 

correlações negativas e significativas entre as doses de K2O e a área abaixo da curva de 

progresso da murcha-de-curtobacterium (AACPMC), demonstrando ter havido uma certa 

tendência em reduzir a severidade da doença de acordo com o aumento das doses de K2O. 
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Não houve diferença estatística para a produtividade comercial (y = -0,038x
2
 + 

15,012x + 31148; R
2
 = 0,085) de cenoura em função de diferentes doses de potássio (Tabela 

5). Apesar disso, a doses de 300 kg.ha-1 de K2O proporcionou uma produtividade de 36,3 

ton.ha-1, que é considerada uma boa produtividade, segundo a Embrapa (2013). É importante 

destacar que o tratamento testemunha foi superior às doses de 150 e 450 kg.ha
-1

 de K2O, com 

uma produtividade de 32,5 ton.ha
-1

, superando em 4 toneladas ambos os tratamentos. 

Zanfirovet al. (2012), avaliando a produção de cenoura em função das doses de 

potássio em cobertura, encontrou a máxima produtividade (103,8 ton.ha
-1

) utilizando 120 e 42 

kg de K2O na adubação de plantio e cobertura, respectivamente, no híbrido Bangor. Resende 

e Cordeiro (2007) encontraram produtividades para a cultivar Brasília que variaram de 33 a 

83 ton.ha
-1

 aplicando 60 kg.ha
-1

 de N, 150 kg.ha
-1

 de P2O5 e 60 kg.ha
-1

 de K2O.  

 Na figura 13 podemos observar a severidade final da queima das folhas em 

função de diferentes doses de potássio. Apesar de não haver diferença estatística entre os 

tratamentos, a dose de 150kg.ha
-1

 de K2O proporcionou a menor severidade final, com cerca 

de 23%, sendo bem abaixo do tratamento testemunha (0 kg.ha-1 de K2O), que teve valor em 

torno de 42%.  

Esses resultados encontrados concordam com Pinheiroet al. (2011), que avaliando 

a severidade da ferrugem da soja em função do suprimento de potássio e cálcio em solução 

nutritiva, concluíram que a severidade da ferrugem reduziu-se com as maiores doses de 

potássio. Pozzaet al. (2001), concluíram que as doses de potássio não interferiram 

significativamente na incidência da mancha-de-olho-pardo do cafeeiro. 

Júnior (2005) concluíram que o aumento das doses de potássio reduziram os 

sintomas da podridão negra em brócolis tipo inflorescência única. Em contrapartida, Santos 

(2008) constatou que a severidade da pinta preta do tomateiro foi maior sob doses mais 

elevadas de K2O, sendo que no tratamento testemunha não havia quase sintomas e no 

tratamento com 400 kg.ha
-1

 de K2O já havia sintomas espalhados. 
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Figura 13 - Severidade Final da Queima das folhas em diferentes doses de Potássio. 

IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Com base nos dados dafigura 14, podemos analisar a evolução da severidade da 

queima em diferentes doses de potássio. Observa-se que a severidade evolui similarmente em 

cada tratamento, porém a dose de 0 kg.ha
-1

 de potássio proporcionou a maior severidade em 

menos tempo e nas doses de 150 e 300kg.ha
-1

 a severidade da queima evoluiu em menos 

tempo. 
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Figura 14 – Evolução da severidade da queima das folhas em diferentes doses de potássio. 

IFC/Campus Rio do Sul, SC, 2016. 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O tratamento com 0 kg.ha
-1

 de potássio e a máxima dose de fósforo (600 kg.ha
-1

) 

obtiveram maior AACPD e severidade final da queima das folhas, enfatizando a importância 

de uma nutrição equilibrada para as plantas. Apesar de não haver diferenças estatísticas para 

os tratamentos com nitrogênio, a dose de 50 kg.ha
-1

 proporcionou a menor severidade 

encontrada além de uma boa produtividade, quando comparada com as demais. 

A dose de 300 kg.ha
-1

 de K2O, com 100 kg.ha
-1

 de N e 400 kg.ha
-1

 de P2O5 levou 

a maior produtividade encontrada no experimento, com 36,3 ton.ha
-1

. 

Devido a esses resultados obtidos conclui-se que a adubação com nitrogênio, 

fósforo e potássio é um importante fator que pode ser integrado no manejo da queima das 

folhas da cenoura, além de servir como base para trabalhos futuros relacionando nutrição com 

doenças de plantas. 
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