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RESUMO 

 

COMIN, Gustavo Rufatto. Época de semeadura, características morfológicas e 

componentes produtivos de híbridos de canola (Brassica napus L.). Guarapuava, 

UNICENTRO, 2017. 93f. (Dissertação – Mestrado em Agronomia, área de concentração em 

Produção Vegetal).  

 

A canola é uma planta oleaginosa que tem mostrado potencial de cultivo no Brasil, visando 

principalmente a produção de óleo vegetal e biodiesel no período de outono-inverno. O objetivo 

do trabalho foi avaliar variáveis de desenvolvimento e produção de sete híbridos de canola 

(Hyola 575 CL, Hyola 571 CL, Hyola 433, Hyola 50, Hyola 61, HLHT B4 e HLHT BM6 CL) 

que foram submetidos à cinco épocas de semeadura (meados de fevereiro à meados de maio), 

com aproximadamente 21 dias de intervalo, e dois anos de cultivo (2015 e 2016). O 

delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em esquema de parcela subdividida, com 

as épocas de semeadura distribuídas na parcela principal e os híbridos na subparcela, com três 

repetições. Foram avaliados os componentes produtivos após a colheita e as variáveis de 

crescimento de plantas durante o estádio de florescimento pleno. Foi realizada uma análise de 

componentes principais das variáveis. A época de semeadura teve efeito na maioria das 

variáveis avaliadas (exceção para matéria seca). A produtividade, massa de mil grãos e número 

de síliquas foram maiores quando os híbridos foram semeados entre final de março e início de 

maio. Os híbridos HLHT BM6 CL e HLHT B4 ficaram entre os mais produtivos quando 

semeados no final de março em 2015 e meados de abril em 2016, respectivamente. Nos dois 

anos a geada afetou o desempenho produtivo das plantas semeadas entre fevereiro e meados de 

março. A semeadura no final de março resultou em maior altura, número de nós e diâmetro de 

colmo dos híbridos. Entre os híbridos Hyola, o genótipo 575 CL apresentou maior altura e 

diâmetro de colmo na maioria das épocas de semeadura. A duração do ciclo e do estádio 

vegetativo aumentaram quanto mais tardia foi a semeadura nos dois anos, já o período de 

floração foi menor a partir da semeadura em abril em 2015 e a partir de março em 2016. Os 

híbridos o HLHT BM6 CL e HLHT B4 apresentam maior potencial para semeadura antecipada. 

A análise de componentes principais permitiu observar as variáveis de nota de geada e 

temperatura com maior influência na produtividade dos híbridos.  

 

Palavras-Chave: Brassica napus, genótipos, produção, crescimento de plantas 
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ABSTRACT 

 

COMIN, Gustavo Rufatto. Sowing time, morphological characteristics and yield 

components of canola hybrids (Brassica napus L.). Guarapuava, UNICENTRO, 2017. 93p. 

(Dissertation – Master of Science in Agronomy, concentration area of Plant Production).  

 

Canola is an oleaginous plant that has shown potential to cropping in Brazil, aiming mainly the 

production of vegetable oil and biodiesel at the period of autumn-winter. The objective of this 

work was to evaluated growth and yield variables of seven canola hybrids (Hyola 575 CL, 

Hyola 571 CL, Hyola 433, Hyola 50, Hyola 61, HLHT B4 and HLHT BM6 CL) that were 

submitted to five different sowing dates (from middle of February until middle of May), with 

nearly 21 days of interval, and two cropping years (2015 and 2016). The experimental design 

was randomized blocks with split-plot scheme, where the date of sowing was the main plots, 

and the hybrids was the subplots, and three replications. The yield components were evaluated 

after harvest and growth variables during the full flowering stage. A principal component 

analysis was made with the evaluated parameters. The sowing date had effect in most of 

evaluated variables (exception for dry matter). The yield, mass of a thousand grains and number 

of silica showed better performance when the hybrids were sown between the end of March 

