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RESUMO 
No contexto nacional, a cultura da colza tem vindo a ganhar interesse por parte 

dos agricultores, principalmente no Alentejo e na zona de influência de do 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA), onde a disponibilidade de água 

tem favorecido o aumento das áreas, bem como do rendimento da cultura. 

Na cultura da colza assume particular importância a fertilização, para a qual existe 

alguma especificidade. Além dos macronutrientes principais (azoto, fósforo e potássio), 

o enxofre e o boro têm vindo a revelar-se como nutrientes chave na produção de semente 

e no rendimento em óleo. 

No ano agrícola de 2016-2017 instalou-se nos terrenos da empresa Agro Vale 

Longo Lda. em Montes Velhos – Aljustrel, um ensaio de campo em regime de regadio, 

através de um «center pivot», para estudar o efeito da fertilização com enxofre e com boro 

na produção de grão de colza e no seu teor em óleo. Testaram-se três doses de enxofre 

(S0, S1 e S2) e três doses de boro (B0, B1 e B2) em cobertura, utilizando-se, 

respetivamente, os fertilizantes sulfato de amónio e Tecnifol Boro. 

Os resultados mostram resposta à aplicação, tanto de enxofre como de boro. A 

produção de grão mais elevada foi obtida no tratamento S1×B1, com 4052 kg/ha, 

enquanto que a maior percentagem de óleo na matéria seca se obteve no tratamento 

S0×B0 com 53,35%, tendo-se registado uma correlação negativa estre estas 

características (r=-0,46; p≤5%; n=28). A produção de óleo por unidade de superfície foi, 

essencialmente, determinada pela produção de grão. 

 

Palavras – chave: colza, enxofre, boro, produção de grão, teor de óleo. 
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ABSTART 
In the national context, rapeseed culture has been gaining interest from farmers, mainly 

in the Alentejo and in the area of influence of Empreendimento de Fins Múltiplos do 

Alqueva (EFMA), where the availability of water has favored the increase of the areas, 

as well as the crop yield. 

In rapeseed crop, fertilization assumes particular importance, for which there is some 

specificity. In addition to the main macronutrients (nitrogen, phosphorus and potassium), 

sulfur and boron have been revealed as key nutrients in seed production and oil yield. 

In 2016-2017’s agricultural year, it settled on the land of the company Agro Vale Longo 

Lda. in Montes Velhos – Aljustrel, a field trial with irrigation approach through a “center 

pivot”, to study the effect of fertilization with sulfur and boron on the production of 

rapeseed grain and its oil content. Three doses of sulfur (S0, S1 and S2) and three doses 

of boron (B0, B1 and B2) in cover crop were tested, using ammonium sulfate and Tecnifol 

Boro fertilizers, respectively. 

The results show response to the application of both Sulfur and Boron. The highest grain 

yield was obtained with the treatment S1×B1, with 4052 kg/ha, while the highest 

percentage of oil in dry matter was obtained in treatment S0×B0 with 53.35%, Having 

registered a negative correlation between these characteristics (r=-0.46; p≤5%; n=28). Oil 

production per surface unit was essentially determined by grain production. 

 

Key-words: rapeseed, Sulfur, Boron, grain production, oil content. 
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1. Introdução e objetivos 
 

A cultura da colza é, nos tempos atuais e como cultura arvense, a segunda espécie 

oleaginosa mais produzida no mundo, sendo apenas ultrapassada pela soja, e seguida de 

muito perto pelo girassol. 

A colza, de nome científico Brassica napus var. oleífera L., é essencialmente utilizada 

para a extração de óleo, que depois de ser refinado é transformado em biodiesel ou em 

óleo para consumo humano, sendo a farinha/bagaço, resultante do processo de extração, 

um produto interessante para o mercado das rações para animais. A principal utilização 

da colza é como matéria prima para a produção de biodiesel, pois o seu óleo é dos 

melhores para esta finalidade, apresentando um índice de iodo <120 (Lourenço e Palma, 

2006). 

Do ponto de vista agronómico, a colza também traz importantes benefícios. Sendo 

uma dicotiledónea é excelente para entrar em rotações com cereais, não só como 

precedente cultural, mas também para quebrar o ciclo das pragas e doenças destes 

facilitando o seu controlo. É também, considerada uma ótima cultura de rotação, e como 

se trata de uma cultura de ciclo Outono/Inverno é uma excelente alternativa a considerar 

para zonas de sequeiro ou zonas de regadio onde a disponibilidade de água seja 

geralmente limitada. 

Na cultura da colza assume particular importância a fertilização, para a qual existe 

alguma especificidade. Além dos macronutrientes principais (azoto, fósforo e potássio), 

o enxofre e o boro têm vindo a revelar-se como nutrientes chave na produção de semente 

e no rendimento em óleo. 

O azoto, componente principal da enzima Rubisco, responsável pelo processo 

fotossintético, é determinante nos processos de crescimento e desenvolvimento das 

culturas (Salvagiotti, 2013), assumindo na colza importância acrescida na definição do 

número de ramificações, número de síliquas e número de grãos (López-Bellido, 2003). O 

fósforo, é necessário principalmente antes da floração, importante para o 

desenvolvimento do sistema radicular, fortalecimento dos caules e aumento das 

ramificações (Patanita, 2018), bem como na síntese dos lípidos e, consequentemente, no 
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rendimento em óleo (Santos, 2015). O potássio tem uma particular relevância pela 

quantidade e pela utilização precoce, de modo a promover a resistência da planta ao frio, 

seca e acama e a assegurar adequada extração de fósforo e azoto (Santos, 2015). 

O enxofre além de melhorar a eficiência de utilização do azoto, mobilizar o fósforo e 

o potássio (Santos, 2015), tem efeito positivo no teor de óleo da semente já que entra na 

síntese dos ácidos gordos, na constituição de aminoácidos essenciais, sendo por isso 

imprescindível na formação de proteínas, vitaminas e enzimas (Larbier e Leclercq, 1992). 

São conhecidas as elevadas necessidades de enxofre devido aos elevados teores de 

compostos voláteis sulfurados na planta (Ferraris et al., 2014). De tal forma que podem 

ser detetadas respostas positivas ao enxofre na colza em solos onde não se verificam 

deficiências noutras culturas (Grant e Bailey, 1993; Mengel e Kirkby, 2000). 

O boro nas plantas é importante para formação de novos tecidos, por fazer parte da 

constituição da parede celular e na integridade da membrana plasmática. Além disso, 

participa na divisão celular, no metabolismo e transporte de açúcares, na germinação do 

grão de pólen e no crescimento do tubo polínico, pelo que o vingamento das flores e a 

granação das culturas é influenciada pela presença do boro nas plantas, particularmente 

na colza devido à abundante floração e frutificação (Santos, 2015). Desta forma, a 

exigência nutricional intensifica-se no início da fase reprodutiva, onde ocorre a formação 

de estruturas dessa fase. Durante o ciclo cultural, a colza pode necessitar, 

aproximadamente, de 350-450 g de boro por hectare (Ferraris et al., 2014). 

O objetivo do estudo é avaliar a resposta da cultura da colza a diferentes níveis de 

aplicação de enxofre e boro na produção de grão e no seu teor em óleo. 
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2.  A cultura da colza 

2.1 Origem, evolução e utilização 
A colza (Brassica napus var. oleífera) é um híbrido natural entre a couve 

(Brassica oleracea) e o nabo (Brassica campestris). Espécie originária da Europa Central 

e Setentrional, tendo como referência mais antiga o ano de 1358 (Guerrero, 1984). 

A semente de colza é muito rica em óleo, o qual foi utilizado nas civilizações 

antigas da Ásia e ao longo da bacia do Mediterrâneo para a iluminação e mais tarde na 

confeção de alimentos. 

 A colza só se tornou numa cultura extensiva a partir do desenvolvimento da 

energia a vapor. Descobriu-se então que o óleo de colza possuía qualidades muito 

superiores às de qualquer outro lubrificante até então utilizado. 

 Na segunda metade do século XX, a colza foi objeto de forte investimento em 

melhoramento genético, o que permitiu ultrapassar algumas das suas limitações para uso 

humano e animal, nomeada e respetivamente os elevados teores de ácido erúcico no óleo 

e de glucosinolatos no bagaço. Assim, na década de 70 aparecem as primeiras variedades 

de colza com baixo teor em ácido erúcico, designadas por colzas do tipo “0” e na década 

de 80, surgiram as variedades com baixos teores em glucosinolatos, designadas por duplo 

zero “00”. Depois na década de 90 apareceram as variedades de colza triplo zero, isto é 

com baixos teores em ácido erúcico, em glucosinolatos e também em fibra da semente 

(López-Bellido, 2003).  

Atualmente, existem variedades de colza geneticamente modificadas, tolerantes a 

herbicidas e ricas em ácido láurico (principal ácido do leite e do óleo de coco e do óleo 

de palma), além das variedades designadas Clearfield®, tolerantes aos herbicidas da 

família das Imidazolinonas (herbicidas seletivos, pois são efetivos para um amplo 

conjunto de infestantes, incluindo a própria colza não resistente), obtidas com recurso a 

técnicas de melhoramento genético clássico que recorre a mutações induzidas (Patanita, 

2018). 

 A colza é utilizada como oleaginosa e, devido a preocupações ambientais 

começou a ter interesse para a produção de biodiesel e atualmente é uma cultura com 

grande potencial nesta área e uso quase exclusivo para esta finalidade. 
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2.2 Importância económica 
A cultura da colza é uma importante oleaginosa, ocupando posição de destaque, 

depois da soja, junto com o girassol e o amendoim. É cultivada em todo o mundo, com 

destaque para União Europeia, Canadá, Estados Unidos da América, Austrália, China e Índia. 

A Figura 1 destaca a importância do bloco europeu, América do Norte e Ásia na produção 

atual de colza. O seu cultivo ocorre em climas que vão do subtropical, como os da India 

ao temperado no Canadá e norte da Europa (Milléo, 1996). 

