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DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CANOLA EM TRÊS ÉPOCAS DE 

SEMEADURA EM JATAÍ-GO 

 

 

RESUMO – Objetivou-se com esse trabalho avaliar o desempenho de cinco 

híbridos de canola, em três épocas de semeadura em Jataí-GO e método alternativo 

de semeadura em área experimental. Foram conduzidos dois experimentos na 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. No primeiro experimento, foram 

utilizados os híbridos Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433, Hyola 571CL e Hyola 575CL 

em três épocas de semeadura. Foram avaliadas: emergência de plântulas, 

populações inicial e final, florescimento, maturação, altura, índice de sobrevivência 

de plantas, produtividade e soma térmica. Foram efetuadas as análises de variância 

e as médias foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. Nas 

condições edafoclimáticas da região no ano de 2017, o melhor desempenho 

agronômico foi na primeira época de semeadura com os híbridos Hyola 433 e Hyola 

575CL e na segunda com o Hyola 571CL. No segundo experimento, para avaliar 

método alternativo de semeadura, foi realizada a caracterização inicial das 

sementes. Após, foram submetidas a quatro métodos de semeadura (sem fita, 

sementes dispostas na fita posicionada para baixo, lateralmente e para cima). Foram 

avaliadas: emergência, índice de velocidade e primeira contagem de emergência de 

plântulas em areia. Foram realizadas as análises de variância e as médias de cada 

tratamento foram comparadas com a testemunha pelo teste de Dunnett a 5%. Para 

verificar o efeito da posição da fita adesiva, foi aplicado o teste de Tukey a 5%. A 

influência do uso da fita adesiva como método alternativo para a semeadura 

depende do híbrido avaliado. O uso da fita adesiva não interfere na emergência de 

plântulas dos híbridos Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433 e Hyola 575CL. De modo 

geral, deve-se evitar a fita posicionada para baixo. 

 

 

Palavras-chave: Brassica napus L. var oleífera, colza, estádios fenológicos, 

qualidade fisiológica, rendimento 
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CANOLA AGRONOMIC PERFORMANCE IN THREE SOWING TIMES IN JATAÍ-

GO 

 

 

SUMMARY – This work has as objective evaluate the performance of five 

canola hybrids in three sowing times in Jataí-GO and evaluate alternative sowing 

method in experimental field. Two experiments were conducted in the Federal 

University of Goiás, Regional Jataí. In the first experiment Hyola 50, Hyola 61, Hyola 

433, Hyola 571CL and Hyola 575CL hybrids were used in three sowing times. The 

following were evaluated: seedling emergence, inicial and final population, flowering, 

maturation, height, plant survival index, productivity and thermal sum calculation. The 

variance analysis was performed and the means were compared by the Scott Knott 

test at 5% of probability. Due to the region edaphoclimatic conditions in 2017, the 

best agronomic performance was in the first sowing time with Hyola 433 and Hyola 

575CL hybrids and in the second with Hyola 571CL. In the second experiment, to 

evaluate sowing alternative method, the seeds initial characterization was perfomed. 

Afterwards, they were submitted to four sowing methods (without tape, seeds 

arranged on the tape positioned downwards, laterally and upwards). The following 

were evaluated: emergence, velocity index and first emergence count of seedling in 

sand. The variance analysis was performed and the means of each treatment were 

compared with the control by the Dunnett test at 5%. To verify the adhesive tape 

position effect the Tukey test was applied at 5%. The use of tape influence as an 

alternative method for sowing depends on the hybrid evaluated. The use of the 

adhesive tape does not interfere with the seedlings emergence of Hyola 50, Hyola 

61, Hyola 433 and Hyola 575CL. In general, one should avoid the tape positioned 

downwards. 

 

 

Key words: Brassica napus L. var oleífera, rapeseed, phenological stages, 

physiological quality, yield 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1.1.  Origem 

 

A canola é uma espécie pertencente à família Brassicaceae, que compreende 

cerca de 350 gêneros, incluindo o gênero Brassica (DIAS, 1992). As espécies de 

canola incluem Brassica napus, Brassica rapa e Brassica juncea, sendo que B. 

napus e B. juncea são híbridos desenvolvidos através da hibridação natural entre B. 

rapa x B. oleracea e B. rapa x B. nigra, respectivamente (BROWN et al., 2008). 

A espécie possui duas subdivisões, a subespécie oleífera e a rapifera. A 

oleífera é usada na produção de óleo para a indústria alimentícia, na produção de 

biodiesel e em práticas como a rotação de culturas. A rapifera, conhecida como 

nabo sueco, é comumente usada para confecção de forragem (MENDONÇA et al., 

2016). 

A canola (Brassica napus L. var oleífera) é uma oleaginosa que foi 

desenvolvida por canadenses a partir do melhoramento genético convencional da 

colza, sendo sua denominação originaria do termo “CANadian Oil Low Acid”. Para 

possuir a nomenclatura canola, uma planta oleaginosa deve atender a um padrão 

regulamentado internacionalmente. Segundo o Canola Council of Canada (2017), 

devem ser sementes do gênero Brassica (Brassica napus, Brassica rapa ou Brassica 

juncea), conter menos de 2% de ácido erúcico no seu perfil de óleo e o componente 

sólido deve conter menos de 30 micromoles de Glucosinolato. 

 

1.2.  Histórico 

 

Os registros mais antigos de colza foram encontrados em escritos sânscritos 

que datam de 2.000-1.500 a.C. na Ásia. A literatura japonesa discute o cultivo de 

colza na Coréia e China há 3.000 anos atrás e em relação à origem da espécie, 

acredita-se que se tenha múltiplas áreas, sendo que a B. napus originou-se no 
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Mediterrâneo. No século 13, no norte da Europa, a colza era cultivada para o óleo de 

lamparina e no século 17, a Alemanha e a Espanha também começaram o cultivo de 

colza, principalmente como um lubrificante para o grande número de motores a 

vapor utilizados na Revolução (BROWN et al., 2008).  

Durante a Segunda Guerra Mundial, o óleo de colza não comestível foi usado 

como lubrificante de alta temperatura em navios a vapor. Com a mudança para 

motores diesel na década seguinte, houve um declínio na demanda industrial de 

lubrificantes elaborados com óleos vegetais. Inicialmente, a demanda do consumidor 

por óleo de colza foi insignificante, pois o mesmo contém grandes quantidades de 

ácido erúcico, que é prejudicial, o que levou à proibição do seu consumo em 1956 

pela Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (US Food and Drug 

Administration - USFDA) (USDA, 2017). 

No início da década de 1970, melhoristas canadenses desenvolveram 

variedades de colza de baixo teor de ácido erúcico (Low Erucic Acid Rapessed - 

LEAR) que também apresentavam baixo teor de glucosinolato. Em 1978, essas 

variedades foram registradas com o nome de "canola" por razões de marketing. Ao 

longo dos anos seguintes, produtores europeus também desenvolveram variedades 

LEAR, que eram chamadas de "duplo-zero" (USDA, 2017), pelo baixo teor de ácido 

erúcico e glucosinolato. 

 

1.3.  Principais fatores agrometeorológicos 

 

A espécie possui adaptação tanto para cultivo no inverno, quanto na 

primavera. Na Europa, é cultivada a canola de inverno, que necessita de um período 

de vernalização com temperaturas inferiores a 7 °C por um período mínimo de oito 

semanas, para que haja o florescimento. Em países como Austrália, Brasil e 

Canadá, são cultivadas a de primavera, sendo no Brasil cultivada apenas a Brassica 

napus L. var. oleífera (MEDONÇA et al., 2016). 

A canola é originalmente uma planta adaptada a temperaturas amenas e com 

chuvas regularmente distribuídas ao longo do seu período de crescimento 

(MEDONÇA et al., 2016). A taxa na qual a planta cresce é intimamente ligada à 

quantidade de luz solar capturada pelas folhas, sendo que a temperatura influencia a 

velocidade relativa das reações químicas da fotossíntese (EDWARDS; HERTEL, 

2011). 
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O crescimento da planta cessa quando a temperatura do ar estiver fora dos 

limites da temperatura basal inferior e superior (CHANG, 1968). A temperatura basal 

inferior tem sido considerada como 5 °C (MORRISON et al., 1989; NANDA et al., 

1995; IRIARTE; VALETTI, 2008; DALMAGO et al., 2009) e a superior 30 °C 

(THOMAS, 2003). 

A temperatura do ar é o principal fator ambiental que regula o 

desenvolvimento da planta e a definição dos estádios fenológicos. A faixa ideal para 

o cultivo é entre 5 e 25 °C, sendo que temperaturas acima de 25 ºC afetam o 

crescimento e o desenvolvimento da cultura, podendo ocasionar estresses, e 

quando aliadas ao déficit hídrico, são as maiores causas de perdas na produção 

(MENDONÇA et al., 2016; THOMAS, 2003). 

A canola apresenta suscetibilidade tanto ao déficit quanto ao excesso hídrico 

(TOMM et al., 2009). Segundo Thomas (2003), no Canadá, é necessário de 325 e 

550 mm de água durante o ciclo. Segundo Mendonça et al. (2016), de acordo com a 

evapotranspiração média da cultura no Rio Grande do Sul, a necessidade hídrica é 

aproximadamente 310 mm distribuídos durante o ciclo da mesma. 

O pior momento de estresse hídrico na canola é durante o alongamento do 

caule ou floração (EDWARDS; HERTEL, 2011; THOMAS, 2003), acelerando o ciclo 

da cultura, encurtando o tempo entre o florescimento e a maturação dos grãos 

(THOMAS, 2003). 