and the beginning of May. The hybrids HLHT BM6 CL and HLHT B4 were in the group of 

best yield when sowed at the end of March in 2015 and middle of April 2016, respectively. In 

both years, the frost affected the yield performance of the plants sown between February and 

middle of March. Sowing at the end of March resulted in higher height, number of nodes and 

stem diameter of the hybrids. Among the Hyola hybrids, genotype 575 CL showed higher height 

and stem diameter at most sowing times. The duration of the cycle and the vegetative stage 

increased with the advancement of the sowing seasons in the two years, but the flowering period 

reduced from the sowing in April in 2015 and from March in 2016. The hybrids HLHT BM6 

CL and HLHT B4 present better potential for early sowing. The main component analysis 

allowed to evaluate that the note of frost and temperature variables had the greatest influence 

on the yield of hybrids. 

 

Keywords: Brassica napus, genotypes, production, plant growth. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A canola (Brassica napus L.) é uma planta do tipo brassica de clima temperado, sendo uma 

das oleaginosas mais produzidas no mundo (FAO, 2016). Essa planta tem mostrado potencial 

produtivo no Brasil, principalmente como uma alternativa aos cereais de inverno (trigo, aveia, 

cevada, entre outros) comumente utilizados no período de outono-inverno na região sul. No 

Brasil é realizado o cultivo de canola de primavera, que apresenta em média 38% de óleo e 26% 

de proteína, e pode ser destinado para produção de óleo vegetal, biodiesel e farelo para produção 

de rações (TOMM et al., 2010). 

Os Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná representam a maior parte da produção no 

país. O cultivo é incentivado pela qualidade do óleo comestível (baixo teor de gordura saturada), 

por ser facilmente introduzida em um sistema de rotação de culturas, a ausência de competição 

com o trigo por área e a redução de doenças na cultura do milho, trigo e soja (SANTOS et al., 

2001; TOMM et al., 2003; USCA, 2015).  

 A facilidade de implantação sem a necessidade da utilização de equipamentos muito 

específicos, a garantia de venda dos grãos, com tendência do valor da saca estar vinculado ao 

da soja e, a produção de óleo no inverno, são outros fatores que incentivam a produção de 

canola. Segundo  a  Conab (2010), o aprimoramento da tecnologia e o maior conhecimento dos 

produtores sobre o manejo da canola têm permitido elevar a produtividade, a um potencial de 

2.300 kg ha-1. Apesar das vantagens e do conhecimento adquirido, ainda existe muitas 

dificuldades encontradas pelos produtores no manejo da cultura, sobretudo na implantação e 

colheita. Logo, torna-se necessário o estudo visando a aquisição de informações para o 

aprimoramento das técnicas de manejo nessas etapas. 

Um dos principais fatores responsáveis pela expansão da canola no Brasil é o uso de 

híbridos de primavera produzidos em um programa de melhoramento na Austrália (Híbridos 

Hyola). Esses híbridos possuem resistência poligênica à doença da canela-preta (Leptosphaeria 

maculans, Phoma lingam) que ocorre no Brasil e no Paraguai, sendo a solução mais econômica 

para evitar os prejuízos causados por essa doença. Os híbridos apresentam potencial produtivo 

superior (32%), maior vigor de sementes e maior uniformidade de maturação quando 

comparado às cultivares de polinização aberta, e também possui vantagens como o baixo custo 

de sementes, assistência técnica fornecida pela empresa ou cooperativa, além da presença da 

resistência genética (TOMM et al., 2010). 
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O híbrido Hyola 61 demonstra estabilidade de rendimento sobre condições variadas como 

baixa precipitação e altas e baixas temperaturas (TOMM, 2007). O híbrido Hyola 571 CL foi o 

mais precoce dos genótipos avaliados em trabalho realizado no Sudoeste do Paraná por 

Hrchorovitch et al. (2014). Os genótipos HLHT B4 e HLHT BM6 CL introduzidos 

recentemente no país foram desenvolvidos na Alemanha, sendo o ciclo desses materiais nas 

condições ambientais da Europa, são precoce e semi-precoce, entretanto para as condições 

edafoclimáticas do Brasil seu ciclo torna-se longo. 