 

Figura 1 - Importância relativa (%) da colza em várias regiões do globo 2018 (FAOSTAT, 2020) 

A Colza é uma cultura tradicional em muitos países europeus, como na Suécia, 

Alemanha, Checoslováquia e Inglaterra, ocupando uma área aproximada de 100.000ha. 

O Canadá, China e Índia são os grandes produtores mundiais com milhões de hectares. 

As produtividades médias de colza, relativas ao ano de 2018, no Centro/Norte da 

Europa, em países como Alemanha, Bélgica e Dinamarca foram à volta de 3500 kg/ha., 

enquanto que nos grandes produtores mundiais como o Canadá, China e Índia a produtividade 

foi, respetivamente, de 2230, 2030 e 1260 kg/ha (FAOSTAT, 2020). 

Com a segunda guerra mundial a falta de matérias gordas e lubrificantes, devido 

à quebra das importações de óleos das colónias levou a França e o Canadá a incentivarem 

as produções nacionais, atingindo-se os 100 000 ha. A produção mundial de colza assenta 

essencialmente na Europa e no Canadá, que são responsáveis por cerca de 60% de toda a 

semente produzida. 

Em Portugal foram várias as tentativas, sem sucesso, de afirmar a cultura. Por um 

lado, não havia interesse de compra por parte da indústria e por outro, as variedades 
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disponíveis não estavam adaptadas às condições do nosso país. Em 1994 foram 

publicados os primeiros resultados de ensaios de campo de adaptação varietal, realizados 

na Escola Superior Agrária de Beja, no Relatório de Trabalho de Fim de Curso de 

Produção Agrícola da aluna Maria Rosa Dias Caturra (Caturra, 1994). Com base em 

estudos realizados na Escola Superior Agrária de Beja, no âmbito de diversos projetos, 

outras publicações relevantes surgiram, tais como Teixeira (1997) e Rosário (1998). 

Embora com interessantes potenciais produtivos, as variedades de colza testadas nestas 

datas e passados cerca de 10 anos, continuavam a apresentar uma maturação demasiado 

escalonada e forte deiscência das síliquas que, aliadas à deficiente adaptação das 

máquinas de colheita, se traduzia em grandes perdas de semente/grão.  

A partir de 2015 a realidade mudou, houve uma aposta em novas variedades, 

nomeadamente híbridas, que mostraram excelentes resultados, quer de produtividade 

quer de teor em óleo, sendo a semente principalmente valorizada para a produção de 

biodiesel.  

O pico de área semeada aconteceu no ano 2017 onde se instalaram cerca de 5000 

hectares. Embora tenha diminuído a área semeada atualmente encontra-se estabilizada 

nos 1500 hectares havendo fortes expectativas de aumento para os próximos anos (Simões 

et al., 2020). 

Em Portugal praticamente 100% da semente produzida é classificada como 

“sustentável”, estando de acordo com as certificações necessárias para a produção de 

biodiesel, uma vez que todas as matérias utilizadas para a produção do mesmo têm que 

ser “sustentáveis” (Simões et al., 2020). 

Atendendo ao facto de se poder cultivar no período Outono/Inverno pode 

apresentar vantagens relativamente ao Girassol quando cultivado em sequeiro, devido ao 

melhor aproveitamento dos recursos hídricos de Inverno. A colza, com um ciclo cultural 

a terminar durante o mês de junho, fica também menos exposta a temperaturas elevadas, 

permitindo realizar uma segunda cultura após a sua colheita. Estudos conduzidos no sul 

do país em 2006/07 e 2007/08 demonstraram ser possível obter mais de 2000 kg de 

semente por hectare em regime de sequeiro, podendo duplicar-se este valor em regadio 

(Parreira, et al., 2010). 
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2.3 Taxonomia  
A classificação taxonómica da colza de acordo com (wikipedia, 2020) é a que se 

indica na Tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação taxonómica da colza  

Reino: Plantae 
Divisão: Magnoliophyta 
Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Brassicales 

Família: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Espécie: B. napus 

 

A espécie Brassica napus divide-se em três subespécies: 

- Brassica napus napobrassica, que inclui a rutabaga, a couve-nabo; 

- Brassica napus oleifera, que inclui a colza, o nabo silvestre (Figura 2); 

- Brassica napus pabularis, que inclui a couve-crespa siberiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 2 - Campo de colza (Montes Velhos - Aljustrel, 2017) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brassicales
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brassica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
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2.4 Morfologia, fisiologia e fenologia 
A família Brassicaceae, antiga Cruciferae (crucíferas), nomeadamente o género 

Brassica, caracteriza-se por plantas herbáceas, anuais, com raiz aprumada e boa 

quantidade de raízes secundárias. Os seus caules são eretos, ascendentes e ramificados, 

podendo chegar a atingir uma altura de 1,8 m (Lourenço e Palma, 2006). 

As flores são hermafroditas, de coloração amarela, com quatro pétalas e quatro 

sépalas, dispondo-se em cachos simples na extremidade do caule principal e em cada uma 

das ramificações. A auto-fecundação predomina numa dada população, podendo a 

fecundação cruzada, anemófila e entomófila, atingir 30% das flores. A floração é de baixo 

para cima e a sua duração é, normalmente, superior a três semanas (Lourenço e Palma, 2006).  

 Os frutos são silíquas, que tendem a ser deiscentes, e possuem normalmente 14 a 15 

sementes de calibre muito reduzido, geralmente com diâmetro inferior a 2 mm e peso menor 

do que 6 mg (Lourenço e Palma, 2006). As sementes quando estão maduras tem uma cor 

acastanhada, avermelhada e negra, apresentando um teor de óleo próximo dos 50% 

(Tabela 2). 

A deiscência das síliquas tem sido uma característica objeto de melhoramento 

genético nos últimos anos, facto que tem conduzido à aproximação dos valores do 

potencial produtivo e da semente recolhida. 

 

Tabela 2- Composição do grão de colza (Guerrero, 1987). 

Composição % 

Proteína 21,08 

Gordura 48,55 

Fibra   6,42 

Cinza   4,54 

Extratos não azotados 19,41 

Total 100,00 
 

 A colza pode ser semeada no Outono ou na Primavera, mas na região mediterrânea 

normalmente é semeada no Outono, embora possam ser usadas variedades de hábito de 

crescimento de inverno ou de primavera. As primeiras são variedades que requerem 

bastante frio durante o período de Inverno (temperaturas inferiores a 10ºC durante 40 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
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dias), seguido dum fotoperíodo longo, com elevado potencial produtivo, recomendadas 

para sementeiras que se façam cedo no Outono, particularmente em regime de regadio. 

As variedades de primavera são de ciclo médio que não requerem frio para florescer, mais 

sensíveis ao frio que as variedades de Inverno. Na Europa do Norte são semeadas na 

Primavera, mas em Portugal devem ser semeadas no Outono (Patanita, 2018).  

De acordo com Lourenço e Palma (2006) em Portugal deverão ser cultivadas variedades 

de Primavera, pelo menos a Sul. A duração do ciclo entre a sementeira e a maturação com 

variedades de Primavera no Alentejo será da ordem dos 190 a 214 dias dependendo das 

variedades. As variedades de Inverno comportam-se como muito tardias e portanto têm 

menor possibilidade de escapar à carência hídrica na Primavera, pois a fase de floração 

ocorre mais tarde. 

É uma planta de germinação epígea, emergindo primeiro os cotilédones só depois 

aparecem as primeiras folhas verdadeiras precedendo a fase de roseta. Esta fase consiste 

em 6 a 8 folhas sem caule, durante a qual a raiz tem grande desenvolvimento, pelo que 

assume grande importância para as fases seguintes e, consequentemente, para a produção 

final. As temperaturas baixas são importantes, mesmo fundamentais para estimular o 

desenvolvimento da raiz, sendo a fase em que a planta tolera as temperaturas mais baixas 

(López-Bellido, 2003). No final da fase de roseta é recomendado que se faça uma 

adubação de cobertura. Dependendo do tipo de variedade (Tabela 3 e Figura 3), ao fim 

de 3-4 meses, quando a temperatura começa a ser mais suave, inicia-se o desenvolvimento 

do caule, mais rápido nas variedades de primavera, nas quais após esta fase e passados 20 

a 25 dias se inicia a floração escalonada, de baixo para cima, que dura 30 a 40 dias, 

conduzindo ao aparecimento das primeiras silíquas na zona inferior da planta (López-

Bellido, 2003). 
Tabela 3 - Duração das fases de crescimento e desenvolvimento da colza (Boyeldieu, 1991 cit. in López-Bellido, 
2003) 

Fase Soma das temperaturas em graus-dia (base 0ºC) 

Colza de Inverno Colza de Primavera 

Sementeira - emergência 130 - 140 100 - 120 

Emergência - roseta 800 400 

Roseta – início da floração 400 400 

Floração 300 300 

Final da floração 900 750 

Unidades térmicas totais 2535 1960 
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Figura 3 - Estados fenológicos de colza de inverno (várias variedades), no ano 2007/2008 (Rodrigues et al., 
2010). 

A fenologia da colza é definida por sete estádios, dentro dos quais se identificam 

alguns sub-estádios. Patanita (2018), indica os seguintes:   

A – Estádio cotiledonar - Ausência de folhas verdadeiras; apenas são visíveis os dois 

cotilédones  
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B- Formação da roseta – aparecem as primeiras folhas; ausência de entre nós; ausência 

de caule verdadeiro. 