 

1.4.  Usos 

 

É uma cultura importante devido ao teor e qualidade do óleo, que é utilizado 

na indústria alimentícia e principalmente para a produção do biodiesel. O óleo de 

canola é caracterizado por possuir um baixo teor de ácidos graxos saturados (<7%), 

aproximadamente metade do presente no óleo de milho, de soja e no azeite, teor 

intermediário de ácidos poli-insaturados e alto teor de ácidos graxos 

monoinsaturados (61%), com bom equilíbrio entre os ácidos ômega-6 e ômega-3, 

indicando eficácia na redução dos níveis de colesterol LDL (MCDONALD, 2000). De 

acordo com Scherr e Ribeiro (2009), o óleo com composição mais adequada para 

consumo em dietas com baixo teor de gorduras é o de canola. 
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 Na indústria do biodiesel, a canola apresenta vantagem devido ao teor de 

óleo, 38%, principal matéria-prima de biodiesel na União Européia, representando 

49% da produção total em 2015 (FLACH et al., 2016). A produção de biodiesel de 

canola traz uma série de vantagens. Para os países com inverno rigoroso, a 

principal seria o baixo ponto de congelamento do óleo de canola (-3 °C). Outra 

vantagem é a baixa tendência à oxidação do biodiesel de canola, o que evita 

problemas de corrosão em peças do motor de veículos (MENDONÇA et al., 2016). 

O farelo, subproduto da extração do óleo, a segunda maior proteína produzida 

no mundo, pode ser usado para alimentação animal, principlamete para os que não 

possuem requisitos de alta energia ou lisina (TOMM, 2007; USDA, 2017). 

 

1.5.  Panorama atual 

 

A produção global de canola trem crescido rapidamente nos últimos 40 anos, 

passando da sexta oleaginosa mais produzida no mundo, para a segunda (USDA, 

2017). Os principais produtores de canola são União Europeia, Canadá China, Índia 

e Austrália, que se situam em latitudes entre 35º e 55º.  

No Brasil, as pesquisas e o cultivo de canola iniciaram-se em 1974 no Rio 

Grande do Sul, nos anos 80 no Paraná e em 2003 em Goiás. Os grãos de canola 

atualmente produzidos no país possuem em torno de 24 a 27% de proteína e, em 

media, 38% de óleo (TOMM, 2007). A produção de biodiesel a partir de canola ainda 

é incipiente no país, porém a canola se apresenta como uma alternativa para a 

diversificação de matéria prima para a indústria, uma vez que a tendência mundial é 

a migração para o uso de matrizes energéticas sustentáveis (MENDONÇA et al., 

2016). Segundo Lima e Silva et al. (2017) resultados de pesquisa indicaram a 

viabilidade energética de produção de biodiesel a partir de canola. 

O Brasil cultivou 48.100 ha de canola no de 2017 (CONAB, 2018), porém, 

essa área não é suficiente para atender o mercado nacional de óleo, sendo que 

parte do que é consumido é importado. Acredita-se que o Brasil tem potencial para 

expansão de área de cultivo da canola, visto que a cultura pode se expandir para 

regiões de latitudes inferiores, processo denominado tropicalização da canola. Com 

o uso de híbridos com baixa sensibilidade ao fotoperíodo, pesquisas mostram 

estabelecimento da cultura desde regiões subtropicais/ temperadas do Rio Grande 

do Sul, até regiões tropicais como na Paraíba, o que evidencia a flexibilidade e 
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adaptação da canola em diferentes climas e solos. Experimentos em Goiás e Minas 

Gerais evidenciaram que a canola é uma cultura com grande potencial para 

contribuir com a expansão do agronegócio brasileiro, adaptando-se muito bem como 

cultura de safrinha, no Centro-Oeste do Brasil (TOMM, 2006; TOMM et al., 2009). 

A implantação da canola como cultura de sucessão na safrinha em alternativa 

a soja/milho é vantajosa, já que a rotação de culturas gera benefícios sobre a 

qualidade do solo, dinâmica de pragas, doenças e plantas infestantes, resultando 

em aumentos na produtividade de todas as culturas econômicas envolvidas no 

sistema de produção, podendo ainda reduzir os custos de produção pela 

racionalização do uso de insumos (FRANCHINI et al., 2011).  

Segundo Tomm (2005), a expansão do cultivo de canola no Centro-oeste e no 

Sul do Brasil tende a ser facilitada pelos benefícios indiretos advindos da cultura, 

como a redução de inóculo de doenças causadas por fungos necrotróficos que 

comprometem o rendimento de grãos e a qualidade do milho, como a mancha de 

diplodia (Stenocarpella macrospora) e cercosporiose (Cercospora zeae-maydis), e 

pelo fato da canola não ser hospedeira do nematóide do cisto da soja (Heterodera 

glycines). 

 

1.6.  Objetivo Geral 

 

Objetivou-se com esse trabalho avaliar o desempenho de cinco híbridos de 

canola, em três épocas de semeadura em Jataí-GO, e método alternativo de 

semeadura em área experimental. 
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CAPÍTULO 2 – DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CANOLA EM TRÊS ÉPOCAS 

DE SEMEADURA EM JATAÍ-GO 

 

 

RESUMO – A canola (Brassica napus L. var oleífera) é uma cultura de 

potencial devido ao fato da crescente demanda mundial por óleo vegetal. Diante 

disso, objetivou-se com este trabalho avaliar o desempenho de cinco híbridos de 

canola, em três épocas de semeadura em Jataí-GO. O experimento foi conduzido 

em delineamento de blocos casualizados, com parcelas subdivididas com quatro 

repetições. Nas parcelas foram avaliadas as três épocas de semeadura (03/03, 

10/03 e 17/03) e nas subparcelas os híbridos (Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433, Hyola 

571CL e Hyola 575CL) no ano de 2017. Foram avaliadas: emergência de plântulas, 

populações inicial e final, florescimento, maturação, altura e índice de sobrevivência 

de plantas e produtividade de grãos. Com os dados fenológicos foi realizado o 

cálculo da soma térmica. Foram efetuadas as análises de variância e as médias 

foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. Para o índice de 

sobrevivência, destacaram-se os híbridos Hyola 433, Hyola 571CL e Hyola 575CL. 

Em geral, os híbridos apresentaram período vegetativo curto, porém, a soma térmica 

necessária para completá-lo foi maior. A produtividade variou de acordo com híbrido 

e época. Nas condições edafoclimáticas da região no ano de 2017, o melhor 

desempenho agronômico foi na primeira época de semeadura com os híbridos Hyola 

433 e Hyola 575CL e na segunda com o Hyola 571CL. 

 

 

Palavras-chave: Brassica napus L. var oleífera, fenologia, produtividade, 

tropicalização 
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CHAPTER 2 - CANOLA AGRICULTURAL PERFORMANCE IN THREE SOWING 

TIME IN JATAÍ-GO 

 

 

SUMMARY – Canola (Brassica napus L. var oleifera) is a potential crop due to 

the growing world demand for vegetable oil. This work has as objective evaluate 

fivecanola hybrids performance in three sowing times in Jataí-GO. The experiment 

was conducted in a randomized block design, with subdivided plots with four 

replications. In the plots the three sowing dates (03/03, 10/03 and 17/03) were 

evaluated and in the subplots the hybrids (Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433, Hyola 

571CL and Hyola 575CL), in the 2017 year. Seedling emergence, inicial and final 

population, flowering, maturation, height and survival index of plants and grain 

productivity were evaluated. The thermal sum calculation was performed with the 

phenological data. The variance analysis was performed and the means were 

compared by the Scott Knott test at 5% of probability. For the survival index the 

hybrids Hyola 433, Hyola 571CL and Hyola 575CL were highlighted. In general, the 

hybrids had a short vegetative period, however, the thermal sum needed to complete 

it was higher. Productivity varied according to hybrid and time. Due to the region 

edaphoclimatic conditions in 2017, the best agronomic performance was in the first 

sowing time with Hyola 433 and Hyola 575CL hybrids and in the second with Hyola 

571CL. 

 

 

Key Words: Brassica napus L. var oleífera, phenology, productivity, tropicalization  
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2.1.  Introdução 

 

A canola (Brassica napus L. var oleífera) é uma das oleaginosas mais 

importantes na agricultura mundial e uma das principais fontes de óleo vegetal 

comestível, sendo preferida devido ao seu baixo teor de ácido graxo saturado (TAN 

et al., 2009). A produção global da cultura tem crescido rapidamente nos últimos 40 

anos, passando da sexta para a segunda oleaginosa mais produzida no mundo 

(USDA, 2017). 

Os principais países produtores de canola são União Europeia, Canadá 

China, Índia e Austrália (USDA, 2017), que se situam em latitudes altas, entre 35º e 

55º. No Brasil, as pesquisas e o cultivo de canola iniciaram-se em 1974 no Rio 

Grande do Sul e nos anos 80 no Paraná, sendo que no país se cultiva apenas 

canola de primavera, da espécie Brassica napus, que não necessita de vernalização 

e apresenta baixa sensibilidade ao fotoperíodo (MORI et al., 2014; TOMM et al., 

2009b).  

É originalmente uma planta adaptada a condições amenas e com chuva 

regularmente distribuída ao longo do seu período de crescimento (MENDONÇA et 

al., 2016). A canola cultivada no Brasil apresenta menor sensibilidade ao fotoperíodo 

e maior resposta à temperatura do ar (soma térmica) que as variedades de 

polinização aberta de colza, cultivadas no passado (MONTEIRO, 2009). A 

temperatura do ar é o fator ambiental mais importante na regulação do crescimento 

e desenvolvimento da canola (THOMAS, 2003).  