Para que o uso desses híbridos seja rentável, é necessário conhecer a adaptação dessas 

plantas nas regiões de produção e definir as técnicas de manejo mais adequadas para cada 

material, como a época de semeadura. A época de semeadura é uma das práticas de manejo 

mais importantes para explorar os recursos ambientais e genéticos na cultura,  possuindo 

influência na produtividade final devido à coincidência dos estádios fenológicos com condições 

climáticas favoráveis ou não ao seu desenvolvimento, como intensidade de radiação solar e 

precipitação, podendo promover alteração no teor de óleo e proteína do grão (MELGAREJO et 

al., 2014). O conhecimento da influência do clima nos estádios fenológicos, produtividade e 

teor de óleo nos grãos de canola é de grande importância no aprimoramento do manejo desta 

espécie (KRÜGER et al., 2014).  

Como o zoneamento agrícola contempla um grande intervalo de tempo (01 de março a 10 

de maio = 71 dias), e espera-se que os híbridos tenham respostas diferentes com a mudança da 

época de semeadura, são necessárias informações adicionais para definir a época mais adequada 

para cada híbrido. Esse conhecimento pode ser buscado através da experimentação à campo.  

Para que o cultivo da canola alcance maiores produtividades e ofereça uma maior 

rentabilidade para os produtores, é necessário o conhecimento e o uso consciente de práticas 

fitotécnicas. O estudo sobre o efeito nos componentes produtivos e variáveis de crescimento 

em híbridos de canola submetidos às diferentes épocas de semeadura fornece informações úteis 

no aprimoramento das técnicas de manejo utilizadas pelos produtores da região, desse modo 

promove uma maior eficiência do uso da terra, com aumento da produtividade e permite a 

expansão da cultura. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a produtividade e as características morfológicas de híbridos de canola em 

diferentes épocas de semeadura. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Analisar o efeito de cinco épocas de semeadura no crescimento e nos componentes 

produtivos de plantas de canola na região de Guarapuava, PR. 

Analisar as diferenças no desenvolvimento e na produtividade de sete híbridos de canola 

na região de Guarapuava, PR. 

Avaliar o efeito da geada sobre a produtividade e o desenvolvimento dos híbridos de 

canola. 

Verificar se há interação dos tratamentos no crescimento e na produtividade de híbridos 

de canola na região de Guarapuava, PR. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Cultura da canola  

 

A canola é uma planta da família Brassicaceae, desenvolvida a partir de melhoramento 

genético da colza, planta que apresenta grande quantidade de ácido eurúcico e glucosinolatos 

(antinutricionais) nos grãos. Canola é um termo genérico internacional derivado de “Canadian 

oil low acid”, e o óleo produzido por essa planta deve possuir menos de 2% de ácido eurúcico 

e menos de 30 mol de glucosinolatos por grama de matéria seca da semente (CANADA, 1999). 

A canola é uma planta de ciclo anual com hábito de crescimento indeterminado, com altura 

variando entre 0,7 a 1,7 m. A espécie possui dois tipos de folhas, as inferiores são pecioladas e 

formam a roseta, e as superiores que são formadas após a elongação do caule são lanceoladas e 

abraçam quase toda a haste. Hastes secundárias são formadas a partir das axilas das folhas 

presentes na haste principal, e são estruturas importantes na participação da fotossíntese 

principalmente durante o desenvolvimento de síliqua e semente. As raízes são pivotantes, 

podendo crescer até 120 cm de profundidade, servindo de órgão de reserva e com grande 

capacidade de produzir raízes secundárias. As flores são pequenas, em forma de cruz e 

amarelas, sendo agrupadas em racemos e caracterizadas por possuírem quatro pétalas, seis 

estames e um pistilo. Os grãos são produzidos no interior da vagem, comumente denominada 

de síliquas que possuem tamanho aproximado de 6 a 9 cm e contém em média 15 a 25 grãos 

por síliqua. As sementes formadas dentro das síliquas são pequenas e de formato esférico, 

adquirindo a cor marrom com a maturação (THOMAS, 2003; MCCAFFERY et al., 2009; EDWARDS 

e HERTEL, 2011). 