 B1 – 1 folha verdadeira 

 B2 – 2 folhas verdadeiras 

 B3 – 3 folhas verdadeiras 

 B4 – 4 folhas verdadeiras 

 B5 – Bn – 5 – n folhas verdadeiras 

 
 

C – Recomeço da vegetação 

 C1 – aparecem novas folhas 

 C2 – entre nós visíveis, na base dos pecíolos; nota-se um estrangulamento do caule 

verde-claro, o novo caule 

 
 

D – Botões florais unidos 

 D1 – botões ainda ocultos pelas folhas terminais 

 D2 – inflorescência principal diferenciada, botões unidos, inflorescências 

secundárias visíveis 
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E – Botões florais separados – os pedúnculos florais alongam-se 

 
 

F – Floração (escalonada – 4 a 8 semanas) 

 F1 – abertura das primeiras flores 

 F2 – alongamento da haste floral, numerosas flores abertas 
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G – Formação das síliquas 

 G1 – queda das primeiras pétalas, as 10 primeiras síliquas são de comprimento 

inferior a 2 cm  

 G2 – as primeiras 10 síliquas têm um comprimento compreendido entre 2 e 4 cm 

 G3 – as primeiras 10 síliquas têm um comprimento superior a 4 cm 

 G4 – as 10 primeiras síliquas começam a ficar abauladas 

 G5 – as sementes adquirem cor 
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2.5 Clima e solos  

2.5.1 Temperatura  
 A colza, apesar de ser originária de zonas frias é cultivada em todo o Mundo, já 

que existe uma ampla diversidade de variedades com diferentes exigências de 

temperaturas.  

A temperatura do solo condiciona a germinação das sementes. Para que a emergência ocorra 

em condições satisfatórias, a temperatura do solo deve ser superior a 6 ºC. Para temperaturas 

superiores a 10-12 ºC a emergência é rápida, podendo ocorrer ao fim de 6 a 10 dias (Ferreira, 

2008). Na fase cotiledonar a colza é sensível ao frio, não suportando temperaturas inferiores 

a 2 a 3 ºC negativos. Na fase de roseta, desde o aparecimento da primeira folha verdadeira 

até ao início do alongamento do caule, suporta temperaturas negativas da ordem dos -8 ºC 

nas variedades de Primavera e dos -15 ºC nas variedades de Inverno. Na floração a cultura 

adapta-se à ocorrência de geadas tardias devido a apresentar floração escalonada. Na floração, 

temperaturas elevadas podem provocar abortamento floral. A viabilidade do pólen é 

favorecida para temperaturas na ordem dos 10 a 25 ºC (Lourenço e Palma, 2006). 

Temperaturas elevadas, associadas a baixa disponibilidade de água no solo, nas fases de 

floração e formação do grão originam um fim de ciclo muito rápido com penalização na 

produção final (López-Bellido, 2003). 

 

A Tabela 4 mostra a duração de vários períodos culturais em dias e em graus dia, 

tendo como base a temperatura média em cada período. 

Tabela 4 – Duração de diversos períodos ao longo do ciclo vegetativo da colza em função da temperatura 
(Patanita, 2018) 

Ciclo vegetativo  dias graus dia temperatura 
média (Cº) 

Sementeira - Emergência 10 - 16 130 12,0 

Emergência - aparecimento entre nós 60 - 100 520   8,0 

Apar. Entre nós - Inicio da floração 50 - 60 400   7,3 

Floração 30 330 11,2 

Fim da floração - Maturação 50 870 17,0 

Total 200 2250   
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2.5.2 Humidade  
 A colza não é muito exigente em água, podendo desenvolver-se a partir de 400mm 

de precipitação desde que seja bem repartida (Tabela 5). O stresse hídrico prolongado 

pode ser prejudicial, sendo a cultura mais tolerante quando se verifica no período invernal. 

Por outro lado, responde muito bem às chuvadas abundantes na primavera, 

nomeadamente nas fases da floração e na formação do grão. 

 

Tabela 5- Ciclo vegetativo consoante as necessidades hídricas (Soum, 1991 cit. in Caturra, 1994) 

Ciclo vegetativo Água (mm) 

 Mínimo Máximo 

Sementeira – Roseta   40   50 

Roseta – Reinício de vegetação   55   80 

Reinício de vegetação – Início de floração   55   75 

Floração   80 100 

Floração – Maturação 170 290 

Total 400 595 
 

A análise da Tabela 5 mostra-nos que as necessidades em água aumentam com a idade da 

planta, atingindo valores máximos próximo da floração, que é o período mais crítico em 

que a falta de água mais poderá afectar negativamente o desenvolvimento da cultura e a 

produção de grão (Norouzi et al., 2008).  

A humidade do solo na época de sementeira é particularmente importante para se obter 

uma emergência rápida e homogénea. O reduzido tamanho da semente e a sua elevada 

necessidade em água na fase de embebição exigem solos com teor de humidade adequado 

no momento da sementeira (Norouzi et al., 2008). 

Nos principais países produtores de colza, esta é feita em sequeiro, devido às 

condições climáticas serem bastante favoráveis. Em Portugal, dado que é realizada como 

cultura de Outono – Inverno, também praticamente não se recorre à rega. Quando tal se 

verifica, é regada apenas nos períodos mais críticos.   

 Em Portugal existem poucos dados sobre a adaptação e consequentes aumentos 

na produção quando realizada em regadio. Parreira et al. (2010), em ensaios de variedades 

realizados em 2006/07, obtiveram diferentes respostas varietais ao regadio. De acordo 



15 

com estes autores, as variedades de ciclos mais longos são as que mais beneficiam com a 

rega e os sistemas mais utilizados são a aspersão, fixa ou «center-pivot». 

 

2.5.3 Solos 
Os solos não são normalmente um fator limitante ao cultivo da colza. De acordo 

com Lourenço e Palma (2006), é uma espécie tolerante à salinidade (até 8 a 12 dSm-1) e 

a gama de pH adequada ao cultivo da colza pode variar de solos ácidos (pH 5,5) a solos 

alcalinos (pH 8). 

 Dado que possui uma raiz aprumada e pivotante é conveniente ser cultivada em 

solos profundos e com uma boa drenagem (López-Bellido, 2003).  
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2.6 Fertilização 

2.6.1 Particularidades 
A colza é uma planta considerada exigente em nutrientes, mobilizando-os num 

período de tempo relativamente curto  e, de maneira geral, requer mais azoto que a 

maioria das culturas (Carvalho, 1981). O equilíbrio N-P-K afeta o rendimento da colza 

pelo que se torna importante realizar ensaios para determinar as proporções adequadas 

(López-Bellido, 2003). 

A cultura da colza é considerada de elevada exigência em azoto (Tabela 6), mas é 

também caracterizada por baixa eficiência de uso do nutriente, definida como o peso de 

sementes produzidas por unidade de N exportado. Consequentemente, há uma elevada 

necessidade de gerir a fertilização azotada de forma a melhorar e eficiência de uso do 

nutriente e reduzir o impacto ambiental associado à perda de azoto (Rathke et al., 2005). 

Deficiência em azoto reduz a produtividade da cultura, enquanto doses excessivas 

alongam a fase vegetativa, podendo aumentar a suscetibilidade a doenças e pragas e 

aumentando a formação de proteínas, tendem a diminuir o teor de óleo das sementes 

(Santos, 2015). A resposta ao azoto está relacionada diretamente com a disponibilidade 

de água no solo, ou seja, com a precipitação durante o ciclo vegetativo. Lourenço e Palma 

(2006) referem que o aumento da adubação azotada até determinados limites, estimula o 

crescimento, a produção do grão e aumenta o teor em proteína do grão. As aplicações de 

azoto podem retardar a floração, favorecer as ramificações e o número de síliquas. As 

adubações de cobertura merecem particular destaque porque as necessidades das plantas 

aumentam significativamente após o reinício da vegetação (depois da fase de roseta, em 

Janeiro/Fevereiro), mas não devem ser realizadas após a formação dos botões florais 

(López-Bellido, 2003). Ainda de acordo com este autor, aplicações tardias têm menor 

influência na produção e reduzem a eficiência de uso do nutriente. À sementeira deverão 

aplicar-se 20 a 30 kg/ha de azoto e em cobertura cerca de 50 kg/ha por aplicação. 

Aplicações de azoto superiores a 150 kg/ha deverão ser fracionadas para evitar a redução 

do teor em óleo das sementes (Guerrero, 1992). 

A colza tem necessidades moderadas de fósforo e a colheita exporta quase 60% 

do total extraído (Tabela 7). A resposta à fertilização fosfatada é influenciada pelo 

desenvolvimento radicular da planta, método de aplicação, disponibilidade natural de 

fósforo no solo, disponibilidade de água e temperatura. Um suficiente nível de fósforo, 
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geralmente, reduz o tempo à floração e maturação e, ao contrário, uma carência aumenta 

este período (López-Bellido, 2003). O fósforo pode aumentar o peso individual do grão, 

além de desempenhar um importante papel na síntese dos lípidos e, consequentemente no 

rendimento em óleo (Santos, 2015).  

Em relação ao potássio, a cultura extrai quantidades elevadas, mas apenas uma 

reduzida fração é translocado para as sementes, existindo um elevado grau de restituição 

ao solo (90%) do potássio extraído (Tabela 6), situação a ter em conta para a fertilização 

da cultura seguinte (Guerrero, 1987). A importância dos três macronutrientes principais 

é decisiva para o sucesso da cultura e o seu papel é mais evidente em situações de stress 

hídrico, já que contribuem para aumentar a resistência/tolerância à secura (Santos, 2015). 

