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RESUMO  

 

Os limites impostos aos combustíveis de origem fosseis tem levado programas governamentais e não governamentais à busca de alternativas viáveis e 

sustentáveis para suprir a necessidade de energia no planeta. Nesse sentido, o cultivo de plantas energéticas, pode produzir biomassa na forma de 
combustível, de forma significativa ao mundo atual e futuro. O uso de óleos vegetais de culturas oleaginosa rica em óleo, porém não convencional, 

poderá ajudar a suprir demandas como a do mercado brasileiro que hoje tem por lei a inserção de 5% de biodiesel no diesel de petróleo. Com a 

finalidade de expandir a produção brasileira de alternativas de oleaginosas e introduzir novas culturas no mercado, este trabalho tem por objetivo 
avaliar a interação entre a irrigação e adubação nitrogenada no cultivo de Carthamus tictorius, propondo demonstrar as diferenças entre biomassa seca 

de raiz, caule, folha e capítulos. A pesquisa foi conduzida no campo experimental da Universidade do Oeste do Paraná. Os tratamentos foram com e 

sem irrigação e com o acréscimo ou não de adubação nitrogenada. Pelos resultados encontrados na análise da variância pode se afirmar que não houve 
diferença entre as massas secas frente a irrigação, porém houve efeito positivo na massa de planta com a adubação nitrogenada.  

PALAVRAS-CHAVE: Carthamus tinctórius; biocombustível; nitrogênio. 

1. INTRODUÇÃO/REFERENCIAL TEÓRICO 

O cártamo (Carthamus tinctórius), conhecido popularmente como açafrão, é uma herbácea pertencente à família 

Asteraceae (GIRARDI et al., 2010), de caule ereto, ramificado, com altura entre 30cm e 150cm. Seu sistema radicular é 

bastante desenvolvido, com uma raiz que penetra profundamente o solo, demonstrando que tem capacidade de tolerar 

um alto estresse hídrico (DAJUE; MÜNDEL, 1996). Contudo o cártamo ainda é pouco difundido no Brasil, pois as 

cultivares presentes aqui não tem uma produtividade muito alta, o que preocupa os produtores. Porém Silva (2013) 

afirma que o cártamo pode ser uma boa opção em regiões semiáridas ou áridas pois suporta baixa disponibilidade 

hídrica, sendo este então uma boa solução para o nordeste brasileiro. 

Estudos relacionados com a fisiologia de semente e plantas oleaginosas, são de fundamental importância 

principalmente para a introdução destas espécies no semi-árido e posterior utilização para a produção de biodiesel 

contribuindo para a expansão de fronteiras agrícolas (Brasil – MMA, 2000). 

O solo funciona como um mecanismo de armazenamento de água das chuvas, mas nas condições climáticas 

atuais a chuva nem sempre está disponível e consequentemente o solo nem sempre consegue armazenar a quantidade 

necessária de água para a produção vegetal, e é para suprir esta necessidade que se criou inúmeros sistemas de irrigação 

(REICHARDT; TIMM, 2004). Juntamente com a irrigação surgem outras técnicas, como a manutenção de nutrientes, 

ou a adubação. Dentre os adubos disponíveis no mercado estão os adubos nitrogenados, que são compostos 

normalmente pelos macro-nutrientes (carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros) e 

micro-nutrientes (boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, entre outros), cada um em sua devida proporção, 

referente ao fertilizante que está sendo adquirido (DIAS; FERNANDES, 2006). 

Com o intuito de avaliar o comportamento morfométrico da cultura de cártamo, este trabalho verificou o efeito 

da irrigação e da adubação nitrogenada na cultura do cártamo, em função da avaliação da massa seca de raiz, haste, 

planta (folhas e hastes) e capítulos. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi conduzida no município de Cascavel, PR, no campo experimental da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE), a latitude e longitude de 24º59’ S; 53º26’ O e altitude de 781metros. O solo nesta região 

é classificado como Latossolo Bruno Distrófico (EMBRAPA, 1999). O clima pode ser descrito como temperado úmido, 

com precipitação média de 2000mm (VIANELLO e ALVES, 1991). O cártamo foi cultivado no período de abril/2014 a 

setembro/2014. A área experimental foi dividida em três blocos. Cada bloco foi composto de dezessete linhas, sendo a 

uma para avaliação e duas de bordaduras. 
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As aplicações de nitrogênio foram realizadas em cobertura aos 30 e aos 45 dias após a germinação. O N foi 

aplicado em todas as linhas de avaliação, porém foram divididas e sorteadas para que o tratamento fosse casualizado. O 

nitrogênio foi aplicado na forma de ureia sendo 50 kg ha
-1

. No que se refere a irrigação as linhas foram divididas em 

cinco tratamentos, sendo que L1 recebeu irrigação o ciclo completo, L2 déficit hídrico o ciclo completo, L3 irrigado na 

fase vegetativa, L4 irrigado na fase de floração e L5 irrigado ao enchimento do grão, até a colheita. 

Para a sequência deste tratamento as plantas foram irrigadas duas vezes na semana, por todo o período de 

crescimento. Os níveis da água para a irrigação foram calculados em função da evaporação de um mini tanque 

evaporímetro de 200 mm de diâmetro. A irrigação foi realizada com frequência de duas vezes por semana em sistema 

localizado com fitas gotejadoras junto a linha do plantio.  