O cultivo da canola pode ser destinado à produção de óleo para consumo humano como um 

alimento funcional saudável indicado por nutricionistas, devido ao seu conteúdo de ácidos 

graxos com alto teor de gorduras insaturadas (93%) e baixo teor de gorduras saturadas, 

características nutricionais favoráveis à saúde humana. Essas características são importantes na 

redução do colesterol no sangue e problemas cardiovasculares (USCA, 2015). 

Além da produção de óleo comestível, a canola pode ser utilizada na produção de biodiesel 

e também na produção de farelo (34 a 38% de proteínas) para formulação de rações (TOMM, 

2007). As pesquisas com produção de óleo de colza como combustível tiveram início no ano 

de 1974 no Rio Grande do Sul e 1980 no Paraná pela Embrapa Trigo. Essas pesquisas foram 

interrompidas com a crise do petróleo em 1990 e foram retomadas ao final dessa mesma década. 
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O cultivo da canola atualmente é incentivado devido à demanda por biocombustíveis e pelo 

potencial de produção de óleo para consumo humano (TOMM et al., 2010).  

A produção de canola no outono-inverno na região sul tem estímulo do Programa Nacional 

de Produção de Biodiesel (PNPB) de 2004 do Governo Federal, que possui o objetivo de 

produzir e fomentar o uso do biodiesel de modo sustentável, com inclusão social e 

desenvolvimento regional, fornecendo um maior incentivo aos produtores familiares para 

produção de oleaginosas nessa época (BRASIL, 2003). 

 

Panorama da produção de canola 

 

Segundo os dados da (FAO, 2016), a produção mundial da canola em 2014 foi de 70,9 

milhões de toneladas. A planta é uma das oleaginosas mais produzidas no mundo, com seu 

consumo mais elevado em países de economia mais desenvolvida (TOMM et al., 2010). O preço 

pago pela saca de canola tende a acompanhar o preço da soja, já que o destino dos grãos é 

similar. A China e a União Europeia são os maiores consumidores de óleo e farelo, com 

estimativa de importação de 2,9 milhões de toneladas (CONAB, 2016). 

 

 

Figura 1: Evolução da produção, produtividade e área cultivada com canola no Brasil de 1980 

a 2014. Fonte: Adaptado (FAO, 2016). 

 

O Brasil no ano de 2014 teve 45,2 mil hectares ocupados com cultivo de canola, com 

produção de 69 mil toneladas e produtividade média de 1.527 kg ha-1. Tem sido observado um 

crescimento na área cultivada com canola no país em decorrência do aumento da demanda dos 
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setores produtivos, como indústrias produtoras de óleo (CONAB, 2014). Entre os anos de 1997 

e 2013 a área cultivada, produção e produtividade aumentaram em 72%, 73% e 21%, 

respectivamente no Brasil (Figura 1). O consumo per capta de óleo de canola no Brasil no 

período de 2008-2009 foi de 0,064 kg habitante-1 ano-1 (IBGE, 2012), estimando-se um consumo 

de 13,5 milhões de litros de óleo. Contudo, quando se contabiliza a importação do grão e do 

óleo o consumo pode ser superior a 40 milhões de litros (EMBRAPA, 2014). 

Os dois principais estados produtores de canola no país são o Rio Grande do Sul e o Paraná, 

correspondendo por mais de 95% da produção do país. O Estado do Rio Grande do Sul teve 39 

mil hectares cultivados com canola no ano de 2014. O Paraná representa em média 30% da 

produção nacional, com o cultivo concentrado na região oeste, sul e sudeste do estado 

(SEAB/DERAL, 2011). No ano de 2016 a produtividade paranaense foi de 1.705 kg ha-1, valor 

21,5% maior em comparação à safra de 2015 (CONAB, 2016).  