 

Tabela 6 - Necessidades de macronutrientes da colza (Adaptado de Merrien et al., 1988 cit. in López-Bellido, 
2003) 

Elemento kg de nutriente por 1000 kg de grão 

Exportações Restituições Total 

Azoto (N) 38   52   90 

Fósforo (P) 11     8   19 

Potássio (K) 17 112 129 

Cálcio (Ca)   8   45   53 

Magnésio (Mg)   4     5     9 

Enxofre (S)   8   16   24 
 

Sendo a colza uma planta da família das crucíferas, apresenta elevadas exigências 

em enxofre (Tamas et al., 2009; Santos, 2015). Vários ensaios mostram que a aplicação 

de enxofre aumenta o rendimento pelo seu significativo efeito no número de grãos/síliqua 

(López-Bellido, 2003). As extrações deste nutriente, segundo Guerrero (1992), podem 

variar de 20 a 30 kg/ha. Têm também sido registadas interações significativas entre 

aplicações de enxofre e azoto, pelo que serão de preferir os adubos que também veiculem 

este nutriente. A aplicação de azoto em cobertura deverá fazer-se utilizando um adubo 

que também forneça enxofre, por exemplo, o sulfato de amónio (20,5% de N na forma 

amoniacal e 60% de enxofre) ou o sulfonitrato de amónio (26% de N, ¾ na forma 

amoniacal e ¼ na forma nítrica, e 37,5% de enxofre). A carência de enxofre produz uma 

floração deficiente com uma redução importante do rendimento (Fismes et al., 2000).  



18 

A colza, e as brássicas em geral, são plantas sensíveis à falta de boro. Atendendo 

a que a falta de boro no solo ocorre em vastas regiões do globo, é de esperar que este 

possa também ser um importante fator limitante à cultura. Yang et al. (2009) estudaram 

a aplicação de boro na cultura da colza, tendo registado influência significativa da 

aplicação de boro na produtividade, dado que é particularmente importante na formação 

das sementes, e na qualidade do óleo. 

Tabela 7 Necessidades de micronutrientes da colza (Adaptado de Merrien e Pouzet, 1989 cit. in López-Bellido, 
2003) 

Elemento g de nutriente por 1000 kg de grão 

Exportações Restituições Total 

Ferro (Fe)   95 100 195 

Cobre (Cu)     1   10   11 

Zinco (Zn)   92   70 162 

Manganês (Mn) 108 443 551 

Boro (B)   20   86 106 

Molibdénio (Mo)     1     4     5 
 

2.6.2 Enxofre 

2.6.2.1 Solo 
No solo o enxofre tem uma ação fertilizante e microbiológica (favorece a 

vitalidade de certos microrganismos úteis), bem como exerce uma notável ação anti-

parasitária (Gomes, 1984).  

A quantidade de enxofre no solo, embora muito variável (0,1 a 0,8 por 1000), é 

baixa em solos arenosos e elevada em solos ricos em matéria orgânica (Gros & Vivancos, 

1992). Este nutriente encontra-se no solo sob a forma inorgânica e orgânica, 

representando esta última a maior quantidade do elemento (75 a 90%), que por via 

microbiana é convertida em formas disponíveis para as plantas (Milléo, 1996). A 

mineralização de húmus liberta sulfatos de igual forma que nitratos. Deve destacar-se o 

paralelismo que existe entre a evolução do enxofre e do azoto no solo: ambos se 

encontram em estado orgânico no húmus e são colocados à disposição da planta mediante 

um processo microbiano similar (López-Bellido, 2003). Também a carência de enxofre 

está, geralmente, relacionada com a carência de azoto e confunde-se com esta, tanto que 
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os sintomas são muito parecidos, especialmente ao iniciar o desenvolvimento, quando a 

mineralização das reservas orgânicas está limitada. 

A riqueza total do solo em enxofre não indica nada mais do que a sua capacidade 

para assegurar a alimentação dos cultivos em enxofre; como no caso do azoto, depende, 

sobretudo, da riqueza em húmus e da atividade biológica do solo (Gros & Vivancos, 

1992). 

A ocorrência de processos físicos, químicos e biológicos origina outros compostos 

ou formas de enxofre que passam a fazer parte do seu ciclo. As fontes que podem suprir 

o solo de enxofre são a matéria orgânica, a água de irrigação, as chuvas, a atmosfera, os 

fertilizantes e os produtos fitofarmacêuticos. Muitas toneladas de enxofre são libertadas 

anualmente na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis e da poluição 

industrial. Parte deste enxofre retorna ao solo por intermédio das chuvas, porém a 

pequenas distâncias nos locais de emissão (Milléo, 1996). 

Segundo (Santos, 1983), 1991 e 1996) , o enxofre em formas orgânicas, para ser 

utilizado pelas plantas, tem de sofrer previamente a mineralização. A rapidez com que 

este fenómeno ocorre dependerá da quantidade de enxofre presente nos compostos 

orgânicos e das condições de vida que o solo possa proporcionar aos microrganismos 

responsáveis pelas transformações. Quando os materiais orgânicos contenham razões C/N 

e N/S muito elevadas, pode ocorrer, tal como sucede com o azoto e fósforo, imobilização 

temporária do enxofre.  

A influência do sistema radicular das plantas na mineralização do enxofre tem-se 

verificado ser importante. Na realidade, em igualdade de outros fatores, a mineralização 

do enxofre orgânico é mais acentuada em solos cultivados do que em solos nus, facto que 

poderá atribuir-se a uma influência direta das secreções radiculares na decomposição dos 

compostos orgânicos. (Santos, 1983), 1991 e 1996). 

Além do enxofre orgânico e do enxofre precipitado sob a forma de sais, pode 

ocorrer no solo a existência de enxofre elementar, sulfuretos e sulfatos. Dado que esta 

última forma, ou seja, o sulfatião (SO4
2-), é a mais facilmente utilizada pelas plantas, as 

disponibilidades de enxofre para as culturas dependerão, essencialmente, das 

possibilidades de oxidação das outras formas de enxofre. Esta oxidação ocorre através de 

um mecanismo paralelo ao da nitrificação. É também efetuada por baterias aeróbias, 

sobretudo do género Thiobacillus, às quais se pode dar a designação genérica de 
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sulfobactérias oxidantes. A ação destas sulfobactérias, além de depender da quantidade 

de enxofre presente noutras formas, está também, tal como se verifica com as 

nitrobactérias, relacionada com certos fatores do solo, nomeadamente com a humidade e 

a reação, exigindo arejamento e preferindo solos ácidos (Santos, 1983). De notar que, à 

semelhança da nitrificação, a oxidação do enxofre é um processo acidificante, uma vez 

que conduz à formação de H3O+ (Santos, 2015). 

A tendência natural de todas as fontes de enxofre é a formação de sulfatos, os 

quais constituem a fonte mais importante de enxofre para as plantas. Os sulfatos, 

prontamente solúveis, são sujeitos a lixiviação e ocorrem normalmente em concentrações 

que variam de 3 a 5 mg/dm3 de SO4
-2 no solo, suprimento suficiente para o crescimento 

da maioria das espécies. A colza parece ser mais exigente. Concentrações de até 20 

mg/dm3 no solo são comuns nos Estados Unidos, porém solos deficientes contêm entre 5 

a 10 mg/dm3. Nos solos arenosos e deficientes em enxofre, podem ocorrer teores 

inferiores a 5 mg/dm3 (Mengel e Kirkby, 2000). 

 

2.6.2.2 Planta 

Embora não seja um constituinte da clorofila, o enxofre é exigido para a sua 

formação e influencia beneficamente a fixação do azoto atmosférico pelas leguminosas 

(Santos, 2015). Ainda de acordo com este autor, além da maior parte das leguminosas, 

praticamente todas as crucíferas e muitas compostas são consideradas como plantas de 

elevadas exigências em enxofre. 

O enxofre intervém na síntese das proteínas, em geral, e, particularmente, é um 

constituinte dos aminoácidos cistina, cisteína e metionina. Este último aspeto desempenha 

importante função no valor biológico dos alimentos, porque, a nível mundial, tem-se 

verificado haver uma acentuada carência de metionina (Santos, 2015). 

O enxofre participa em reações oxirredução, sendo um componente das 

ferredoxinas, de coenzimas, vitaminas, proteínas e glicósidos (Vivancos, 1997). 

Uma vez absorvido em forma de sulfato, tem de ser reduzido, como ocorre com o 

azoto, para que possa ser assimilado pela planta. A reação é efetuada por intermedio de 

ATP e com a participação de uma molécula portadora de um grupo sulfídrico, sendo 
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ativada a redução por diversas enzimas e por ferredoxinas, que são complexos orgânicos, 

de grande poder redutor (Vivancos, 1997). 

O enxofre reduzido é rapidamente incorporado a moléculas orgânicas, sendo o 

composto estável mais simples a cisteína. Este, junto com a metionina, são os 

aminoácidos sulfurados mais importantes. Entre as funções mais importantes do enxofre 

está a de formar ligações bissulfúricas (-S-S-) entre cadeias de polipéptidos, pela união 

de grupos sulfídricos (SH-). Também pode formar ligações covalentes entre cadeias 

diferentes ou dentro de uma mesma cadeia polipeptídica, aumentando deste modo a 

estabilidade da sua estrutura (Vivancos, 1997). 

O enxofre é também componente de reguladores de crescimento, de vitaminas 

(biotina e tiamina), do ácido lipóico e glutationa (óxi-redução), da coenzima “A”, de 

grupos sulfridrila que atuam em reações enzimáticas, da ferredoxina e outros (Malavolta, 

1980) citado por (Milléo, 1996). 

Nas crucíferas o enxofre exerce particular importância pela síntese de 

glucosinolatos e do ácido erúcico. (Kirkby & Mengel , 1987)  citados por (Milléo, 1996). 

As aplicações de sulfatos na colza, de acordo com López-Bellido (2003), devem realizar-

se entre o início do alongamento do caule (estádio C2) e o aparecimento das 

inflorescências (estádio D2). 

Atualmente o enxofre está a tornar-se um nutriente limitante na produção de certas 

culturas mais do que no passado. As razões para isto, segundo (Mello, 1984) citado por 

(Milléo, 1996) incluem: 

a) Aumento de culturas que necessitam mais enxofre; 

b) Uso de fertilizantes concentrados com pouco ou nenhum enxofre; 

c) Quantidades insuficientes de enxofre atmosférico proveniente da chuva; 

d) Redução das reservas de enxofre do solo com as perdas de matéria orgânica; 

e) Cultivos em solos arenosos e ou com baixo teor de matéria orgânica; 

f) Cultivo em solos arenosos e alta pluviosidade.  