A canola é produzida comercialmente apenas na região Sul do país. De 

acordo com a CONAB (2018), espera-se um rendimento médio de 1.358 kg ha-1 e 

uma produção de 48 mil toneladas em uma área de 35,5 mil hectares. O cultivo da 

canola está se expandindo no Brasil para regiões de latitudes inferiores, processo 

denominado tropicalização. Houve cultivo comercial desta oleaginosa em Goiás no 

ano de 2004, em razão do rendimento de grãos entre 2.100 a 2.400 kg ha-1, obtidos 

nos experimentos realizados em 2003, em cinco municípios. No sudoeste de Goiás, 

a cultura pode constituir alternativa para diversificação e geração de renda no 

período de segunda safra, denominada safrinha (EMBRAPA, 2017).  

A demanda brasileira pelo cultivo fez crescer o incentivo à pesquisa da 

canola. Entretanto, informações técnico-científicas referentes ao manejo da cultura 

no Brasil ainda são limitadas, principalmente em regiões de baixas latitudes. 
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O maior rendimento de grãos é obtido em espaçamento de 17 cm entre 

linhas, à densidade de 45 plantas por metro quadrado, sendo que, destacam-se 

resultados bem sucedidos com espaçamentos de até 45 cm entre linhas 

(BANDEIRA et al., 2013; TOMM, 2007). 

Em relação à época de semeadura, segundo Mendonça et al. (2016), para a 

região de Goiás é recomendada a realização da semeadura de canola entre o início 

de fevereiro e meados de março, sempre respeitando as indicações de zoneamento 

agrícola do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2012) quanto às combinações do tipo 

de solo e cultivar indicado para cada município, para não haver prejuízos na 

produção.  

A canola ainda é pouco estudada na região Centro Oeste do país, tornando-

se necessária a condução de maiores pesquisas com a cultura, tendo em vista a 

escolha do híbrido mais adaptado às condições edafoclimáticas da região e também 

a melhor época de semeadura. Diante do exposto, objetiva-se com este trabalho 

avaliar o desempenho de cinco híbridos de canola, em três épocas de semeadura 

em Jataí-GO. 

 

2.2.  Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido na área experimental da Fazenda Escola da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, localizada a 17º 55’ 25’’ S e 51º 42’ 

51’’ W, e 696 m de altitude. Segundo a classificação climática de Köppen, o clima da 

região é classificado como Aw, tropical de savana, mesotérmico, com chuva no 

verão e seca no inverno. O solo da área experimental é o Latossolo Vermelho 

Distroférrico. 

A Figura 1 contém os dados climatológicos relativos ao período experimental 

de março a julho de 2017, período no qual se deu o desenvolvimento da cultura da 

canola, obtidos no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 

coletados da estação meteorológica convencional de Jataí-GO. 

O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados (DBC), 

em esquema de parcelas subdivididas com quatro blocos. Nas parcelas foram 

estudadas épocas de semeadura e nas subparcelas os híbridos. 
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Figura 1. Precipitação (mm), temperatura mínima, média e máxima 

(ºC) no período de março a julho de 2017 em Jataí-GO. 
Fonte: INMET (2017). 

 

Para o cultivo foi selecionada uma gleba uniforme de 843,75 m² na área 

experimental, na qual havia palhada de arroz, que foi incorporada ao se realizar o 

preparo do solo com sistema convencional, com duas gradagens. 

Foi realizada a semeadura com os híbridos de canola, Hyola 50, Hyola 61, 

Hyola 433, Hyola 571CL e Hyola 575CL, caracterizados na Tabela 1, nas seguintes 

épocas de semeadura: 03/03, 10/03 e 17/03, no ano de 2017.  

 
Quadro 1. Principais características dos híbridos de canola utilizados no 

experimento 

Híbrido Ciclo Características 

Hyola 50 Médio 
Indicado para abertura de plantio e combinação com 

outros híbridos. Alto potencial produtivo. 

Hyola 61 Médio 
Grande estabilidade de rendimento e rusticidade sob 

estresse de seca e geadas. 

Hyola 433 Precoce 
Boa opção para sucessão com milho. Requer solos de 

alta fertilidade para expressar o potencial. 

Hyola 571CL Precoce Resistente a herbicidas do grupo das imidazolinonas. 

Hyola 575CL Precoce Resistente a herbicidas do grupo das imidazolinonas. 
Fonte: Adaptado de Advanta sementes (2017). 
 

Cada parcela foi constituída por cinco linhas de plantio, de cinco metros cada, 

com espaçamento de 0,45 m e densidade de 28 sementes por m. A semeadura foi 

realizada manualmente utilizando fita adesiva. Em laboratório, as sementes foram 
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dispostas na fita adesiva, que posteriormente foram levadas para o campo e 

colocadas no sulco de plantio. 

Na adubação mineral de semeadura, foram aplicados na superfície do solo, 

sem incorporação, 30 kg ha-1 de N, 60 kg ha-1 de P2O5 e 50 kg ha-1 de K2O, 

utilizando como fontes ureia, superfosfato triplo e cloreto de potássio, 

respectivamente. Quando as plântulas já se encontravam em estádio de roseta, foi 

realizada adubação nitrogenada de cobertura, com aplicação de 50 kg ha-1 de N, 

utilizando como fonte o sulfato de amônio. A adubação foi realizada de acordo com 

resultados obtidos da análise do solo e recomendações da Embrapa (TOMM, 2007) 

para o cultivo da canola. 

Durante a condução do cultivo, foram realizadas capinas manuais nos dias 

29/03, 20/04 e 07/06, além de aplicação de herbicidas e inseticidas (Quadro 2) para 

controle de plantas daninhas, pulgão (Myzus persicae e Brevicoryne brassicae), 

vaquinha (Diabrotica speciosa) e curuquerê da couve (Ascia spp). 

 
Quadro 2. Cronograma de aplicação de produtos fitossanitários 

Data 
Aplicação de produtos fitossanitários 

Nome comercial Ingrediente ativo Dose 

05/03 Glifosato Glifosato 2 L ha-1 

12/03 Fusilade 250W Fluasifope-P-Butílico ½ L ha-1 

16/03 Panther 120 EC Quizalofope-P-Tefurílico 0,6 L ha-1 

27/03 
Panther 120 EC Quizalofope-P-Tefurílico 0,6 L ha-1 

Óleo mineral - 24 L ha-1 

31/03 
Bulldock 125 SC Beta-Ciflutrina 0,1 L ha-1 

Aproach Prima Ciproconazol+Picoxistrobina 0,5 L ha-1 

19/04 
Lannate BR Metomil 0,750 L ha-1 

Bulldock 125 SC Beta-Ciflutrina 0,04 L ha-1 

03/05 Connect Beta-ciflutrina+ Imidacloprido 0,660 L ha-1 

16/05 
Imunit 
Fastac 100 

Alfa-Cipermetrina+ 
Teflubenzurom+Alfa-cipermetrina 

0,150 L ha-1 

0,05 L ha-1 

 

Para avaliar o desempenho dos híbridos e a influência da época de 

semeadura, foram aferidas as seguintes variáveis fenológicas e fenométricas:  

Emergência de plântulas - data em que 50% das plântulas emergiram em 

cada parcela; População inicial - com base no número de plantas em 4 metros um 

mês após semeadura; Florescimento - data em que 50% das plantas tinham pelo 

menos uma flor; Maturação - data em que 50% das sementes mudaram para cor 

escura nas síliquas localizadas sobre o meio do racemo principal da planta; Altura 
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de plantas - com uso de régua graduada, foi medida do solo até a extremidade 

superior do maior racemo com síliqua; População final - com base no número de 

plantas colhidas na área útil; Produtividade - Foi colhida área útil de 4,05 m², em 

seguida, foi realizada a pesagem dos grãos colhidos e determinado o teor de 

umidade para cálculo de rendimento corrigido, utilizando a umidade de referência da 

canola, 9%, obtendo-se a produtividade corrigida. 

Foi calculado o índice de sobrevivência de plantas através da porcentagem de 

sobrevivência da população inicial para final. A partir dos dados fenológicos foi 

realizado o cálculo da soma térmica acumulada conforme Arnold (1960): 

 

ST= ΣSTd; 

STd= Tm-Tb; em que: 

 

ST = Soma térmica acumulada; 

STd = Soma térmica diária; 

Tm = temperatura média diária do ar; 

Tb = temperatura basal. 

 

A temperatura basal foi considerada como 5 °C, indicada por Morrison et al. 

(1989), Nanda et al. (1995), Iriarte e Valetti, (2008) e Dalmago et al. (2009). Foi 

obtida a soma térmica para os seguintes subperíodos de desenvolvimento: 

emergência a início do florescimento (EM-IF), início ao final do florescimento (IF-FF) 

e emergência à maturação fisiológica (EM-MA).  

Após a obtenção dos dados, foram realizadas as análises de variância para 

todas as características avaliadas e, quando houve efeito significativo, as médias 

foram comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. Na ocorrência 

de interação, foram realizados os desdobramentos.  

 

2.3.  Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 1 está apresentado o resumo da análise de variância das variáveis 

dos dados obtidos para população inicial, população final, índice de sobrevivência, 

dias entre emergência a início de florescimento (EM-IF), início e final do 
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florescimento (IF-FF), emergência a maturação (EM-MA), soma térmica necessária 

para completar cada subperíodo expressa em graus-dia e produtividade de cinco 

híbridos de canola em três épocas de semeadura.  