A região de Guarapuava, PR apresenta potencial para incorporação da cultura da canola, 

apresentando clima temperado, classificação Cfb, com temperatura média no mês mais frio 

inferior a 18 °C (mesotérmico) e abaixo de 22 °C nos meses mais quentes, e precipitação anual 

de 1800 a 2000 mm (IAPAR, 2015). No ano de 2015/16 a região de Guarapuava apresentou uma 

área de 1.600 ha, produção de 1.846 toneladas com produtividade de 1.154 kg ha-1 de canola 

(SEAB/DERAL, 2016). 

Em experimento realizado na Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (FAPA), 

localizada na região de Guarapuava, Distrito de Entre Rios, foi observada produtividades no 

ano de 2007 de 2.627 e 2.425 kg ha-1 para os híbridos Hyola 61 e Hyola 432, respectivamente, 

quando semeados no início de março (DE Almeida et al. (2014). Estudos como esse permitem 

estabelecer a época ideal para cada genótipo, visando evitar a coincidência dos estádios mais 

sensíveis às alterações produtivas, com condições de possíveis estresses ambientais como 

geadas, altas temperaturas ou déficit hídrico. 

 

3.2 Híbridos  

 

A produção de híbridos de canola é feita com o controle da polinização do parental fêmea, 

em que os híbridos F1 gerados possuem as melhores características dos dois parentais 

(linhagens) através da heterose ou vigor híbrido, assim, apresentam produtividade maior que o 

melhor parental devido ao tamanho grande de sementes, maior vigor de plântulas e produção 

de biomassa (EDWARDS e HERTEL, 2011).  
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A produção de híbridos é trabalhosa e dispendiosa, principalmente se tratando da canola 

que possui autopolinização. O processo mais utilizado para produção de híbridos de canola é 

utilizando uma linhagem (fêmea) que possui macho-esterilidade, ou seja, o pólen não é 

produzido, liberado ou não ocasiona a autopolinização. A macho-esterilidade pode ocorrer em 

uma planta devido à uma mutação que ocasiona um distúrbio na interação entre o núcleo e o 

citoplasma das células das anteras. Inicialmente a linhagem fêmea (macho-estéril) é cruzada 

com uma linhagem macho geneticamente similar que mantém as características de macho-

esterilidade nas sementes de primeira geração, com o objetivo de aumentar o número de 

sementes. Após esse processo as plantas geradas serão macho-estéreis e serão cruzadas com 

outra linhagem macho geneticamente diferente para retomar a fertilidade e produzir as sementes 

do híbrido comercial (F1). As plantas híbridas da geração F1 são uniformes e heterozigotas, 

porém não são estáveis. Isso significa que as sementes produzidas nestas plantas híbridas 

(geração F2) através da autofecundação não mantém as mesmas configurações genéticas que 

os híbridos F1, consequentemente as plantas da geração F2 não serão homogêneas e podem ter 

seu desempenho alterado (CANADA, 1999). 

No Brasil são cultivados híbridos de primavera que são menos sensíveis ao fotoperíodo 

devido à baixa latitude onde são cultivados. Esses híbridos necessitam de pouca ou nenhuma 

vernalização (processo de acumulação de horas de frio pela planta e/ou semente utilizada como 

estímulo na mudança da fase fenológica), ou seja, possuem potencial produtivo para as 

características edafoclimáticas do país. (TOMM et al., 2010). Outro fator que permitiu a 

expansão da área de cultivo de canola no Brasil foi devido à utilização dos híbridos Hyola 43 e 

Hyola 60, que possuem resistência derivada da espécie Brassica sylvestris à doença da canela-

preta (Leptosphaeria maculans, Phoma lingam). Essa doença começou a ocasionar prejuízos 

no Estado do Rio Grande do Sul no ano 2000. Na Austrália, o fungo causador da doença já 

desenvolveu biótipos que conseguem infectar híbridos com esse tipo de resistência, porém a 

partir de 2006 foi introduzido no Brasil o híbrido Hyola 61 que possui resistência poligênica, 

sendo mais estável, e atualmente todos os materiais em avaliação do programa Hyola  possuem 

essa característica (TOMM, 2007).  