Haag et al. (1983) e Grant e Bailey (1990) com a finalidade de obter o quadro 

sintomatológico das carências de enxofre, observaram que deficiências moderadas de 

enxofre no solo, podem não conduzir a alguns dos sintomas característicos, mas ainda 

assim haver redução na produtividade. Sintomas visuais bem definidos ocorrem quando 

as plantas são submetidas a deficiência severa. 
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As deficiências de enxofre nas plantas conduzem, geralmente, a uma clorose que 

pode confundir-se com a que é provocada por uma carência de azoto. No entanto, 

enquanto no caso do azoto o amarelecimento se manifesta nas folhas mais velhas, no caso 

do enxofre a clorose generaliza-se a todas as folhas, sintoma relacionado com a 

interferência na síntese da clorofila, sendo até mais acentuada nas folhas jovens, o que 

está de acordo com a menor mobilidade deste nutriente na planta. (Moreira, 2012) 

As deficiências, em igualdade de outros fatores, é mais provável que se manifeste 

nas plantas com maiores exigências neste nutriente, como é o caso das crucíferas (Santos, 

1983) (Santos, 1991, 1996). Na colza, as folhas ficam encarquilhadas, com as nervuras 

visíveis e a coloração arroxeada na base, coloração que pode ocorrer nos botões e ramos; 

o crescimento da planta é prejudicado, esta ramifica menos e consequentemente forma 

menos botões; a floração é atrasada e prolongada; as flores normalmente amarelas ficam 

descoloridas, (esbranquiçadas), e com alta taxa de abortamento; as síliquas são mal 

formadas, pequenas e com engrossamento; a maturação atrasa e prolonga-se podendo-se 

observar plantas maduras com botões florais verdes; os botões formam-se lentamente e 

permanecem pequenos; e os grãos são poucos e mal formados (López-Bellido, 2003). 

Segundo (Thomas, 1984) , não se conseguem boas produtividades de colza em solos 

deficientes em enxofre, para isto devem ser utilizados fertilizantes que atendam à 

necessidade da cultura, porém altas taxas de enxofre podem reduzir o teor de óleo e 

aumentar o teor de glucosinolatos.  

A correção das deficiências é efetuada, mais frequentemente, mediante a aplicação 

de adubos que contêm elevadas percentagens de enxofre e de certos corretivos. 

O enxofre, através das raízes, é assimilado pelas plantas, quase exclusivamente, na forma 

de sulfatião (SO4). Pequenas quantidades podem ser absorvidas através das folhas, na 

forma de SO2. No entanto este gás, em concentrações superiores a determinados níveis 

críticos, é tóxico para as culturas, sendo um dos responsáveis pelos danos que podem ser 

causados às plantas cultivadas na vizinhança de grandes centros industriais. Também o 

enxofre elementar, aplicado em polvilhação à parte aérea das plantas, se admite poder 

entrar diretamente nas plantas; no entanto, parece mais lógica a suposição de que aquela 

forma de enxofre pode, de facto, entrar na planta, mas só após sofrer fenómenos de 

oxidação e/ou redução que o transformam noutras combinações químicas (Santos, 1983) 

(Santos, 1991, 1996) 



23 

 

2.6.3. Boro 
 O boro (B) é um elemento essencial para as culturas através de várias ações, 

nomeadamente, a influência na formação do ácido ribonucleico (RNA) e na síntese e 

translocação dos glícidos, e na proporção entre mono e polissacáridos, importantes para 

a síntese e estrutura da parede celular e lignificação (Santos 2015). Também a redução da 

transpiração e a polinização parecem estar bastante associados ao teor de boro nas plantas, 

bem como outros processos fisiológicos, tais como: metabolismos de ácido indolacético 

(AIA); metabolismos de compostos fenólicos; metabolismo de ascorbato; fixação de 

azoto; e diminuição da toxicidade de alumínio (Marschner, 1995). 

Na colza, o boro, além das ações já referidas, tem particular efeito na fertilidade 

das flores e no número de ramificações, sendo igualmente importante para assegurar a 

formação das sementes (Blevins e Lukaszewski, 1998). 

A absorção de B pelas plantas depende somente da sua atividade na solução do 

solo. Esta, por sua vez, depende das reações de adsorção entre o boro e seus adsorventes 

existentes no solo, tais como os óxidos de ferro e alumínio, os minerais de argila, a matéria 

orgânica, o hidróxido de magnésio e o carbonato de cálcio. Na absorção, o primeiro item 

a merecer atenção é o contato do elemento com a raiz, que no caso do B se dá por fluxo 

de massa (Welch, 1995). A sua absorção é sobretudo na forma H3BO3 e B(OH)4
-, variando 

a concentração nas plantas com a espécie. Nas monocotiledóneas o teor na matéria seca 

situa-se ente 5 e 15 ppm, nas dicotiledóneas o teor oscila entre 20 e 60 ppm (Santos, 

2015). 

As deficiências de boro, para a maior parte das espécies, poderão ocorrer abaixo 

de 15-20 ppm, sendo mais prováveis em culturas sensíveis à falta de boro, como é, por 

exemplo o caso da vinha, beterraba sacarina, couve-flor, colza e luzerna (Santos, 2015).  

De acordo o autor anterior, as deficiências de boro serão mais de recear nos 

seguintes condicionalismos: 

- Quando permitem elevado arrastamento, nomeadamente nos solos de textura ligeira 

situados em zonas de elevada precipitação; 
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- Em solos calcários, com elevado pH, no quais o boro é intensamente fixado através da 

retenção pela calcite e da precipitação sob a forma de borato de cálcio, pouco solúvel, e, 

devido à elevada disponibilidade de cálcio, há tendência para um desequilíbrio na razão 

Ca/B; 

- Em solos pobres em matéria orgânica, pois esta além de libertar boro durante a 

mineralização, forma complexos através dos quais o boro vai ser mobilizado a partir da 

fração mineral e cedido à planta. 

O conteúdo de boro nos solos varia de 1 a 2 ppm, podendo haver risco de carência 

quando este é inferior a 0,6 ppm. Porém, não basta que o solo seja rico em boro, mas 

também assimilável. Além dos condicionalismos anteriormente referidos nos quais a 

carência de boro poderão ser mais frequentes, também as secas muito intensas podem 

diminuir riqueza do nutriente no mesmo solo acentuando as deficiências (Gros & 

Vivancos, 1992). 

O conhecimento da mobilidade dos nutrientes na planta favorece a escolha do tipo 

de gestão que será adotado na correção ou prevenção da deficiência. Quando o nutriente 

é imóvel na planta, torna-se necessário o fornecimento frequente do nutriente para atender 

as exigências dos novos órgãos em formação. Deste modo, as aplicações foliares do B 

deverão promover melhor resultado na produção, nas cultivares que tenham maior 

mobilidade do nutriente. 

Na fase reprodutiva o efeito benéfico é proeminente, uma vez que as exigências 

em Boro são mais altas neste período do que no crescimento vegetativo (Blevins e 

Lukaszewski, 1998), influindo na germinação do pólen, florescimento e frutificação. No 

cafeeiro, causa abortamento das gemas floríferas, influindo também no crescimento 

vegetativo. Dentre os fatores benéficos, podemos citar também a síntese de proteínas e 

ácidos nucleicos que tem sua eficiência elevada. 

As contribuições de boro trazidas pela chuva, estrume e a água de rega não são 

insignificantes. Habitualmente os fertilizantes clássicos não contêm este nutriente, pelo 

que o enriquecimento do solo em boro, pode-se obter utilizando alguns produtos 

boratados, sendo estes líquidos ou sólidos e fertilizantes boratados (Gros & Vivancos, 

1992). 
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A toxicidade do boro é também muito frequente, situando-se em níveis que pouco 

excedem o limite superior de deficiência, ou seja, cerca de 20 ppm. Por isso, as aplicações 

devem ser cautelosas. Além disso, a sintomatologia dos excessos de boro, pelo menos no 

caso das folhas, não difere muito da que é provocada pela carência Santos (2015). 
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3. Material e Métodos 

3.1. Localização do Ensaio 
O ensaio de campo se suporte ao estudo foi desenvolvido nos terrenos da empresa 

Agro Vale Longo, Lda, localizados na freguesia de São João de Negrilhos, concelho de 

Aljustrel (37°57'57.4"N 8°09'16.0"W). Trata-se de uma parcela de 45ha, no qual se 

encontra instalado um sistema de rega por aspersão, nomeadamente um «center-pivot». 

3.2. Caracterização edáfica 
Como se pode observar na Figura 4 e de acordo com a Carta de Solos de Portugal, 

no local onde foi instalado o ensaio, os solos presentes são classificados nas famílias Cpv 

e Vc (SROA, 1962).  

 

 

 

Os solos Cpv denominam-se por Barros Castanhos-Avermelhados Calcários e 

caracterizam-se por ser pouco descarbonatados de rochas eruptivas básicas ou grés 

argilosos calcários ou margas. Segundo Cardoso (1965), os Barros Castanhos-

Avermelhados têm características muito semelhantes às dos Barros Pretos, deles 

diferenciando a cor. 

Figura 4 – Famílias de solos mais representativas nos terrenos da empresa 
Agro Vale Longo Lda. Imagem cedida por Contexto Rural 
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Por sua vez, os solos Vc designam-se por Solos Calcários Vermelhos de calcários, 

são solos pouco evoluídos formados a partir de rochas calcárias, de cor pardo-

avermelhada ou vermelha, de textura franca, franco-argilo-arenosa ou franco-argilosa 

calcária, por vezes com fragmentos de calcário compacto e estrutura granulosa fina ou 

média moderada. (Cardoso, 1965). 

