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RESUMO
A canola  (Brassica napus L.  var  oleifera Moench) pertence à família  Brassicaceae e foi  desenvolvida por  meio do
melhoramento genético da colza. No Brasil, as sementes de canola são utilizadas como matéria prima para produção de
produtos alimentícios e industriais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de híbridos de canola (Hyola 61,
Hyola 76, Hyola 411 e Hyola 433) em função de épocas de semeadura (ano agrícola de 2015: 10 de abril, 25 de abril e
10 de maio; ano agrícola de 2016: 25 de abril e 10 de maio). Os experimentos foram conduzidos em um delineamento
experimental de blocos completos ao caso, com os tratamentos arranjados em parcelas subdivididas, dispostos em cinco
blocos.  As épocas de semeadura mais tardias favoreceram o rendimento de óleo,  independentemente dos híbridos
utilizados, nos anos agrícolas de 2015 e 2016. O Hyola 433, ciclo precoce, mostrou-se superior em rendimento de óleo,
independentemente das épocas de semeadura empregadas, nos anos agrícolas de 2015 e 2016.

PALAVRAS-CHAVE: Brassica napus L. var oleifera Moench; Genótipos; Rendimento de óleo.

1 INTRODUÇÃO

No  Brasil,  as  sementes  de  canola  são  utilizadas  como  matéria-prima  para  produção  de
produtos alimentícios e industriais, tais como óleo comestível, ração animal, biodiesel e lubrificantes.
O óleo de canola é um dos mais saudáveis para consumo humano, pois possui elevada quantidade
de Ômega-3 (reduz triglicerídeos e controla arteriosclerose), vitamina E (antioxidante que reduz os
radicais livres), gorduras monoinsaturadas (reduzem o LDL, lipoproteína de baixa densidade) e o
menor teor de gordura saturada de todos os vegetais - apenas 6% (contra 11% no girassol, 15% no
de soja e 14% no azeite de oliva). Médicos e nutricionistas indicam o óleo de canola como o de
melhor composição de ácidos graxos para as pessoas interessadas em dietas saudáveis (TOMM et
al., 2009). Atualmente, o biodiesel é o subproduto da canola que mais ganhou destaque nos últimos
anos, pois, a crescente preocupação em relação ao meio ambiente, as diminuições das reservas de
combustíveis fósseis além do aumento no preço do petróleo levaram a exploração de óleos vegetais
objetivando a produção de combustíveis alternativos.

A época de semeadura é um ponto prioritário no cultivo da canola sobretudo por delimitar uma
faixa de condições ambientais na qual a planta será submetida e por influenciar no rendimento e na
qualidade dos grãos. A definição das condições térmicas e hídricas, em que canola irá se desenvolver,
aliada  com a  escolha  adequada  do  genótipo  a  ser  empregado,  pode  maximizar  ou  minimizar  o
rendimento de óleo das sementes. Portanto, a identificação de épocas de semeaduras e genótipos de
canola, que proporcione bons resultados à cultura respeitando o seu sistema de produção, tende a
contribuir com o desenvolvimento da cultura na região de produção, ampliando os conhecimentos
sobre o potencial agronômico da espécie. Visando contribuir com os estudos fitotécnicos da cultura,
principalmente em relação à tecnologia e produção de sementes de canola no município de Maringá
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- PR, realizou-se esse trabalho com o objetivo de avaliar  a produtividade de óleo de híbridos de
canola em função de diferentes épocas de semeadura. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

As  atividades  de  campo  foram conduzidas  na  Fazenda  Experimental  de  Iguatemi  (FEI)
pertencente  ao  Centro  de  Ciências  Agrárias  da  Universidade  Estadual  de  Maringá  (UEM)  e
localizada  em  Maringá  –  PR.  Os  tratos  culturais,  como  adubação  nitrogenada  e  sulfurada  em
cobertura, controle de pragas, doenças e plantas daninhas, foram realizados em todas as unidades
experimentais,  durante  o  desenvolvimento  da  cultura,  conforme  Tomm  et  al.  (2014).  Os
experimentos foram instalados em um delineamento experimental de blocos completos ao caso, com
os tratamentos arranjados em parcelas subdivididas, de maneira que as épocas de semeadura (ano
agrícola de 2015: 10 de abril, 25 de abril e 10 de maio; ano agrícola de 2016: 25 de abril e 10 de
maio) foram alocadas nas parcelas e os híbridos (Hyola 61, Hyola 76, Hyola 411 e Hyola 433) nas
subparcelas, dispostos em cinco blocos. 

As  unidades  experimentais  foram  constituídas  de  seis  fileiras  de  cinco  metros  de
comprimento, espaçadas de 0,45 m entre si. A área útil foi constituída pelas duas fileiras centrais de
cada subparcelas, desprezando-se 0,5 m de cada extremidade, totalizando 3,6 m2.  Assim que a
haste principal das plantas apresentou em torno de 60% das sementes com coloração marrom ou
preta, a colheita da área útil foi realizada manualmente. As plantas colhidas em cada subparcela
foram, em seguida, dispostas em sacos de ráfia identificados, levadas para um ambiente protegido,
com circulação de ar, onde permaneceram por cinco dias para que secassem. Após este período, as
sementes foram manualmente debulhadas para, por fim, serem limpas com o auxílio de peneiras.