Antes da utilização dos híbridos eram utilizadas cultivares de polinização aberta, contudo o 

melhor desempenho dos híbridos e a resistência a doenças promoveu a substituição das 

cultivares pelos híbridos de praticamente todo o cultivo de canola no Brasil. Em experimento 

realizado no Estado do Rio Grande do Sul por Tomm et al. (2004), foi observado maior 

potencial produtivo dos híbridos de canola Hyola 43 e Hyola 60 em comparação à cultivar 

Global, com redução no número de dias da emergência ao florescimento para todos os genótipos 
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avaliados com o avanço da época de semeadura. Tomm et al. (2003) observaram maturação e 

floração irregular da cultivar de polinização aberta Global, apresentando ciclo mais longo e 

menor produtividade quando comparado com vários híbridos testados no município de 

Maringá, no norte do Estado do Paraná. A cultivar PFB-2, selecionada pela Embrapa Trigo em 

Passo Fundo, RS, apresentou maior produtividade de grãos quando comparada a vários híbridos 

testados, entre eles Hyola 401 e Hyola 417, porém apresentou ciclo longo com menor 

uniformidade de maturação quando comparado aos híbridos, que apresentaram ciclo precoce e 

maior uniformidade de floração e maturação. Ciclos mais longos foram observados para todas 

as cultivares quando comparadas aos híbridos avaliados em trabalho feito por Santos et al. 

(2001). 

 

3.3 Estádios fenológicos da canola 

 

Os estádios de crescimento da canola são divididos por uma escala decimal (Quadro 1) e, 

permite diferenciar as fases de crescimento de modo eficiente e objetivo, elevando a precisão 

do manejo, como o momento adequado de aplicação de fertilizantes e produtos químicos. O 

ciclo de desenvolvimento da canola é dividido primeiramente em três fases: 

germinação/emergência, vegetativa e reprodutiva. As fases são subdivididas em sete estádios 

de crescimento, iniciando-se na fase de germinação e terminando ao final do ciclo com o 

desenvolvimento de sementes. O número de estádios pode variar entre sete a nove, dependendo 

do material bibliográfico (THOMAS, 2003; MCCAFFERY et al., 2009; EDWARDS e HERTEL, 2011). 

A fase de germinação (V1: 0.1) inicia-se com a absorção de água pelas sementes, em que 

esse processo é influenciado principalmente pelo tamanho e vigor da semente, teor de nutrientes 

inorgânicos no solo, temperatura, matéria orgânica e presença de oxigênio. Em uma condição 

de estresse salino causado pela concentração de sais no solo ou a presença de fertilizantes em 

contato com a semente, a absorção de água é reduzida ou inibida, fator que dificulta ou impede 

a germinação da semente. 

Com a temperatura adequada e a absorção de água, inicia-se uma série de eventos do 

processo de germinação, como a síntese e ativação de enzimas processadoras de substâncias de 

reservas, aumento da respiração/produção de energia (presença do oxigênio) e desenvolvimento 

do embrião com a posterior emergência da radícula (THOMAS, 2003; MCCAFFERY et al., 2009; 

EDWARDS e HERTEL, 2011). 
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Quadro 1. Estádios fenológicos da canola. 