As análises de solo da parcela onde foi instalado o ensaio, embora relativas ao ano 

de 2015, em que se instalou a cultura da papoila, tendo como precedente cultural a cevada 

encontram-se em anexo. Estamos perante um solo argiloso com apreciável nível de 

fertilidade. De acordo com LQARS (2000), as principais características têm a seguinte 

classificação: matéria orgânica baixa; pH pouco alcalino, capacidade de troca catiónica 

muito alta; fósforo baixo; potássio e magnésio muito alto; enxofre médio a alto; boro alto 

e, apreciável quantidade de azoto residual (65 a 70 kg/ha). 

 

3.3. Características climáticas e agrometeorológicas 
Relativamente à caracterização climática e agrometeorológica, pode observar-se 

na Figura 5 os valores da média das temperaturas máximas, média das temperaturas 

mínimas e a precipitação acumulada ao longo dos meses durante o ano agrícola de 

2016/2017 (COTR, 2017) e, para comparação, as normais climatológicas do período 

1971-2000 (IPMA, 2020). 

Os dados referentes ao ano agrícola de 2016/2017 foram recolhidos na Estação 

Agrometeorológica de Aljustrel (inserida no Perímetro de Rega do Roxo) 

disponibilizados pelo Centro Operativo e Tecnologia de Regadio (COTR, 2017) e os do 

período 1971-2000 relativos à Estação Meteorológica de Beja, publicados pelo IPMA 

(2020). 
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Figura 5 – Valores da média das temperaturas máximas, média das temperaturas mínimas e precipitação 
mensais no ano 2016/17 em Aljustrel (COTR, 2017) e no período 1971-2000 em Beja (IPMA, 2020) 

Os elementos climáticos em análise no ano 2016/17, nomeadamente a média das 

temperaturas máximas registada foi de 25,2ºC e a média das temperaturas mínimas que 

se fez sentir foi de 10,0ºC, enquanto que a precipitação acumulada ao longo do ano 

hidrológico foi de 399mm. Em comparação com as normais climatológicas de 1971-2000, 

pode considerar-se um ano mais quente e seco, pois a média das temperaturas máximas 

calculada para o período de 30 foi de 22,5ºC, a média das temperaturas mínimas foi de 

10,4ºC, e a precipitação acumulada de 572mm (quase mais 200mm do que o ano 

considerado em análise).  

De salientar que no ano 2016/17 a média das temperaturas máximas mensais 

atingiu valores sempre superiores às normais do período 1971-2000, com destaque para 

os meses de abril, maio e junho (Figura 5). A média das temperaturas mínimas teve um 

comportamento mais irregular, com valores mais baixos de outubro a janeiro 

(especialmente neste mês) e mais elevadas de fevereiro a junho, particularmente neste 

mês. Quanto à precipitação, durante o período cultural, apenas em outubro e março foi 

mais elevada no ano de 2016/17, sendo que em abril os valores foram de tal forma baixos 

que não foram efetivos. 

Durante o período da cultura (outubro a maio), a média das temperaturas mensais 

foi de 13,8º C, enquanto que a média das temperaturas máximas registou 21,3ºC e a média 

das temperaturas mínimas foi de 7,8ºC; quanto à precipitação, durante o período cultural 
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choveram cerca de 393,4mm, quase toda a precipitação acumulada durante o ano agrícola 

(399mm). 

 

3.4. Fatores de estudo e delineamento experimental 
De acordo com o objetivo do estudo e o itinerário cultural seguido pelos 

responsáveis da empresa Agro Vale Longo, instalou-se um ensaio de campo em faixas 

com dois fatores de variação relativos à fertilização de cobertura na cultura da colza: 

- Enxofre, três níveis de aplicação, designados S0, S1 e S2, que correspondem, 

respetivamente a 0, 122 e 212 kg S/ha; 

- Boro, três níveis de aplicação, designados B0, B1 e B2, que correspondem, 

respetivamente a 0, 0,215 e 0,429 kg B/ha. 

Este desenho experimental conduziu a nove tratamentos tal como se indicam na 

Tabela 8. Todavia, devido a um erro de aplicação, os tratamentos 6 (S1 B2) e 8 (S2 B1) 

não foram convenientemente realizados, pelo que não foram recolhidos dados relativos a 

estes tratamentos.  

De salientar, que os fertilizantes de cobertura utilizados, para além do enxofre 

incorporaram também azoto, pelo que os tratamentos S1 e S2 correspondem, 

respetivamente a 76 e 107 kg N/ha). 

Tabela 8 - Tratamentos em estudo no ensaio de campo na cultura da colza, relativos à aplicação de cobertura 
de enxofre e boro (Montes Velhos – Aljustrel, 2017) 

Tratamento Enxofre (S) Boro (B) 
1 S0 (0 kg/ha) B0 (0 kg/ha) 
2 S0 (0 kg/ha)        B1 (0,215 kg/ha) 
3 S0 (0 kg/ha)        B2 (0,429 kg/ha) 
4     S1 (122 kg/ha) B0 (0 kg/ha) 
5     S1 (122 kg/ha)        B1 (0,215 kg/ha) 
6     S1 (122 kg/ha)        B2 (0,429 kg/ha) 
7     S2 (212 kg/ha) B0 (0 kg/ha) 
8     S2 (212 kg/ha)        B1 (0,215 kg/ha) 
9     S2 (212 kg/ha)        B2 (0,429 kg/ha) 

O ensaio foi instalado em faixas de 16 metros de largura e 170 metros de 

comprimento, o que equivale a uma área de 2720m2 por cada parcela experimental. Foram 

efetuadas 4 colheitas/repetições em cada parcela de cerca de 304m2 (7,6 m × 40 m), o que 

corresponde a uma área total de colheita por parcela de 1216m2. 
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3.5. Material vegetal 
 Utilizou-se neste estudo variedade de colza ‘Axana’ registada pela empresa 

Euralis, que se caracteriza por ter um ciclo de primavera, portanto um ciclo mais curto 

(floração precoce) quando comparada com variedades de hábito de crescimento de 

inverno. É caracterizada como sendo altamente produtiva, por apresentar altos 

rendimentos de gordura, ampla capacidade de adaptação aos mais variados tipos de solos, 

podendo ser utilizada em sequeiro e em regadio, mostrando alguma resistência à acama e 

à deiscência. 

 

3.6. Itinerário cultural  
Como se referiu na localização, o ensaio foi realizado nos terrenos explorados pela 

sociedade Agro Vale Longo, sendo todos os materiais, equipamentos e itinerário técnico 

da responsabilidade da empresa.  

 Antes da instalação da cultura da colza, foi necessário proceder à preparação do 

solo. Considerando que o precedente cultural foi papoila (Papaver somniferum), a opção 

foi utilizar uma grade rápida para destruição e enterramento dos resíduos em meados de 

maio do ano 2016. Depois de passar o verão, o solo, devido as suas características físicas, 

fendilhou permitindo um arejamento e descompactação natural. Após as primeiras chuvas 

foi realizada uma passagem de chisel pesado de forma a fragmentar e fraturar mais o solo 

e a facilitar o desenvolvimento da raiz aprumada da colza. Passados oito dias, efetuou-se 

uma passagem de fresa de eixo vertical (“rototerra”), para destorroar e nivelar o solo por 

forma a permitir obter uma boa cama de sementeira. 

 No dia 14 de outubro de 2016, em função das análises de solos, foi efetuada a 

adubação de fundo recomendada (300 kg/ha de um adubo do tipo 10-20-6, com 18% de 

enxofre, a lanço. 

 No dia 15 de outubro de 2016 realizou-se a sementeira com um semeador 

combinado (semeador + grade rápida – Horsch pronto AS), pneumático, que permitiu 

realizar uma sementeira com a densidade muito precisa. Durante o processo de sementeira 

a grade rápida que está acoplada na frente do semeador, vai realizando uma pequena 

mobilização do solo de forma a enterrar o adubo de fundo e imediatamente atrás o 
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semeador efetua a sementeira, que neste caso foi com cerca de 1,5cm de profundidade e 

com a densidade de 600 mil sementes por hectare. 

 No dia seguinte à sementeira foi realizada uma passagem de rolo compactador, 

com o propósito de aconchegar mais a semente à terra para melhorar a emergência. De 

seguida efetuou-se uma monda utilizando um herbicida de efeito residual com o objetivo 

de evitar o aparecimento de infestantes durante o período inicial da emergência e 

crescimento da colza. Esta monda foi efetuada com um pulverizador de débito automático 

e de controlo de sobreposição, tendo-se usado o herbicida Butisan, concentrado de 

suspensão contendo 500 g / l (43,1% p / p) de metazacloro. 

A primeira cobertura foi realizada ainda no ano de 2016, mais propriamente no 

dia 7 de dezembro, com a cultura no início do alongamento do caule (estádio C2) tendo 

sido distribuídos a lanço 150 kg/ha do adubo Nergetic 30 (30% N + 21% S). A segunda 

cobertura realizou -se no dia 13 de janeiro de 2017, na fase de botões florais unidos (D2), 

com 150 kg/ha de Sulfato de Amónio (21,5% N + 60 % S). Nas parcelas com o tratamento 

S2, foi duplicada esta segunda cobertura. 

A aplicação do boro realizou-se via foliar no dia 1 de fevereiro de 2017, no estádio 

F1 (abertura das primeiras flores) com recurso ao pulverizador já anteriormente referido, 

tendo-se usado 1,5 l/ha de Tecnifol Boro (11%; densidade 1,3). Nas parcelas com o 

tratamento B2 esta aplicação de boro foi duplicada. 

A colheita foi realizada no dia 17 de maio 2017 por uma ceifeira-debulhadora com 

o equipamento adequado, neste caso, uma frente especifica para a ceifa da colza, o que 

permite diminuir significativamente as inevitáveis perdas de grão devidas à deiscência 

das síliquas.   