O rendimento de óleo foi obtido pela multiplicação dos percentuais de óleo na semente pelos
devidos rendimentos em cada unidade experimental. Os resultados foram expressos em kg ha -1  de
óleo. Mediante o atendimento das pressuposições básicas, os dados da variável resposta foram
submetidos à análise de variância. Na presença de interação significativa entre os fatores Épocas de
semeadura  x  Híbridos,  procederam-se  os  desdobramentos.  Utilizando-se  o  software  SISVAR
(Ferreira, 2011), as comparações entre as médias foram realizadas, em cada ano agrícola, pelo
teste de Tukey. O teste F foi conclusivo na comparação das médias das épocas de semeadura no
ano agrícola de 2016. O nível de probabilidade utilizado em todos os testes foi de 10%. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O rendimento de óleo para o ano de 2015 apresentou diferenças significativas para o efeito
principal de épocas de semeadura (Tabela 1) e efeito principal de híbridos (Tabela 2). Ao comparar
as  épocas  de  semeadura  independentemente  dos  híbridos  empregados,  verifica-se  que  as
semeaduras em 25 de abril e 10 maio diferiram e superaram a semeadura em 10 de abril (Tabela 1).
Em relação aos híbridos, independentemente das épocas de semeaduras adotadas, o Hyola 433
diferiu e mostrou-se estatisticamente superior no rendimento de óleo que o Hyola 76 (Tabela 2).

Tabela 1: Médias do efeito principal de épocas de semeadura para o rendimento de óleo (kg ha-1), Maringá/PR
– 2015

Épocas de Semeadura Rendimento de óleo (kg ha-1)
10/abril 293,80 b
25/abril 456,34 a
10/maio 421,31 a
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente, a 10% de probabilidade, pelo teste Tukey. 
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Tabela 2: Médias do efeito principal de híbridos para rendimento de óleo (kg ha-1), Maringá/PR – 2015

Híbridos Rendimento de óleo (kg ha-1)

Hyola 76 351,35 b

Hyola 61 392,00 ab

Hyola 411 386,10 ab

Hyola 433 432,50 a
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente, a 10% de probabilidade, pelo teste Tukey. 

O rendimento de óleo para o ano de 2016 apresentou o mesmo comportamento que na safra
anterior, ou seja, diferenças significativas para o efeito principal de épocas de semeadura (Tabela 3)
e de híbridos (Tabela 4). Ao analisar as épocas de semeadura, independentemente dos híbridos
empregados, verifica-se que a semeadura em 25 de abril  diferiu estatisticamente e proporcionou
maior  rendimento  de  óleo,  que  a  semeadura  tardia  (Tabela  3).  Em  relação  aos  híbridos,
independentemente  das  épocas  de  semeaduras  adotadas,  verificou-se  que  o  Hyola  433  diferiu
estatisticamente (p < 0,10) e apresentou maior rendimento de óleo nas sementes que os híbridos
Hyola 76, 61 e 411 (Tabela 4). 

Tabela 3: Médias do efeito principal de épocas de semeadura para rendimento de óleo (kg ha-1), Maringá/PR – 
2016

Épocas de Semeadura Rendimento de óleo (kg ha-1)

25/abril 490,31 a

10/maio 430,63 b
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente, a 10% de probabilidade, pelo teste F. 

Tabela 4: Médias do efeito principal de híbridos para rendimento de óleo (kg ha-1), Maringá/PR – 2016

Híbridos Rendimento de óleo (kg ha-1)

Hyola 76 427,20 b

Hyola 61 431,86 b

Hyola 411 429,22 b
Hyola 433 553,61 a

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente, a 10% de probabilidade, pelo teste Tukey. 

Na safra de 2016, o rendimento de óleo (Tabela 3) demonstrou que a semeadura em 25 de
abril proporcionou maiores médias.  As diferenças encontradas no rendimento de óleo podem ser
explicadas pelo rendimento de grãos adicionado a atuação dos fatores climáticos. Segundo Bazo
(2013),  por  ser  uma  variável  relacionada  à  produtividade  e  ao  teor  de  óleo  produzido  pelas
sementes, o rendimento de óleo tem no rendimento de grãos como item fundamental para justificar
as diferenças. 

A semeadura posterior a 25 de abril proporcionou decréscimo no rendimento de óleo, na
safra de 2016. Segundo  Shirani Rad et al. (2014), o atraso na semeadura da canola modificou o
rendimento  de  óleo.  Si  e  Walton  (2004)  descreveram  que  cada  duas  semanas  de  atraso  na
semeadura, da canola resultou em decréscimo de óleo de, aproximadamente, 1,1% e de 309 kg ha -1

na produtividade de sementes. 
Entretanto, no ano agrícola de 2015 não foram encontradas diferenças significativas, quanto

ao  rendimento  de  óleo,  entre  a  semeadura  de  25  de  abril  e  10  de  maio  e,  em  relação  ao
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comportamento dos híbridos, o Hyola 433 mostrou-se superior que o Hyola 76. A superioridade de
rendimento de grãos e de óleo do Hyola 433 também foi verificada por Lima (2015). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As épocas de semeadura mais tardias favoreceram o rendimento de óleo, independentemente
dos híbridos utilizados, nos anos agrícolas de 2015 e 2016. O Hyola 433, ciclo precoce, mostrou-se
superior em rendimento de óleo, independentemente das épocas de semeadura empregadas, nos
anos agrícolas de 2015 e 2016.
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