Estádio Fenológico Escala decimal 

Germinação/Emergência (V)1 0.0 – 0.8 (emergência do cotilédone) 

Desenvolvimento de folhas (V) 1.0 – 1.n° (n = n° da folha expandida) 

Alongamento de haste (V) 2.0 – 2.n° (n = n° de entrenós visíveis) 

Formação do botão floral (V) 3.0 – 3.9  

- Primeiro botão visível acima da folha  3.3 (botão verde) 

- Primeiro botão amarelo 3.7 (botão amarelo) 

Florescimento (R) 4.0 

- Primeira flor aberta da haste principal 4.1 

- 80% das flores da haste principal aberta 4.8 

Desenvolvimento de síliqua (R) 5.0 

- 20% síliqua da haste principal maior que 2 cm 5.2 

- Todas a síliquas da haste principal maior que 2 cm 5.9 

Desenvolvimento da semente (R) 6.0 

- Presença da semente 6.1 

- Maior parte de sementes marrom/amarelo 6.5 

- Todas as sementes escuras e rígidas 6.9 

1(V): Estádio vegetativo; (R): Estádio reprodutivo 

Fonte: Adaptado de Edwards e Hertel (2011). 

 

O período de desenvolvimento de folhas inicia com a emergência completa dos cotilédones 

(V1: 1.00), em que a formação de folhas é contínua da germinação ao início do 

desenvolvimento reprodutivo. Esse estádio é subdividido de acordo com o crescimento de 

novas folhas (1ª folha verdadeira expandida = V1: 1.1; enésima folha verdadeira expandida = 

V1: 1.n). A partir do meristema apical das plântulas, localizado entre os cotilédones, crescem 

as folhas verdadeiras, em média uma folha a cada 7 a 10 dias.  Em condições normais de cultivo 

a planta de canola possui entre 10 e 15 folhas na haste principal, com área foliar média entre 

200 a 250 cm2 (CHAVARRIA et al., 2011). A área foliar varia principalmente de acordo com o 

genótipo, condições do solo (umidade, fertilidade), densidade e época de semeadura. O índice 

de área foliar está relacionado diretamente ao potencial de produção, sendo que as folhas bem 

desenvolvidas possuem uma maior capacidade de dreno com rápido crescimento no período 
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inicial de desenvolvimento, crescimento de raízes, produção de matéria seca e supressão de 

plantas daninhas (THOMAS, 2003; EDWARDS e HERTEL, 2011). 

O período de alongamento de haste coincide com o desenvolvimento de folhas, 

normalmente inicia-se quando há 8 a 9 folhas completamente expandidas. As fases do 

alongamento são definidas pelo número de entrenós na haste principal (primeiro entrenó visível 

= V2: 2.1; enésimo entrenó visível = V2 – 2.n), em que geralmente um bom crescimento resulta 

em 15 a 20 entrenós com uma folha em cada nó, com comprimento máximo de haste atingido 

no florescimento pleno (EDWARDS e HERTEL, 2011). Essa fase também pode ser dividia pela 

porcentagem do crescimento máximo de haste (THOMAS, 2003). Durante essa fase de 

alongamento ocorre a ramificação de hastes, florescimento, e o contínuo crescimento de raízes. 

O período da semeadura ao início do florescimento varia (40 a 60 dias) de acordo com a época 

de semeadura e as condições do ambiente. A altura e o diâmetro de caule são influenciados pela 

população de plantas, época de semeadura, umidade, fertilidade do solo, genótipo, e está 

diretamente associada à produção de matéria seca. Com o avanço do florescimento o índice de 

área foliar é reduzido, sendo que o caule e as síliquas tornam-se responsáveis pela maior parte 

da fotossíntese (THOMAS, 2003; MCCAFFERY et al., 2009; EDWARDS e HERTEL, 2011). 