 
Tabela 1. Resumo da análise de variância (valores de F) dos dados obtidos na 

população inicial (PI), população final (PF), índice de sobrevivência (IS), 
soma térmica expressa em graus-dia (GD) e duração dos subperíodos 
em dias (dias) de emergência a início de florescimento (EM-IF), início e 
final do florescimento (IF-FF), emergência a maturação (EM-MA) e 
produtividade (P) de cinco híbridos de canola em três épocas de 
semeadura 

Fonte de 
variação 

GL PI PF IS 
EM-IF 
(GD) 

EM-IF 
(dias) 

IF-FF 
(DG) 

IF-FF 
(dias) 

EM-MA 
(GD) 

EM-MA 
(dias) 

Altura 
(cm) 

P 

Bloco 3 6,3
*
 0,8

ns
 0,4

 ns
 0,6

 ns
 4,5

 ns
 1,5

 ns
 0,4

 ns
 2,64

 ns
 1,3

 ns
 1,5

ns
 0,9

 ns
 

Época (E) 2 48,0
***

 25
**
 3,0

 ns
 1,2

 ns
 15,3

**
 3,6

 ns
 3,4

 ns
 74,76

***
 13,2

**
 6,5* 9,67

*
 

Híbrido (H) 4 32,6
***

 50,5
***

 25,6
***

 51,5
***

 134,3
***

 11,7
***

 21,9
***

 35,53
***

 10,73
***

 0,86
 ns

 15,4
***

 
E x H 8 11,3

***
 5,1

***
 3,3

**
 1,5

 ns
 6,37

***
 1,1

 ns
 2,2

 ns
 3,0

*
 1,3

 ns
 1,0

 ns
 7,5

***
 

CV E (%)  6,90 15,37 15,97 7,46 3,01 9,95 10,63 1,55 5,68 6,54 17,08 
CV H (%)  9,37 9,96 11,33 8,54 5,98 11,80 8,25 2,40 5,24 5,22 15,70 

*, **, ***, 
ns

: significativo a 0,05, 0,01, 0,001 de probabilidade e não significativo (p >= 0,05) pelo teste 
F, respectivamente. GL: Grau de liberdade. CV: coeficiente de variação

 

 

Houve interação entre os fatores híbrido e época para as variáveis população 

inicial e final, índice de sobrevivência, dias entre emergência a início de 

florescimento, dias entre emergência a maturação e produtividade. Para soma 

térmica da emergência a início de florescimento e inicio ao final do florescimento, 

houve efeito significativo apenas do híbrido, assim como para dias do início ao final 

do florescimento. Em relação aos dias entre emergência e maturação, não houve 

interação, mas houve efeito para híbrido e época. Para altura de plantas não houve 

interação, apenas efeito da época de semeadura. 

Na Tabela 2, observa-se interação para os fatores híbrido e época de 

semeadura na avaliação da população inicial de plantas. 

Avaliando os híbridos nas diferentes épocas, para Hyola 50 e Hyola 575CL, a 

semeadura em 10/03 possibilitou maior população inicial de plantas, com 468.051 e 

351.848 plantas ha-1, respectivamente. Para Hyola 61, não houve diferença 

significativa entre a primeira e segunda época, 266.664 e 305.553 plantas ha-1, 

respectivamente, enquanto Hyola 433 apresentou melhor desempenho na primeira 

época, 370.367 plantas ha-1. Em relação a época de semeadura, na primeira 

destacaram-se os híbridos Hyola 571CL e Hyola 433. Na segunda época, Hyola 50 

apresentou maior população inicial, 468.051 plantas ha-1. Não houve diferença 
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estatística entre Hyola 50 e Hyola 571CL na terceira época de semeadura, sendo 

superiores aos demais (Tabela 2). 

 
Tabela 2. População inicial (plantas ha-1) de híbridos de canola em três épocas de 

semeadura 

Híbrido 

Épocas de semeadura 

03/03 10/03 17/03 

População Inicial (plantas ha-1) 

Hyola 50 320.367 bB 468.051 aA 340.738 aB 

Hyola 61 266.664 cA 305.553 cA 187.035 dB 

Hyola 433 370.367 aA 301.386 cB 253.701 cC 

Hyola 571CL 407.402 aA 338.886 bB 349.997 aB 

Hyola 575CL 281.479 cB 351.848 bA 294.442 bB 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knot a 0,001 de probabilidade.  
 

Um dos maiores desafios para os produtores de canola é o estabelecimento 

do estande. Diversos fatores afetam a mortalidade das sementes e emergência de 

plântulas, dentre eles, umidade, textura e temperatura do solo, profundidade de 

semeadura, doença, insetos e outros fatores climáticos (HANSON et al., 2008). 

A profundidade de plantio é um fator importante para emergência das 

plântulas. Segundo Tomm et al. (2009a), as sementes devem ser depositadas 

uniformemente a 1-2 cm, sendo que é preferível que elas fiquem na superfície do 

solo úmido, do que muito profundas. Possivelmente, a qualidade fisiológica das 

sementes e a profundidade de semeadura sejam decisivos no estabelecimento da 

população inicial de plantas. O estabelecimento de uma população de canola 

adequada é fundamental para alcançar alta produtividade de grãos (SHAHIN; 

VALIOLLAH, 2009). 

Em relação à população final de plantas (Tabela 3), observa-se de forma 

geral, decréscimo quando comparado com a população inicial.  

A população final ficou abaixo do esperado. A maior população final 

observada foi para Hyola 433 na primeira época, com 316.046 plantas ha-1, e a 

menor observada foi para Hyola 61 na terceira época, com 127.571 plantas ha-1.  De 

forma geral, a primeira e segunda época apresentaram melhores resultados para 

população final. Na primeira época de semeadura, destacaram-se Hyola 433 e Hyola 

571CL, com 316.046 e 306.170 plantas ha-1, respectivamente. Na segunda época, 

Hyola 61 se diferenciou dos demais com menor população final e, na terceira época, 
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não houve diferença estatística entre os híbridos Hyola 433, Hyola 571CL e Hyola 

575CL. 

 
Tabela 3. População final (plantas ha-1) de híbridos de canola Hyola em três épocas 

de semeadura 

Híbrido 

Épocas de semeadura 

03/03 10/03 17/03 

População final (plantas ha-1) 

Hyola 50 197.529 cB  250.615 aA  160.492 bB  

Hyola 61 155.554 dB  197.529 bA  127.571 bB  

Hyola 433 316.046 aA  270.985 aB  190.122 aC  

Hyola 571CL 306.170 aA  298.762 aA  223.866 aB  

Hyola 575CL 232.096 bB  270.779 aA  214.813 aB  
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 0,001 de probabilidade.  
 

Arruá et al. (2014), avaliando características agronômicas dos híbridos Hyola 

61 e Hyola 433, observaram número médio de 252.500 plantas ha-1, inferior ao 

esperado, que era de 488.888 plantas ha-1. O recomendado, segundo Chavarria et 

al. (2011), é 450.000 plantas ha-1, sendo que a uniformidade da população de 

plantas permite melhor potencial de rendimento dos grãos.  

Na Tabela 4 é apresentado o índice de sobrevivência das plantas, que é a 

diferença entre a população inicial e final, sendo possível observar que houve 

interação entre os fatores híbridos e épocas. 

 
Tabela 4. Índice de sobrevivência das plantas (%) de híbridos de canola em três 

épocas de semeadura 

Híbrido 

Épocas de semeadura 

03/03 10/03 17/03 

Índice de sobrevivência (%) 

Hyola 50 61,76 bA 53,35 cA 47,62 bA 

Hyola 61 57,99 bA 65,07 cA 70,03 aA 

Hyola 433 85,60 aA 89,84 aA 75,39 aA 

Hyola 571CL 75,36 aB 88,51 aA 64,02 aB 

Hyola 575CL 82,45 aA 77,03 bA 74,07 aA 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 0,01 de probabilidade.  

 

A época de semeadura não influenciou o índice de sobrevivência dos híbridos 

Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433 e Hyola 575CL. Para Hyola 571CL, a segunda época 

apresentou índice maios que as demais. 
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Na primeira época, destacam-se os híbridos Hyola 433, Hyola 571CL e Hyola 

575CL. Na segunda, não houve diferença entre Hyola 433 e Hyola 571CL. Na 

terceira época, Hyola 50 diferiu dos demais híbridos com sobrevivência inferior. 

Considerando a diferença do estande inicial e final (índice de sobrevivência), 

é recomendado que se utilize mais sementes na semeadura, com alta qualidade 

fisiológica, e que se observe a altitude da região de plantio pois esses fatores podem 

interferir no índice de sobrevivência das plantas, o que influencia no estande final 

adequado.  

Para as observações fenológicas, houve interação entre híbrido e época para 

a variável emergência a floração em dias. Porém, quando avaliada a soma térmica, 

em graus-dia, houve diferença apenas entre híbridos (Tabela 5). 

Para a variável emergência a floração em dias, os híbridos Hyola 50 e Hyola 

433 foram os únicos que apresentaram diferença quanto à época de semeadura. 

Para Hyola 50 observa-se período mais longo, de 68 dias, na segunda época de 

semeadura. Já para Hyola 433, foi mais longo na terceira época, com 43 dias. Em 

todas as épocas de semeadura, destaca-se o híbrido Hyola 50 com período mais 

longo da emergência a floração, com 56, 68 e 60 dias para primeira, segunda e 

terceira, respectivamente. Na primeira época, não houve diferença entre Hyola 433, 

Hyola 571CL e Hyola 575CL, com período vegetativo mais curto. Na segunda, Hyola 

433 e Hyola 575CL foram iguais também com período mais curto, sendo que na 

terceira apenas o Hyola 50 se diferenciou dos demais, com 60 dias.  

 
Tabela 5. Emergência a floração em dias e graus-dia de híbridos de canola em três 

épocas de semeadura 

Híbridos  

Dias 

Graus-dia Época de semeadura 

03/03 10/03 17/03 

Hyola 50 56 aC 68 aA 60 aB 1102 a 

Hyola 61 46 bA 44 bA 44 bA 858 b 

Hyola 433 38 cB 38 cB 43 bA 748 c 

Hyola 571CL 40 cA 41 bA 42 bA 777 c 

Hyola 575CL 39 cA 38 cA 42 bA 748 c 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 0,001 de probabilidade. 