3.7. Variáveis estudadas  
Para além do acompanhamento fenológico da cultura, avaliou-se o efeito dos 

tratamentos nas seguintes variáveis: 

- Produção de grão (kg/ha); obtida a partir da colheita das quatro áreas de 304 m2 

por parcela/tratamento; considerando que nas especificações de comercialização da colza 

o valor de referência para a humidade é 7%, os valores da produção de grão foram 

corrigidos para este nível de humidade; 
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- Peso de 1000 grãos (g); segundo a norma ISSO 520:1977, realizaram-se quatro 

contagens de 100 grãos, através de contagem electrónica pelo contador de grãos 

«Numigral», de seguida pesaram-se, calculou-se a média das quatro contagens para 

depois se multiplicar por dez e obter o peso de mil grãos; 

 - Teor de óleo do grão (%); realizou-se através do método oficial Soxhlet, 

corrigido para a matéria seca (MS); 

- Teor de humidade do grão (%); realizou-se através do método oficial em estufa 

de secagem; 

- Produção de óleo (kg/ha); obteve-se a partir do produto da produção de grão pelo 

teor em óleo do grão. 

3.8. Análise estatística  
A análise estatística dos dados experimentais realizou-se através do «software 

Statistix», versão 8, da «Analytical Software» (Florida, EUA) e do «Office Excel da 

Microsoft» (Washington, EUA). Estes softwares permitiram a criação dos modelos de 

regressão linear, a sua representação gráfica, assim como também, permitiram a 

realização de estatística descritiva (médias, desvio-padrão, etc.), de análises de variância 

(ANOVA) e do teste de comparação de médias (LSD) dos resultados para o nível de 

significância de 5% (α = 0,05). 
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4. Análise de Resultados 

4.1. Produção e peso do grão 
Os resultados obtidos para a produção de grão e para o peso de 1000 grãos de 

colza apenas mostram efeito dos tratamentos na produção de grão (Tabela 9), o qual se 

revelou altamente significativo (p≤0,1%). 

O tratamento S1×B1 conduziu à produção de grão mais elevada com 4052 kg/ha, 

estatisticamente diferente das restantes, exceto da registada em S2×B0 (3886 kg/ha), 

enquanto que no tratamento S0×B0, com 2909 kg/ha, se obteve o valor mais baixo (Figura 

7).  

Tabela 9 - Análise de variância (ANOVA) da produção de grão de colza (kg/ha) corrigida para 7% de 
humidade e do peso de 100º grãos (g) (Montes Velhos – Aljustrel, 2017) 

Origem da Variação GLa 
Produção de grão 7% Hum. 

(kg/ha) 
Peso 1000 grãos 

(g) 

QMb F QMb F 

Tratamentos 6 520766 14,18*** 0,02378 2,62 

Repetições 3   77495  0,00947  

Erro 18   36737  0,00907  

Coef. Variação (CV)  5,31 2,29 
aGraus de Liberdade; bQuadrados Médios 
*,**,*** significativo para 0,05; 0,01 e 0,001 respetivamente 
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Figura 6 - Médias da produção de grão (kg/ha) de colza corrigidas para 7% de humidade, por tratamento de 
enxofre × boro, teste LSD (p≤0,05) e média do ensaio na linha (Montes Velhos – Aljustrel, 2017) 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas para p ≤ 0,05, entre os 
tratamentos em estudo, de acordo com o teste LSD. 

 

Estes resultados mostram, claramente, resposta à aplicação de enxofre. Como se 

pode observar na Tabela 10, sem aplicação de boro, a produção de grão aumentou de 

2909 kg/ha em S0 para 3555 kg/ha em S1 e para 3886 em kg/ha em S2. Embora esta 

análise diga respeito à resposta ao enxofre, importa considerar que ao aumento da dose 

deste nutriente correspondeu também o aumento do azoto, uma vez que os fertilizantes 

aplicados tinham na sua constituição os dois nutrientes, e que entre eles existe um 

importante efeito sinérgico. Diversos autores, entre os quais Fismes et al. (2000), 

Orlovius (2003), Gambaudo e Fontanetto (2008), referem a melhoria da eficiência de uso 

do azoto pela colza quando se fertiliza com enxofre. 

Ferraris et al. (2014) em ensaios de fertilização em colza com azoto, enxofre e 

boro, embora não tenham obtido efeito da aplicação de enxofre (10 e 30 kg S/ha), 

registaram efeito significativo do azoto (60 e 100 kg N/ha) e da interação entre estes 

nutrientes, tendo registado o maior rendimento (3102 kg/ha) com o tratamento 

N60×S30×B. Também Zamora e Pugliese (2014), em ensaios de fertilização em colza, 

onde comparam doses crescentes de azoto (40, 80, 120 e 160 kg N/ha) e a sua interação 

com o enxofre (20 kg S/ha), obtiveram rendimentos crescentes com os maiores valores 

registados nas doses máximas de azoto e enxofre, superando os 4300 kg/ha. 
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Salvagiotti, et al. (2009) referem aumentos das taxas de crescimento da cultura, 

nomeadamente o aumento da área foliar e, consequentemente, uma maior capacidade de 

intercetar a radiação solar, decorrentes da fertilização com enxofre quando não há 

deficiências de azoto. A disponibilidade de azoto não deve ser limitada para se poder ter 

o máximo proveito da adubação com enxofre, pois com baixas disponibilidades de azoto, 

a fertilização com enxofre não tem efeito sobre a absorção de azoto e vice-versa 

(Salvagiotti e Miralles, 2008). 

 

Tabela 10 - Produção de grão de colza (kg/há) por tratamento colocando em evidência os níveis de enxofre 
(Montes Velhos – Aljustrel, 2017). 

Tratamentos B0 B1 B2 

S0 2909 3530 3669 

S1 3555 4052 ? 

S2 3886 ? 3680 

 

Também em relação ao boro, para o nível mais baixo de enxofre, se verificou 

resposta à aplicação daquele nutriente, tendo-se obtido 2909 kg/ha em B0, 3530 kg/ha em 

B1 e 3669 kg/ha em B2 (Tabela 11). Ferraris et al. (2014) também obtiveram efeito 

significativo da fertilização com boro (0,125 kg B/ha) sobre o rendimento da colza, muito 

para além do observado na soja e, principalmente, no girassol que é uma cultura muito 

exigente em boro. Da mesma forma, Zamora e Pugliese (2014), obtiveram respostas 

positivas à aplicação de boro em todos os tratamentos, embora de baixa magnitude. 

 

Tabela 11 - Produção de grão de colza (kg/há) por tratamento colocando em evidência os níveis de boro 
(Montes Velhos – Aljustrel, 2017). 

Tratamentos S0 S1 S2 

B0 2909 3555 3886 

B1 3530 4052 ? 

B2 3669 ? 3680 
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Tanto para o enxofre como para o boro, a resposta da produção de grão à aplicação 

destes nutrientes ajusta-se a uma regressão linear significativa (Figura 8) que apresenta 

coeficientes de determinação elevados (R2=0,9665 para o enxofre e R2=0,8818 para o 

boro) 

 

 

 

Figura 7 - Regressões lineares entre a aplicação dos nutrientes (enxofre a azul e boro a vernelho) e a produção 
de grão de colza (Montes Velhos – Aljustrel, 2017). 

 

Embora o rendimento tenha sido beneficiado pela adição individual de enxofre e 

de boro, a adição simultânea de ambos os nutrientes parece mostrar uma interação 

positiva entre eles, a qual se pode traduzir numa sinergia, ou seja, o aumento na 

concentração/dose de um nutriente favorece a absorção do outro. Apesar da 

impossibilidade de identificar/comprovar a interação através da análise estatística, devido 

à falta de resultados de alguns tratamentos, a comparação dos valores de produção de grão 

obtidos nos tratamentos S0×B0 e S1×B1, mostra-nos um aumento nesta variável de 70%, 

que correspondeu a 1143 kg/ha. Este resultado indicia a existência de interação entre estes 

nutrientes no nosso estudo, concordante com a interação positiva S×B obtida por Ferraris 

et al. (2014) e Ferraris et al. (2013) na cultura da colza. 

A resposta da produção de grão à aplicação conjunta de enxofre e boro também 

se parece ajustar a uma regressão linear (Figura 9), embora apresente um coeficiente de 
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determinação mais baixo (R2=0,4372) que o registado nas aplicações individuais de cada 

nutriente (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Regressão linear entre a aplicação de enxofre + boro e a produção de grão de colza (Montes Velhos 
– Aljustrel, 2017). 

 

Quanto à quebra de produção de grão (372 kg/ha) de S1×B1 e S2×B2 pode ser 

explicada, tal como referem Rheinheimer et al. (2007), que grandes aumentos de enxofre 

no solo podem significar maior absorção pela planta, sem que ocorram correspondentes 

aumentos na produção de matéria seca. No entanto, neste caso concreto, como a aplicação 

de enxofre foi complementada com aplicação de azoto, pois o adubo maioritariamente 

utilizado foi o sulfato de amónio (60% enxofre e 21% azoto), este nutriente promove o 

crescimento vegetativo, consequentemente deixa a cultura mais vulnerável à acama, 

fenómeno que registámos, diminuindo desta forma o seu rendimento de matéria seca 

(MS). Ensaios realizados com várias culturas, nomeadamente, soja, feijão, sésamo, trevo 

violeta, trigo e colza, em diferentes tipos de solos, Rheinheimer et al. (2007) apenas 

encontraram respostas na produção de matéria seca à aplicação de enxofre na colza. Estes 

resultados comprovam, por um lado a importância do enxofre nesta cultura e, por outro, 

a ausência de resposta à fertilização com enxofre em solos bem providos deste nutriente. 

Os nossos resultados que não mostraram resposta da produção de grão com a 

duplicação da dose de enxofre (mais 90 kg S/ha) na segunda cobertura utilizando sulfato 
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de amónio (tratamento S2), parecem poder enquadrar-se neste cenário de satisfação das 

necessidades do nutriente com o tratamento S1. 