Avaliou-se massa seca de raiz, capítulos, planta (hastes e folhas) e haste de uma cultivar de cártamo, com e sem 

aplicação de nitrogênio e cinco formas de aplicação de irrigação constituindo um fatorial de 1x2x5. Para a análise da 

massa seca as plantas foram colocadas em estufa por 72 horas a 65ºC e pesadas em balança de precisão. As análises 

estatísticas foram feitas através do programa Assistat® 7.7 Beta, utilizando o Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pode-se observar na Tabela 1 que os diferentes manejos de irrigação não afetaram a massa seca do cártamo, 

consequentemente seu desenvolvimento, em que os valores não diferem entre si. Ao contrário do estudo de Dantas et 

al., (2011). Já Mirshekari et al. (2012) observaram em seus estudos que a irrigação afetou as variáveis morfométricas do 

cártamo quando comparado ao cultivo de sequeiro. 

Tabela 1 – Variação morfométricas de cártamo entre os tratamentos com manejos diferenciado de irrigação ao longo do 

ciclo de cultivo e com e sem a aplicação de nitrogênio em que L1 é irrigação o ciclo completo, L2 déficit hídrico o ciclo 

completo, L3 irrigado na fase vegetativa, L4 irrigado na fase de floração e L5 irrigado ao enchimento do grão, até a 

colheita  

 

Sem nitrogênio Com nitrogênio 

Raiz Planta Capitulo Haste Raiz Planta Capitulo Haste 

L1 0.992  3.180  6.216  4.293  3.979  8.398 13.725  7.930  

L2 1.192  4.088  7.187  5.096  4.488 12.195 18.437  9.395  

L3 1.089  2.853  5.636  4.883  3.127  6.582  10.749  8.520  

L4 1.455  4.628  7.783  5.480  4.930  13.540  18.820  10.528  

L5 1.250  2.969  6.962  5.283  3.647  11.060  14.822  10.119  

DMS 1.31894 3.22681 10.59339 3.73819 4.33085 10.74923 18.04821 8.03775 

CV (%) 40.99 33.84 58.27 27.75 39.90 38.58 43.81 32.13 

F 0.3842 ns 1.2571 ns 0.1368 ns 0.3238 ns 0.5746 ns 1.5077 ns 0.7609 ns 0.3929 ns 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)/* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05) / ns não 

significativo (p >= .05). Aplicado o teste de Tukey a 5% de probabilidade e não houve diferença estatistica. 

 

O motivo da irrigação não ter sido significativa no desenvolvimento do cártamo deve-se, segundo Lichston et. al 

(2010), ao fato de o cártamo possuir adaptações anatômicas contra a perda de água, como a cutícula espessa, que o 

protege para longos períodos sob seca. Porém quando se analisa a diferença entre a presença ou não de nitrogênio, 

Tabela 2, observa-se que os valores diferenciaram entre si, ou seja, a média da massa seca das raízes que receberam 

nitrogênio é maior (4,034g) do que as que não receberam (1,195g), sendo 237 % maior.  
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Tabela 2 - Diferença entre as médias das massas secas (em gramas), com e sem nitrogênio no cultivo de cártamo. 

 
Raiz Planta Capítulo Haste 

Sem N 1,195 b 3,543 b 6,756 b 5 b 

Com N 4,034 a 10,155 a 15,316 a 9,298 a 

DMS 0.74828 2.77262 3.58582 1.20951 

CV(%) 19.63 27.77 22.29 11.60 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, com o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O mesmo comportamento é observado em relação a planta (folhas e hastes), em que sem adubação a média foi 

de 3,543g para adubada 10,155g, ou seja, 186% mais pesada. Para os capítulos tem-se que sem adubação pesou 6,756g 

e com adubação 15,316g e por fim as hastes sem adubação ficaram com média de 5g e adubada com média de 9,298g. 

Corroborando com estes resultados Abbad et al. (2008) observaram que o cártamo responde muito bem ao fornecimento 

de nitrogênio, melhorando desenvolvimento. Isto posto, houve o aumento do teor de massa foliar e de total de folhas, 

aumentando assim a capacidade fotossintética da planta. Para Cantarela (2007) o melhor é aplicar abundantemente 

nitrogênio em culturas que não se associam a bactérias fixadoras. 

Porém para Amado et al. (2000), devem se seguir alguns critérios para otimizar a aplicação de adubos 

nitrogenados no sistema de manejo como: estimativa do potencial de mineralização de nitrogênio presente no solo, 

contribuição da cultura de cobertura antecedente, necessidade de nitrogênio pela cultura econômica para atingir os 

efeitos esperados e expectativa da eficiência de recuperação de nitrogênio disponível de diferentes fontes. Pode-se 

verificar que plantas que recebem níveis adequados de nitrogênio, e condições favoráveis para seu crescimento, 

disponibilidade de água e luminosidade, tem um aumento significativo principalmente na produção de massa seca e do 

teor de proteínas (HAVLIN et al., 2005). 

 

5. CONCLUSÕES/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. O cártamo foi afetado positivamente pela adubação nitrogenada, o que elevou o total de massa seca da raiz, 

folha, hastes, capítulos e haste.  

2. Os diferentes ciclos de irrigação não influenciaram as variáveis morfométricas avaliadas de cártamo. 
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