 
Em função das condições climáticas da região, ter um curto período 

vegetativo é benéfico. A maior precocidade para o inicio do florescimento, ou seja, 
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curto período vegetativo, é importante em ambientes cujo déficit hídrico se acentua 

no final do ciclo (NIED, 2013). 

Nied (2013), avaliando os híbridos Hyola 61 e Hyola 432 em Passo Fundo – 

RS, observou que durante o período vegetativo a canola necessitou de 526 e 629 

graus-dia em 63 e 69 dias, em 2010 e 2011, respectivamente. No presente trabalho, 

os híbridos apresentaram esse período mais curto em dias, porém, a soma térmica 

necessária para finalizar o mesmo foi maior, em que Hyola 61 necessitou de 858 

graus-dia, em 46 dias para primeira época, e 44 dias para as demais. 

Maiores somas térmicas observadas são devido à elevada temperatura do ar. 

Parte dos valores de temperatura do ar mais elevadas são contabilizadas na soma 

térmica, mas não contribuem para o desenvolvimento da cultura, por estarem acima 

dos valores ótimos à canola (NIED, 2013). A faixa de temperatura ideal é de 12 a 30 

°C e a temperatura ótima para crescimento é de 25 °C, havendo estresse térmico 

acima da mesma (EDWARDS; HERTEL, 2011; MENDONÇA et al., 2016). 

Luz et al. (2012) observaram em Santa Maria - RS, que os híbridos Hyola 61 

e Hyola 433 apresentaram duração variando de 52 a 78 dias e 49 a 76 dias, 

respectivamente, de acordo com a época de semeadura. 

A temperatura média geral da emergência a inicio da floração foi de 24,1 ºC, 

sendo que a máxima chegou a 31 ºC. A precipitação foi mais concentrada até o final 

do mês de março, com média de 127,7, 124,24 e 90,5 mm nesse subperíodo de 

emergência a início de floração para cada época (Figura 1). Segundo Tomm et al. 

(2014), em geral, durações menores desses subperíodos ocorrem em locais de 

temperaturas mais elevadas e menor altitude, condições do presente experimento. 

Em relação à duração do período de floração em graus-dia e dias, não houve 

interação entre os fatores, havendo efeito significativo apenas para híbrido (Tabela 

6). Para emergência a maturação em dias, não houve interação entre os fatores, 

havendo efeito significativo para híbrido (Tabela 6) e época (Tabela 7). 

Hyola 50 apresentou diferença dos demais híbridos, com menor duração da 

floração, 34 dias, e menor soma térmica, 566 graus-dia, para completar esse 

subperíodo. Os híbridos Hyola 61 e Hyola 433 apresentaram esse período mais 

longo e maior soma térmica. 
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Tabela 6. Duração da floração (dias), duração da floração (graus-dia) e emergência 
a maturação (dias) de híbridos de canola 

Híbrido  
Duração da 
floração (dias) 

Duração da floração 
(Graus-dia) 

Emergência a 
maturação (dias) 

Hyola 50 34 c 566 c 104 a 

Hyola 61 45 a 760 a 97 b 

Hyola 433 44 a 769 a 94 b 

Hyola 571CL 41 b 698 b 94 b 

Hyola 575CL 42 b 697 b 92 b 
Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-
Knott a 0,001 de probabilidade.  

 

A duração da floração dos híbridos Hyola 61 e Hyola 433 variou de 34 a 81 

dias, de acordo com data de semeadura em Santa Maria - RS (LUZ et al., 2012). 

Nied (2013) observou que no período reprodutivo a soma térmica média foi de 823 e 

846 graus-dia em 79 e 63 dias, em 2010 e 2011, respectivamente, na média de cada 

ano para os híbridos Hyola 432 e Hyola 61. No presente trabalho, a duração da 

floração variou de 34 a 45 dias, para Hyola 50 e Hyola 61, respectivamente, e foi 

necessário menor acúmulo térmico, de 566 graus-dia para Hyola 50 e 769 graus-dia 

para Hyola 433. A duração da floração em dias e o acúmulo térmico foram menores 

devido às altas temperaturas do ar, acima de 25 ºC (Figura 1), sendo que essas 

reduzem o período de floração e de maturação (BROWN et al., 2008; MENDONÇA 

et al., 2016). 

Segundo Tomm (2007), o longo período de floração é típico da canola, 

podendo variar de 20 a 45 dias, sendo que essa característica permite compensar a 

perda de flores. Durante o período de floração, temperaturas acima de 27 °C são 

prejudiciais, pois reduzem a duração dessa fase e podem afetar a viabilidade do 

pólen e a receptividade das flores, resultando em redução de até 50% do rendimento 

de grãos, devido ao abortamento das flores (ANGADI et al., 2000; MENDONÇA et 

al., 2016). No presente experimento, a temperatura máxima que ocorreu nesse 

período foi 31 ºC. 

Quanto ao ciclo total da planta, emergência a maturação (dias), Hyola 50 se 

diferenciou dos demais híbridos apresentando ciclo mais longo com duração de 104 

dias. Os demais híbridos não apresentaram diferença estatística, variando de 92 

dias para Hyola 575CL, 94 dias para Hyola 433 e Hyola 571CL e 97 dias para Hyola 

61. Em Santa Maria - RS, Luz et al. (2012) observaram duração de 134 dias para 

Hyola 433 e 147 para Hyola 61, e avaliado também o desenvolvimento relativo à 
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temperatura média do ar, concluíram que a presença de uma relação linear negativa 

entre temperatura do ar e a duração do ciclo indica que a diminuição da temperatura 

do ar determina um aumento das durações do ciclo e subperíodos para os dois 

genótipos. 

Houve diferença estatística em relação à época de semeadura para as 

variáveis, emergência a maturação em dias e altura média de plantas (Tabela 7). 

Para a variável emergência a maturação em dias, observou-se que quanto 

mais tardia a época de semeadura, maior o ciclo da planta. 

Hrchorovitch et al. (2014), avaliando seis épocas de semeadura em Dois 

Vizinhos – PR, observaram maior ciclo de canola, em épocas mais tardias de 

semeadura até a quarta época, para os híbridos Hyola 61, Hyola 76, Hyola 411 

Hyola 433. Para a duas épocas posteriores, houve declínio na duração do ciclo. 

 
Tabela 7. Emergência a maturação (dias) e altura média (m) em três épocas de 

semeadura 

Época  
Emergência a maturação 
(dias) 

Altura média (m) 

03/03 92 c 1,12 a 

10/03 96 b 1,05 b 

17/03 101 a 1,12 a 
Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-
Knott a 0,001 de probabilidade.  

 

A temperatura do ar é o elemento meteorológico que mais influencia a 

fenologia e o desenvolvimento das plantas (STRECK, 2002) e, portanto, a duração 

do ciclo pode ser afetada por temperatura do ar inferior e superior aos limites críticos 

da cultura, podendo provocar alterações na duração dos subperíodos de 

desenvolvimento da planta e no ciclo total da mesma. 

A altura média variou de acordo com a época de semeadura, de 1,12 m na 

primeira e terceira época e 1,05 m na segunda. Rigon et al., (2017) avaliando os 

híbridos Hyola 433, Hyola 50, Hyola 61, Hyola 76, Hyola 571CL e Hyola 575CL em 

duas épocas de semeadura na safra em Santa Maria - RS, relataram que os híbridos 

de canola semeadas na primeira época apresentaram maiores valores para essa 

variável. 

Para emergência a maturação em graus-dia, houve interação entre híbridos e 

época (Tabela 8). 
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Tabela 8. Emergência a maturação em graus-dia de híbridos de canola em três 
épocas de semeadura 

Híbridos  
Época de semeadura 

03/03 10/03 17/03 

Hyola 50 1720 aB 1814 aA 1856 aA 

Hyola 61 1676 aB 1731 bB 1864 aA 

Hyola 433 1628 bB 1633 cB 1701 bA 

Hyola 571CL 1661 aA 1668 cA 1689 bA 

Hyola 575CL 1613 bB 1604 cB 1686 bA 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 0,001 de probabilidade.  

 

Em geral, quanto mais tardia a época de semeadura, maior a soma térmica 

necessária para completar o ciclo, porém, isso é dependente do híbrido. Hyola 

571CL foi o único híbrido que não apresentou diferença estatística da soma térmica 

entre as três épocas, variando de 1.661 graus-dia para primeira época e 1.689 para 

a terceira. Hyola 61, Hyola 433 e Hyola 575CL apresentaram maior soma na ultima 

época de semeadura, com 1.864, 1.701 e 1.686 graus-dia, respectivamente. 

As somas térmicas obtidas no ciclo total da canola se assemelham às 

encontradas por Fochesatto (2012), 1.674 graus-dia, que trabalharam com 

diferentes genótipos de canola em dois municípios do Rio Grande do Sul. 

Resultados equivalentes também foram observados por Luz et al. (2012) para Hyola 

433 e Hyola 61, que foram de 1.515 e 1.644 graus-dia, respectivamente. 

Tesfamarian (2004), em trabalho conduzido na África com Hyola 60, relatou também 

valor similar, 1.742 graus-dia. 

O efeito mais importante da temperatura do ar sobre as plantas de canola 

reside na definição dos estádios. Cada estádio avança a partir do acúmulo de certa 

quantidade de temperatura, expressa pelo índice de graus-dia (DALMAGO et al., 

2009). Assim, em temperaturas elevadas, há o aumento do processo metabólico, 

que encurta o ciclo da planta, reduzindo sua altura. 