Resultados não publicados obtidos no ensaio de colza bifatorial realizado em 

regadio no ano 2007/08 na Quinta da Saúde em Beja, num ambiente idêntico àquele em 

que se realizou o ensaio objeto de análise neste trabalho, embora com uma variedade de 

primavera diferente (‘Kabel’), conduziram também a respostas lineares à aplicação de 

azoto, bem como ao enxofre e ao boro. Neste ensaio, da responsabilidade da ADP 

Fertilizantes e do Instituto Politécnico de Beja, foram avaliadas três doses de azoto em 

cobertura (30, 60 e 90 kg N/ha) sem e com boro (0,286 l/ha). De salientar que foram 

usados dois adubos de cobertura, Fertijet e Sulfazoto, respetivamente, com 7 e 40% de 

enxofre (SO3), obtendo-se resposta à adubação azotada com qualquer um dos adubos, 

sendo que o nível mais elevado de adubação azotada com Sulfazoto, conduziu à produção 

de grão de 1510 kg/ha enquanto que igual nível de azoto com Fertijet atingiu 1360 kg/ha. 

A diferença de 150 kg/ha poderá ter sido devida à maior dose de enxofre aplicada com 

Sulfazoto (156 kg S/ha) comparativamente com à de Fertijet (20 kg S/ha). Por outro lado, 

a adubação de boro a partir do Tecnifol Boro (11% B) originou um aumento médio de 

produção de grão de 230 kg/ha, o que revela também resposta da cultura a este nutriente, 

tal como se verificou no presente estudo.  

O peso do grão, avaliado através do peso de 1000 grãos, não foi influenciado pelos 

tratamentos. Os valores registados nos diversos tratamentos foram muito próximos, tendo 

variado ente 4,02 g no tratamento S0×B0 e 4,24 g em S0×B1 (Figura 10). Com efeito, 

esta componente da produção tem alguma estabilidade, embora dependa da variedade, e 

tem um contributo para a produção de grão muito reduzido quando comparamos com a 

componente número de grãos/m2 (López-Bellido, 2003). Os resultados obtidos vão de 

encontro a este comportamento, uma vez que o coeficiente de correlação (r=0,323) entre 

o peso de 1000 grãos e a produção de grão não foi estatisticamente significativo (Anexo 

1). 
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Figura 9 - Médias do peso de 1000 grãos (g) de colza, por tratamento de enxofre × boro, teste LSD (p≤0,05) e 
média do ensaio na linha (Montes Velhos – Aljustrel, 2017). 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas para p ≤ 0,05, entre os 
tratamentos em estudo, de acordo com o teste LSD. 

 

4.2. Teor de óleo e humidade do grão e produção de óleo 
O teor de óleo do grão, em percentagem na matéria seca, o teor de humidade do 

grão, bem como a produção de óleo por unidade de superfície foram significativamente 

influenciados pelos tratamentos de fertilização com enxofre/azoto e com boro, 

respetivamente com p≤1,0%, p≤0,1% e p≤0,1% (Tabela 12). 

Tabela 12 - Análise de variância (ANOVA) do teor de óleo do grão (% na MS), teor de humidade do grão (%) 
e produção de óleo de colza (kg/ha) (Montes Velhos – Aljustrel, 2017). 

Origem da Variação GLa 

Teor de óleo do grão 
(% na MS) 

Teor de humidade do 
grão (%) 

Produção de óleo 
(kg/ha) 

QMb F QMb F QMb F 

Tratamentos 6 2,02351 5,98** 0,54425 7,34*** 121615 11.43*** 

Repetições 3 0,02848  0,10002    20418  

Erro 18 0,33830  0,07419    10640  

Coef. Variação (CV)  1,11 4,06 5,48 
aGraus de Liberdade; bQuadrados Médios 
*,**,*** significativo para 0,05; 0,01 e 0,001 respetivamente 
 

Quanto ao teor de óleo do grão, todos os tratamentos registaram valores acima dos 
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(53,35% da MS), estatisticamente diferente dos demais e o valor mais baixo foi obtido 

em S2×B2 (50,95% da MS), também estatisticamente diferente dos restantes (Figura 11). 

Estes resultados mostram uma quebra do teor de óleo no grão com o aumento das doses 

dos fertilizantes em estudo (enxofre/azoto e boro). As doses mais elevadas, 

nomeadamente de enxofre e, consequentemente de azoto, tal como referem Thomas 

(1984), Guerrero (1992) e López-Bellido (2003) tendem a reduzir o teor em óleo das 

sementes e a favorecer a produção de grão e o teor de proteína deste. A correlação 

significativa negativa registada entre a produção e o teor de óleo do grão (r=-0,46; p≤5%; 

n=28) (Anexo 1) obtida no nosso estudo, é indicador deste comportamento/relação. 

 

 

Figura 10 - Médias do teor de óleo no grão de colza (% na MS), por tratamento de enxofre × boro, teste LSD 
(p≤0,05) e média do ensaio na linha (Montes Velhos – Aljustrel, 2017). 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas para p ≤ 0,05, entre os 
tratamentos em estudo, de acordo com o teste LSD. 

 

A humidade do grão variou entre 6,18 e 7,17%, respetivamente para os 

tratamentos S0×B0 e S1×B1, os quais correspondem também aos tratamentos em que se 

registou a menor e maior produção de grão corrigida para 7% de humidade (Figura 12). 

A positiva e elevada correlação (r=0,51; p≤1%; n=28) entre o teor de humidade e a 

produção de grão atesta esta relação. Os teores de humidade mais elevados parecem poder 

ser atribuídos a uma maior duração do ciclo e, consequentemente, a uma maturação mais 

tardia das plantas nos tratamentos que conduziram a produção de grão mais elevada, 

nomeadamente ao tratamento S1×B1. Por outro lado, os tratamentos com menores níveis 
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de fertilizantes deverão ter conduzido a uma aceleração do ritmo de crescimento e 

desenvolvimento das plantas, atingindo mais cedo a maturação fisiológica e, como tal, 

teor de humidade mais baixo à colheita. Este comportamento é concordante com o 

referido por López-Bellido (2003). 

 

 

Figura 11 - Médias do teor de humidade do grão de colza (% na MS), por tratamento de enxofre × boro, teste 
LSD (p≤0,05) e média do ensaio na linha (Montes Velhos – Aljustrel, 2017). 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas para p ≤ 0,05, entre os 
tratamentos em estudo, de acordo com o teste LSD. 

 

A produção de óleo por hectare, obtida a partir da produção de grão (kg/ha) e do 

teor de óleo do grão (% da MS), mostra um comportamento idêntico ao da produção de 

grão, com o valor mais elevado obtido no tratamento S1×B1 e o mais baixo em S0×B0 

(Figura 13). Inclusivamente o teste de comparação de médias hierarquiza-as separa-as da 

mesma forma. Este resultado mostra claramente que é a produção de grão que mais 

contribui para a produção de óleo, situação comprovada pela elevadíssima e positiva 

correlação entre estas variáveis (r=0,99; p≤0,1%; n=28), situação também evidenciada 

por diversos autores, nomeadamente Parreira, et al. (2010). 
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Figura 12 - Médias da produção de óleo de colza (kg/ha), por tratamento de enxofre × boro, teste LSD (p≤0,05) 
e média do ensaio na linha (Montes Velhos – Aljustrel, 2017). 

Letras minúsculas diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas para p ≤ 0,05, entre os 
tratamentos em estudo, de acordo com o teste LSD. 
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5. Considerações finais  
Os resultados obtidos mostram resposta à aplicação de enxofre/azoto e boro na 

produção e no teor de óleo do grão, bem como na produção de óleo/ha, o que revela a 

importância destes nutrientes na cultura da colza. 

A produção de grão mais elevada obteve-se no tratamento S1×B1 (4052 kg/ha) 

que correspondeu às doses intermédias dos nutrientes, enquanto que o maior teor em óleo 

se registou com o tratamento S0×B0 (53,35%), precisamente o tratamento com a mais 

baixa produção de grão (2909 kg/ha). Estas características relacionaram-se negativamente 

(r=-0,46; p≤5%; n=28). 

Verificou-se que a produção de óleo/ha foi fundamentalmente determinada pela 

produção de grão, já que as diferenças nos teores de óleo entre os diferentes tratamentos, 

foram muito pequenas. 

Saliente-se que às variações nas aplicações de enxofre corresponderam também 

variações nas aplicações de azoto, uma vez que os fertilizantes com enxofre em geral 

incluem também azoto. Por isso, não foi possível isolar o efeito do enxofre, nutriente que 

tem com o azoto uma relação sinérgica. 

Os resultados embora dizendo respeito às condições particulares do local e do ano 

em que decorreu o ensaio, são concordantes com os da bibliografia consultada. Todavia, 

dada a irregularidade e imprevisibilidade climática do clima mediterrânico, será desejável 

realizar ensaios multianuais para uma maior robustez de resultados. 
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Anexo I 
Coeficientes de correlação (Pearson) 
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Anexo 1 - Coeficiente de correlação (Pearson) entre a aplicação dos nutrientes enxofre e o boro e a produção 
de grão. 

Correlations (Pearson) 

 

         Producao  pesograo    OleoMS     humid 

pesograo   0.3227 

  P-VALUE  0.0940 

 

OleoMS    -0.4601   -0.2310 

           0.0138    0.2368 

 

humid      0.5104    0.4121   -0.4960 

           0.0055    0.0293    0.0073 

 

OleoMSHa   0.9909    0.3128   -0.3377    0.4667 

           0.0000    0.1051    0.0789    0.0123 

 

Cases Included 28    Missing Cases 0 
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Anexo II 
Análise de solo e recomendação de fertilização para a cultura da Papoila (Papaver 

somniferum) 
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Anexo 2 - Análise de solo e recomendação de fertilização para a cultura da Papoila (Papaver Somniferum) 

 



52 

 


