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A cenoura (Daucus carota L.) pertence à família das Apiáceas está entre as dez hortaliças de 

maior importância econômica no mundo. E, devido a esse potencial econômico e a outros, 

determinar a melhor cultivar para cada espaçamento e o melhor espaçamento, para as diferentes 

cultivares é de suma importância para a cultura no meio agrícola. Diante do contexto apresentado 

este trabalho teve como objetivo selecionar os melhores genótipos para o acúmulo de biomassa 

nos diferentes espaçamentos e verificar a capitalização da interação genótipo-espaçamento. O 

experimento foi realizado na área experimental da Universidade Federal do Estado do Espírito 

Santo no Campus de Ciência Agrárias, localizado na cidade de Alegre - ES. O experimento foi 

instalado em um esquema fatorial triplo em blocos casualizados com quatro repetições (5 x 3 x 

2). O primeiro fator composto pelas cultivares: Bruna F1; Brasília Alta Seleção; Nova Kuroda; 

Amanda F1 e Nantes. O segundo fator pelos espaçamentos entre linhas de: 30 cm; 20 cm e 15 

cm. O terceiro fator pelos espaçamentos entre plantas de 10 cm e 15 cm. As parcelas foram 

formadas de uma área útil de 120 cm de comprimento por 60 cm de largura (0,72 m
2
), 

desconsiderando as bordaduras a fim de minimizar os erros experimentais. As análises 

estatísticas foram realizadas via modelos mistos e estimados os parâmetros genéticos, os 

componentes de variâncias e a predição dos efeitos aleatórios utilizando o programa R (2015). O 

teste de razão de verossimilhança para a variável biomassa demonstrou p-valor, por , inferior a 

0,05 entre os desvios do modelo reduzido em relação ao modelo completo para: a repetição; o 

genótipo; e para o efeito triplo da interação. Assim, demonstrando que estes efeitos foram 

significativos e que estes não podem ser desconsiderados do modelo. A herdabilidade média 

estimada foi de 0,615 evidenciando maior estabilidade, ou seja, maior efeito genético que efeito 

ambiental. A acurácia para todos os genótipos foi de 0,81 sendo considerada de alta magnitude. 

O maior acúmulo de biomassa foi da cultivar Nantes nos diferentes espaçamentos entre plantas e 

linhas de: 10x30= 0,789; 10x20= 0,792; 10x15 = 0,817; 5x30 = 0,826; 5x20 = 0,811; 5x15 = 

0,797. E, capitalizando a interação genótipo-espaçamento foi de 0,805. O menor acumulo de 

biomassa para os espaçamentos, entre plantas e linhas, de 10x30, 10x20, 10x15 e 5x15 foi da 

cultivar Amanda (0,708; 0,764; 0,747; e 0,768, respectivamente), no espaçamento 5x30 e 5x20 

as cultivares Brasília e Nova Coroda respectivamente (0,730 e 0,729, respectivamente) e 

capitalizando a interação genótipo-espaçamento foi a Nova Coroda (0,748). Desta forma, pôde-

se concluir com este trabalho que o melhor genótipo para acúmulo de biomassa é a cultivar 

Nantes nos diferentes espaçamentos e para a capitalização da interação genótipo-espaçamento. 
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