Apesar do uso do número de dias ser um indicador para a definição do ciclo 

da cultura da canola, deve-se lembrar de que é uma forma que apresenta grande 

variabilidade, sendo que a taxa de desenvolvimento da planta responde à 

temperatura do ar, definindo então os estádios fenológicos. A elevação da 

temperatura acelera os estádios de crescimento da planta, o que pode causar 

grande diferença em termos de ciclo total, encurtando o mesmo (MENDONÇA et al., 

2016; DALMAGO et al., 2009). Observaram-se valores altos para soma térmica do 
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ciclo da cultura, pois os valores de temperatura acima do ótimo (25 ºC), Figura 1, 

foram frequentes. 

Na Tabela 9, estão dispostos os valores médios do desdobramento dos 

fatores híbridos e épocas para a variável produtividade. 

 
Tabela 9. Produtividade de híbridos de canola em três épocas de semeadura 

Híbridos  
Épocas de semeadura 

03/03 10/03 17/03 

Hyola 50 711,27 bA 443,57 cB 437,50 cB 

Hyola 61 628,58 bA 512,70 cA 637,04 bA 

Hyola 433 932,27 aA 713,24 bB 725,63 bB 

Hyola 571CL 745,55 bB 965,65 aA 439,60 cC 

Hyola 575CL 869,75 aA 717,50 bA 844,73 aA 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 0,001 de probabilidade.  

 

Para os híbridos Hyola 61 e Hyola 575CL, não houve diferença estatística 

entre as épocas de semeadura, variando de 512,70 a 637,04 kg ha-1 e 717,50 a 

869,75 kg ha-1, respectivamente. Hyola 50 e Hyola 433 apresentaram maior 

produtividade na primeira época de semeadura, com 711,27 e 932,27 kg ha-1, 

respectivamente. 

Na primeira época de semeadura, destacaram-se os híbridos Hyola 433 e 

Hyola 575CL, sendo estatisticamente iguais. Já na segunda, o melhor desempenho 

foi do Hyola 571CL e na terceira do Hyola 575CL. 

A produtividade do presente trabalho foi bem inferior à média nacional do ano 

de 2017, 1.552 kg ha-1 (CONAB, 2017). Porém, em locais com condições 

edafoclimáticas semelhantes, como em Mato Grosso do Sul, foram encontradas por 

Tomm (2007) produtividade de 969 kg ha-1 para Hyola 61 e por Ito et al. (2014) 

produtividade média de 687 kg ha-1 para Hyola 571CL, 798 kg ha-1 para Hyola 61 e 

1.341 kg ha-1 para Hyola 433. Isso se justifica devido à baixa população de plantas 

(Tabela 3) e possivelmente a temperaturas acima de 27 °C durante a floração 

(Figura 1), que associadas com o déficit hídrico reduzem a duração dessa fase, 

causando redução do rendimento de grãos, devido ao abortamento de flores e 

síliquas (MENDONÇA et al., 2016; TOMM et al., 2009b). 

Embora haja uma associação entre diminuição da produtividade e 

abortamento de flores, Battisti et al. (2013), estudando a dinâmica floral e 

abortamento de flores em híbridos de canola e mostarda castanha em Santa Maria – 
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RS, ressaltaram que não se verificou relação clara entre produtividade e taxa de 

emissão total de flores. 

Observa-se com frequência, nas diversas espécies oleaginosas, uma 

discrepância no rendimento dos grãos cujas fontes de variação podem ser 

originadas do genótipo, densidade de plantas e adubação nitrogenada, sendo que 

efeitos proporcionados pelo ano de cultivo influenciam mais a produção do que o 

potencial genético da cultivar. Além disso, entre os fatores diretamente ligados ao 

ambiente, a melhoria do manejo de cultivo pode proporcionar efeitos benéficos na 

produtividade de grãos (KRÜGER et al. 2011).  

 

2.4.  Conclusão 

 

Nas condições edafoclimáticas da região no ano de 2017, o melhor 

desempenho agronômico foi na primeira época de semeadura com os híbridos Hyola 

433 e Hyola 575CL e na segunda com o Hyola 571CL. 
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO ALTERNATIVO DE SEMEADURA DE HÍBRIDOS DE 

CANOLA EM ÁREA EXPERIMENTAL 

 

RESUMO – A canola é uma oleaginosa de sementes diminutas, que exige 

cuidados na implantação. Uma alternativa que poderá facilitar a semeadura a nível 

experimental é o uso de fita adesiva. Assim, objetiva-se com este trabalho avaliar 

método alternativo com uso de fita adesiva para a semeadura e sua influência na 

emergência e vigor de sementes de diferentes híbridos de canola. O trabalho foi 

conduzido no Laboratório de Sementes da Universidade Federal de Goiás, Regional 

Jataí. Os testes foram conduzidos com sementes de cinco híbridos de canola (Hyola 

50, Hyola 61, Hyola 433, Hyola 571CL e Hyola 575CL). Foi realizada a 

caracterização das sementes pelo grau de umidade, peso de mil sementes, 

germinação, primeira contagem de germinação, condutividade elétrica e 

envelhecimento acelerado. Após, foram conduzidos cinco experimentos 

independentes, nos quais se avaliou os híbridos em quatro formas de semeadura 

(sem fita adesiva, sementes dispostas na fita posicionada para baixo, lateralmente e 

para cima), em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro 

repetições. Foram avaliadas: emergência, índice de velocidade e primeira contagem 

de emergência de plântulas em areia. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e as médias de cada tratamento foram comparadas com a testemunha 

pelo teste de Dunnett a 5%. Para verificar o efeito da posição da fita, foi aplicado o 

teste de Tukey a 5%. A influência do uso da fita adesiva como método alternativo 

para a semeadura depende do híbrido avaliado. O uso da fita adesiva não interfere 

na emergência de plântulas dos híbridos Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433 e Hyola 

575CL. De modo geral, deve-se evitar a fita posicionada para baixo. 

 

 

Palavras-chave: Brassica napus L. var oleífera, campo experimental, emergência, 

vigor 
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CHAPTER 3 - ALTERNATIVE METHOD TO SOWING CANOLA HYBRIDS IN 

EXPERIMENTAL FIELD 

 

SUMMARY – Canola is an oilseed of tiny seeds that requires implantation 

cares. An alternative that may facilitate sowing at the experimental level is the use of 

adhesive tape. Thus, this work has as objective evaluate alternative method with the 

use of adhesive tape to sowing and its influence on emergence and vigor of canola 

different hybrids seeds. The work was conducted at Seeds Laboratory of the Federal 

University of Goiás, Regional Jataí. The tests were conducted with five canola hybrid 

seeds (Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433, Hyola 571CL and Hyola 575CL). The seed 

characterization was performed by the moisture degree, weight of one thousand 

seeds, germination, first germination count, electrical conductivity and accelerated 

aging. After, five independent experiments were conducted, in which the hybrids 

were evaluated in four sowing methods (without adhesive tape, seeds arranged in 

the tape positioned downwards, laterally and upwards), with completely randomized 

experimental design, with four replications. Were evaluated: emergence, velocity 

index and first emergence count of seedling in sand. The variance analysis was 

performed and the means of each treatment were compared with the control by the 

Dunnett test at 5%. To verify the adhesive tape position effect the Tukey test was 

applied at 5%. The use of tape influence as an alternative method for sowing 

depends on the hybrid evaluated. The use of the adhesive tape does not interfere 

with the seedlings emergence of Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433 and Hyola 575CL 

hibrids. In general, the tape positioned downwards should be avoided. 

 

 

Key words: Brassica napus L. var oleífera, emergency, experimental field, vigor 
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3.1.  Introdução 

 

A canola (Brassica napus L. var oleífera) é uma oleaginosa pertencente à 

família Brassicaceae, desenvolvida por canadenses a partir do melhoramento 

genético convencional da colza (TOMM et al., 2009b). Sua produção mundial teve 

rápido crescimento nos últimos 40 anos, passando da sexta oleaginosa mais 

produzida no mundo, para a segunda (USDA, 2017). É utilizada na Europa desde o 

século 13 para fins alimentícios, o óleo processado contém uma taxa adequada de 

ácido erúcico e equilíbrio entre ácidos graxos essenciais, ômega 3-6-9 (SÜZER, 

2015). Além da participação na indústria alimentícia, pode ser usado para produção 

do biodiesel e o subproduto da extração do óleo, farelo, também é aproveitado como 

suplemento na dieta animal (MORI et al., 2014; PAVLISTA et al., 2011).  

No Brasil, a canola se adaptou como cultura de inverno no Sul do país, 

apresentando valor socioeconômico por oportunizar e otimizar a produção, e como 

safrinha no Centro-Oeste (ARRUÁ et al., 2014; TOMM, 2006), garantindo lugar na 

rotação de culturas, com bom desempenho e lucratividade, principalmente pelo fato 

de ser cultivada em diversos tipos de solo, de franco-arenoso a argiloso-siltoso 

(SÜZER, 2015).  

Segundo Tomm et al. (2009a), a fase de implantação da cultura da canola 

exige atenção especial, principalmente que a semeadora seja regulada para 

distribuir uniformemente 40 sementes m-² e que a profundidade de deposição de 

semente seja uniforme, de um a dois centímetros. Esses são fatores que, quando 

seguidos, possibilitam a população adequada de plantas, permitem maior potencial 

de rendimento, compensam dano de insetos e cobrem o solo rapidamente, 

diminuindo a presença de plantas daninhas. 

Quando trabalha-se com espécies de tamanho reduzido de sementes como a 

canola, deve-se ter mais atenção e cuidado na semeadura. O emprego de kit com 

disco especial para semeadura de canola possibilita uma população e produtividade 

adequadas (SHAHIN; VALIOLLAH, 2009; TOMM et al., 2009b), porém, normalmente 

em plantios de pesquisas, não se utiliza a semeadura mecânica, tendendo a ocorrer 

de forma manual, seja devido ao tamanho de parcelas experimentais, que inviabiliza 

o uso de semeadoras, ou até mesmo ausência das ferramentas e equipamentos 

adequados a essa cultura na unidade em que se realiza a pesquisa.  
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Uma alternativa para essa operação no âmbito da pesquisa é o uso de fita 

adesiva, fundamentando-se no conceito da fita de sementes, muito utilizada para 

hortaliças, que permite a colocação das sementes com o espaçamento ideal entre 

elas. Partindo dessa premissa, para cultura da canola em nível de pesquisa, o uso 

da fita pode ser uma alternativa viável, com possível redução do tempo gasto em 

campo na semeadura, controle da densidade de plantio e estabelecimento de um 

estande ideal.  

Diante do exposto, objetiva-se com este trabalho avaliar método alternativo 

com uso de fita adesiva para a semeadura e sua influência na emergência e vigor de 

sementes de diferentes híbridos de canola e definir o melhor posicionamento da fita 

adesiva. 

 

3.2.  Material e Métodos 

 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Sementes da Universidade 

Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG). Inicialmente, foi realizada a caracterização 

das sementes dos híbridos comercias de canola, Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433, 

Hyola 571CL e Hyola 575CL, pelas seguintes determinações e avaliações: 

Grau de umidade - foi determinado pelo método da estufa a 105 ± 3 °C 

durante 24 h com duas subamostras de 300 g de sementes para cada híbrido 

(BRASIL, 2009). 

Peso de mil sementes - foram pesadas, em balança analítica de precisão 

(0,001 g), oito subamostras de 100 sementes para cada híbrido (BRASIL, 2009). 

Teste de Germinação - conduzido com oito repetições de 50 sementes, para 

cada híbrido, colocadas para germinar em caixas plásticas do tipo “gerbox” sobre 

papel mata borrão, umedecido com água destilada na proporção de 2,5 vezes seu 

peso seco. Os “gerbox” foram embalados em sacos plásticos e mantidos em câmara 

de germinação à temperatura constante de 20 °C. As contagens foram realizadas no 

sétimo dia após a instalação do teste e os resultados expressos em germinação 

(porcentagem de plântulas normais), porcentagem de plântulas anormais e 

porcentagem de sementes mortas (BRASIL, 2009). 
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Primeira contagem de germinação - Conduzido em conjunto com o teste de 

geminação com contagem aos cinco dias, contabilizando o número de plântulas 

normais conforme a Regras para Análise de Sementes - RAS (BRASIL, 2009). 

Condutividade elétrica - realizada através do método proposto para canola por 

Milani et al. (2012), com quatro subamostras de 50 sementes, fisicamente puras, 

pesadas com precisão de duas casas decimais (0,01g). Em seguida, as sementes 

ficaram imersas em 25 mL de água deionizada e mantidas em câmara de 

germinação à 25 °C, durante oito horas. Após este período, a condutividade elétrica 

foi determinada por meio de leitura em condutivímetro, com os resultados expressos 

em Scm-1 g-1 de semente. 

Envelhecimento acelerado - As sementes foram colocadas para envelhecer 

em camada única sobre tela em caixas tipo “gerbox” contendo 40 mL de água, 

fechadas com saco plástico, mantidas a 42 °C por 24 horas, seguindo-se do teste de 

germinação, como descrito anteriormente, com contagem ao quinto dia após a 

semeadura. O grau de umidade das sementes foi determinado após o 

envelhecimento, com o mesmo procedimento descrito anteriormente (VIEIRA; 

CARVALHO, 1994; BRASIL, 2009). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC). Os dados 

foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro Wilk, quando necessário 

foram transformados pela fórmula (x+1)1/2, prosseguindo com análise de variância. 

As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Posteriormente, foram conduzidos cinco experimentos independentes, um 

para cada híbrido, nos quais se avaliou os híbridos Hyola 50, Hyola 61, Hyola 433, 

Hyola 571CL e Hyola 575CL em quatro formas de semeadura, de acordo com a 

Figura 1: testemunha (semeadura sem fita adesiva); baixo (sementes dispostas 

sobre a fita e posicionadas virada para baixo); lado (realizou sucos no substrato 

colocando-se a fita na vertical, com as sementes aderidas na mesma) e cima 

(sementes dispostas sobre a fita e posicionadas virada para cima), sendo que a fita 

adesiva tinha largura de 6mm. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com quatro 

repetições.  
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Figura 1. Método alternativo de semeadura de sementes de cinco híbridos de 
canola. 

 
Foram realizadas as seguintes avaliações: 

Emergência de plântulas em areia - Conduzido com quatro repetições de 50 

sementes. A areia utilizada foi esterilizada em estufa a 200 ºC durante duas horas 

(BRASIL, 2009) e colocada em bandejas plásticas (30,0 x 22,0 x 5,5 cm). 

Inicialmente, 2/3 das bandejas foram preenchidos com areia. Posteriormente, foram 

montados os tratamentos e foi colocada outra camada de areia, mantendo uma 

profundidade de aproximadamente 1,5 cm. Foi realizado o cálculo da retenção de 

água de 60%, conforme recomendações da RAS (BRASIL, 2009), sendo realizado o 

umedecimento após semeadura e as bandejas foram acondicionadas em saco 

plástico para manutenção de umidade. Posteriormente, as bandejas foram mantidas 

em câmara de germinação, à temperatura constante de 20 °C. No final, a 

porcentagem de emergência foi calculada com base nas plântulas normais. Além 
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desta, as bandejas foram desmontadas e também foram classificadas as plântulas 

anormais e sementes mortas de acordo com a RAS (BRASIL, 2009). 

Primeira contagem de emergência de plântulas em areia - Contabilizando a 

porcentagem de plântulas normais emersas ao quinto dia após a semeadura 

(BRASIL, 2009). 

Índice de velocidade de emergência de plântulas em areia (IVE) - conduzido 

concomitantemente com o teste de emergência, anotando-se diariamente o número 

de plântulas emersas, que apresentavam os cotilédones visíveis. Ao final do teste, 

os dados foram submetidos à fórmula proposta por Maguire (1962). 

 

IVE= (E1/N1)+ (E2/N2)+ ... + (En/Nn); em que: 

 

IVE = Índice de velocidade de emergência;  

E1, E2,... En = número de plântulas normais computadas na primeira, segunda e 

última contagem; 

N1, N2,... Nn = número de dias da semeadura à primeira, segunda e última 

contagem.  

 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro Wilk, 

seguido da análise de variância. As médias de cada tratamento foram comparadas 

com a testemunha pelo teste de Dunnett a 5%. Para verificar o efeito da posição da 

fita adesiva, foi aplicado o teste de Tukey a 5%. Todas as análises foram realizadas 

no programa estatístico Rbio (BHERING, 2017). 

 

3.3.  Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 1, caracterização inicial de sementes dos híbridos de canola, 

verificou-se semelhança no grau de umidade com valores entre 6,7 e 7,3%. 

Considerando-se que o teor de água inicial é um fator primordial para a 

padronização das avaliações a serem realizadas posteriormente, os resultados 

asseguram a credibilidade dos dados obtidos no trabalho. Para o teste de 

envelhecimento acelerado, por exemplo, recomenda-se que as amostras de 

sementes a serem comparadas não apresentem diferenças maiores que 2% no teor 

de água inicial, para não comprometerem os resultados devido às diferenças na 
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velocidade de umedecimento e de deterioração das sementes durante o teste 

(MARCOS FILHO et al., 1999). 

 
Tabela 1. Grau de umidade (GU), massa de mil sementes (MM), germinação (G), 

plântulas anormais (PA), sementes mortas (SM), primeira contagem de 
germinação (PCG), condutividade elétrica (CE), envelhecimento 
acelerado (EA) e grau de umidade após envelhecimento (GUE) de cinco 
híbridos de canola1 

Híbridos 
GU 
(%) 

MM 
(g) 

G 
(%) 

PA2 
 (%) 

SM2 
(%) 

PCG 
(%) 

CE 

(Scm-1 g-1) 

EA 
(%) 

GUE 
 (%) 

Hyola 50 7,0 7,49 a 92 b 3b 5 b 63 c 172,3 bc 64 ab 24,2 
Hyola 61 7,2 5,33 c 81 c 7c 12 c 60 cd 226,0 d 48 b 22,6 
Hyola 433 7,3 7,39 a 91 b 3b 6 b 50 d 146,0 b 68 ab 20,6 
Hyola 571 CL 6,7 5,45 c 99 a 0a 1 a 96 a 94,2 a 77 a 23,5 
Hyola 575 CL 6,8 6,34 b 90 b 4b 6 b 79 b 183,8 c 72 a 18,7 

Valor de F - 375,2** 26,1** 20,8** 21,3** 41,2** 39,7** 5,3** - 
CV(%) - 1,65 2,82 13,61 13,79 8,08 9,41 14,61 - 

1 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Tukey a 0,01 de probabilidade. 
2 
O procedimento estatístico foi realizado com os dados transformados 

em (x+1)
1/2

 e as médias apresentadas são dos dados originais. ** Significativo a 1% de probabilidade 
(p < 0,01). CV: coeficiente de variação. - Não foi realizada análise estatística. 

 

Observa-se na Tabela 1 que os híbridos Hyola 50 e Hyola 433 apresentaram 

maior massa, 7,49 e 7,39 g, respectivamente, com resultados intermediários para 

germinação e condutividade elétrica. Pode-se destacar o híbrido Hyola 571CL, que, 

mesmo com menor massa, obteve os melhores resultados de germinação (99%) e 

de vigor avaliado pelos testes de primeira contagem de germinação (96%), 

condutividade elétrica (94,2 Scm-1 g-1) e envelhecimento acelerado (77%), 

apontado então como o híbrido com sementes de maior potencial fisiológico. 

As sementes de Hyola 61 apresentaram resultados inferiores para a maioria 

das variáveis, 81% de germinação e maior condutividade elétrica 226,0 Scm-1 g-1, o 

que indica menor vigor. Sementes em processo de deterioração ou de menor vigor 

possuem menor capacidade de reorganização do sistema de membranas celulares, 

apresentando extravasamento exacerbado de eletrólitos, um indício da qualidade 

inferior das sementes (SOUZA et al., 2015). 

Vale ressaltar que a porcentagem de germinação de todos os híbridos 

avaliados está acima do padrão de comercialização da canola, que é de 80% 

(BRASIL, 2013). 

O uso da fita adesiva na semeadura não influenciou nenhuma das variáveis 

avaliadas para o híbrido Hyola 50 e não houve diferenças estatísticas quanto ao 

posicionamento da fita (Tabela 2). A porcentagem de emergência de plântulas variou 
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de 72 a 74%. Venkatesh et al. (2014), avaliando o efeito da fita-semente para 

emergência de plântulas de milho em condições de viveiro, não verificaram diferença 

significativa. 

 
Tabela 2. Emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), índice de 

velocidade de emergência (IVE), plântulas anormais (PA) e sementes 
mortas (SM) do híbrido Hyola 50 em método alternativo de semeadura 

 Hyola 50 

E (%) PCE (%) IVE PA (%) SM (%) 

Testemunha 72  25 5,97 7 21 

Baixo 73 a 15 a 5,58 a 15 a 12 a 
Lado 72 a 26 a 6,00 a 14 a 14 a 
Cima 74 a 31 a 6,30 a 7 a 19 a 

CV (%) 15,74 55,66 20,24 43,33 45,33 
Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação 
 

Independente da forma de semeadura, a primeira contagem de emergência 

foi baixa, variando de 15 a 31%. Pode-se inferir que o híbrido apresenta lote de 

sementes de menor vigor, pois sabe-se que sementes vigorosas influenciam o 

desempenho inicial das plantas, proporcionando uma emergência rápida e uniforme 

sob ampla variação de ambiente (MARCOS FILHO, 2015a). 

Para o híbrido Hyola 61, o uso da fita adesiva na semeadura apresentou 

diferença da testemunha apenas para a variável sementes mortas quando virada 

para baixo (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), índice de 

velocidade de emergência (IVE), plântulas anormais (PA) e sementes 
mortas (SM) do híbrido Hyola 61 em método alternativo de semeadura 

 Hyola 61 

E (%) PCE (%) IVE PA (%) SM (%) 

Testemunha 76 61 9,07 12 12 

Baixo 81 a 52 a 8,15 a 14 a 5 a* 
Lado 76 ab 49 a 7,92 a 12 a 12 ab 
Cima 70 b 49 a 8,00 a 14 a 16 b 

CV (%) 5,5 17,83 11,37 31,40 39,85 
* diferem estatisticamente dos tratamentos testemunha pelo teste de Dunnett a 0,05 de probabilidade. 
Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação 

 

Em relação à influência do posicionamento da fita, houve diferença para 

emergência de planta e sementes mortas, sendo que a semeada para baixo se 

diferiu da semeada para cima.  
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Para o híbrido Hyola 433, a fita adesiva posicionada para baixo diferiu do 

tratamento testemunha para a variável primeira contagem de emergência e índice de 

velocidade de emergência (Tabela 4). Quando comparado o posicionamento da fita 

para essas variáveis, houve diferença significativa apenas quando semeado para 

baixo. 

  
Tabela 4. Emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), índice de 

velocidade de emergência (IVE), plântulas anormais (PA) e sementes 
mortas (SM) do híbrido Hyola 433 em método alternativo de semeadura 

 Hyola 433 

E (%) PCE (%) IVE PA (%) SM (%) 

Testemunha 83 74 10,55 7 10 

Baixo 80 a 59 b* 8,55 b ** 8 ab 12 a 
Lado 83 a 80 a 10,66 a 6 a 11 a 
Cima 78 a 74 a 10,08 a 11 b* 11 a 

CV (%) 7,71 10,23 5,55 22,73 43 
*; **; diferem estatisticamente dos tratamentos testemunha pelo teste de Dunnett a 0,05; 0,01 de 
probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação 
 

O desempenho inicial de plântulas é determinado pela conversão de amido 

em açúcares prontamente disponível para absorção destinada à retomada do 

crescimento do embrião. Quanto maior a eficiência neste processo e na 

translocação de assimilados, maior a expressão do vigor de sementes (PESKE et 

al., 2012). Para contornar a barreira da fita, o hipocótilo cresce em formato de “U”, 

assim acredita-se que a semente gaste mais reservas, diminuindo a velocidade de 

emergência, tendo maior impacto nos primeiros dias após a semeadura, ou seja, no 

início da germinação e emergência das plântulas. 

A fita adesiva posicionada para cima se deferiu da testemunha para plântulas 

anormais. O posicionamento da fita pode afetar o sistema radicular aumentando o 

número de plântulas anormais. Comparando o posicionamento da fita, essa quando 

posicionada de lado diferiu da virada para baixo, e a para cima foi intermediária. 

Para sementes do híbrido Hyola 571CL, a emergência de plântulas com a fita 

voltada para baixo se diferenciou da testemunha (Tabela 5). Comparando com 

outros posicionamentos da fita adesiva, houve diferença quando semeada para 

baixo, 83%, enquanto para cima, 97%, foi estatisticamente igual quando semeado 

de lado, 95%. A elevada emergência de plântulas do híbrido 571CL deve-se, 

provavelmente, a sementes deste ser mais vigorosas. O vigor está relacionado aos 

aspectos bioquímicos das sementes e resistência das mesmas a condições 
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subótimas, que inclui temperatura, disponibilidade de água, características do solo, 

proteção de plantas e práticas de manejo (MARCOS FILHO, 2015b). 

 

Tabela 5. Emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), índice de 
velocidade de emergência (IVE), plântulas anormais (PA) e sementes 
mortas (SM) do híbrido Hyola 571CL em método alternativo de 
semeadura 

 Hyola 571CL 

E PCE IVE PA SM 

Testemunha 95 91 12,52 3 2 

Baixo 83 b* 47 b*** 7,81 b*** 16 b** 1 a 
Lado 95 a 72 a** 9,89 a** 4 a 1 a 
Cima 97 a 82 a 11,09 a 2 a 1 a 

CV (%) 6,11 11,01 6,37 63,74 141,42 
*; **; *** diferem estatisticamente dos tratamentos testemunha pelo teste de Dunnett a  0.05; 0.01; 
0.001 de probabilidade. Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação 

 

Para primeira contagem de emergência, índice de velocidade de emergência 

e plântulas anormais, a semeadura para baixo se diferiu da testemunha, sendo que 

nas primeiras duas variáveis a semeada de lado também apresentou diferença. 

Comparando o posicionamento da fita, a posicionada para baixo se diferiu das 

demais, sendo inferior, com 47% para primeira contagem de emergência, índice de 

velocidade de 7,81 e 16% de plântulas anormais. 

Como as sementes de canola são pequenas, e esse híbrido na caracterização 

inicial apresentou menor massa de mil sementes, 5,45 g (Tabela 1), deve-se 

considerar que a reserva armazenada nos cotilédones é reduzida (KOCH et al., 

2015) e na semeadura com a fita posicionada para baixo havia barreira para 

emergência, assim, mais energia foi gasta para germinação, e essa foi insuficiente 

para formar plântulas normais. O híbrido Hyola 571 se destaca com baixa 

porcentagem de sementes mortas, que variou de 1 a 2%. 

Para sementes do híbrido Hyola 575CL verificou-se diferença da testemunha 

apenas para variável índice de velocidade de emergência quando semeado para 

baixo. (Tabela 6). Na primeira contagem de emergência quando comparadas o uso 

da fita observou-se menor número de plântulas normais quando semeadas para 

baixo. 
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Tabela 6. Emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), índice de 
velocidade de emergência (IVE), plântulas anormais (PA) e sementes 
mortas (SM) do híbrido Hyola 575CL em método alternativo de 
semeadura 

 Hyola 575CL 

E PCE IVE PA SM 

Testemunha 78 72 11,07 7 15 

Baixo 74 a 59 b 8,99 b* 13 a 13 a 
Lado 78 a 71 a 11,36 a 8 a 14 a 
Cima 79 a 73 a 11,17 a 11 a 10 a 

CV (%) 10,29 8,54 9,86 38,53 49,79 
* diferem estatisticamente dos tratamentos testemunha pelo teste de Dunnett a 0.05 de probabilidade. 
Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. CV: coeficiente de variação 

 

A velocidade de emergência após semeadura é de grande importância para 

um estabelecimento satisfatório das plântulas no campo, pois seu retardamento 

pode expor as sementes a condições desfavoráveis, como ataque de pragas e 

doenças, acarretando em prejuízos ao desempenho das mesmas (ESTEVEZ et al., 

2012). Sementes com menor velocidade de emergência produzem um número maior 

de plântulas anormais, que é um sinal bem reconhecido de deterioração 

(AMIRMORADI; FEIZI, 2017). 

 

3.4.  Conclusão 

 

A influência do uso da fita adesiva como método alternativo para a semeadura 

depende do híbrido avaliado. O uso da fita adesiva não interfere na emergência de 

plântulas dos híbridos Hyola 50, Hyola 61, 433 e Hyola 575CL. De modo geral, deve-

se evitar a fita posicionada para baixo. 
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