No estádio de formação de roseta (botão floral – V3: 3.0), ocorre o estabelecimento dos 

botões florais nas axilas das folhas mais velhas com consequente aumento no tamanho das 

folhas e desenvolvimento de folhas menores no centro. Nesse período o comprimento das hastes 

não é alterado, somente o diâmetro. Um pouco antes do estádio de alongamento do caule ocorre 

a ramificação de hastes a partir das axilas das folhas, com uma a quatro folhas e um botão floral; 

esse fator é importante na compensação produtiva devido a adversidades do ambiente. A falta 

de água durante a ramificação das hastes pode reduzir o número de hastes produzidas pelas 

plantas, devido a menor absorção de nutrientes, menor taxa fotossintética e de transpiração. A 

ocorrência de geadas nesta fase também pode alterar o número de hastes secundárias, em que a 

planta vai precisar gastar energia para se recuperar dos danos ocasionados, desse modo destina 

somente parte de sua energia para a formação de novas hastes (THOMAS, 2003; MCCAFFERY et 

al., 2009). 

A formação dos botões florais ocorre durante o estádio de alongamento das hastes, sendo 

que inicialmente os botões florais permanecem fechados no início do alongamento, contudo, 

com o crescimento das hastes os conjuntos de botões florais ficam visíveis acima e junto das 

folhas (estádio de botão verde – V3: 3.0 – 3.3). A duração do alongamento de haste entre o 

início do florescimento e o florescimento pleno é mais importante para a produtividade final do 

que o alongamento das hastes antes do início do florescimento. Esse período é altamente 
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responsivo à temperatura e ao comprimento do dia, iniciando a formação dos botões florais 

logo após ou durante o inverno, ou início da primavera. A temperatura máxima para o 

desenvolvimento da canola é de cerca de 25 °C; temperatura superiores nesse período podem 

causar o abortamento de flores (BATTISTI et al., 2013; KRÜGER et al., 2014). Com o contínuo 

alongamento das hastes, os botões florais separam-se das folhas e adquirem a cor amarela, 

caracterizando o início do estádio de botão amarelo (V3: 3.7), sendo que isso ocorre 

primeiramente nos botões mais próximos à base da planta e assim progressivamente com o 

crescimento das hastes (THOMAS, 2003; MCCAFFERY et al., 2009; EDWARDS e HERTEL, 2011).  

O período de antese ou florescimento (R1: 4.0 – 4.9) tem seu início marcado pela abertura 

da primeira flor na haste principal da planta, sendo que a abertura das flores se inicia na base e 

segue ao ápice. Esse estádio pode ser dividido pela porcentagem de flores abertas na haste 

principal. A canola possui autopolinização de cerca de 80% das sementes produzidas, contudo 

alguns trabalhos tem demonstrado melhor desempenho produtivo das plantas com a presença 

de abelhas (SABBAHI et al., 2005; ROSA et al., 2011; WITTER et al., 2015). O potencial de 

rendimento é controlado pela relação do crescimento vegetativo com o número potencial de 

flores, síliquas e sementes na fase de florescimento. Aproximadamente 75% das síliquas retidas 

na maturação são derivadas de flores que abriram até o décimo primeiro dia do início do 

florescimento (THOMAS, 2003; EDWARDS e HERTEL, 2011). 

O desenvolvimento da síliqua (R2: 5.1 - 5.9) e da semente (R3: 6.1 - 6.7) compreende o 

período do florescimento à maturação fisiológica da planta. Esse estádio pode ser definido pela 

proporção de síliquas maiores que 2 cm. A canola é uma planta de hábito indeterminado com a 

formação de síliquas ocorrendo concomitantemente ao florescimento. O desenvolvimento da 

síliqua ocorre primeiro no terceiro ramo mais baixo da haste principal, e nessa fase o número 

de folhas é reduzido. Existe competição por nutrientes entre flores e síliquas em 

desenvolvimento na mesma haste e entre ramos da planta. O número de síliquas decresce nos 

ramos mais próximos do ápice da planta devido à competição por nutrientes, e as flores 

florescem depois das flores presentes nos ramos mais próximos a base. As síliquas crescem 

rapidamente (6 a 9 cm), adquirindo seu peso fresco e comprimento máximo em 50% do 

subperíodo total entre sua formação e a maturação das plantas e, alcançam a maturidade em 

aproximadamente 80 dias após o florescimento, com 15 a 25 sementes por síliqua. Estresses 

ambientais nessa fase podem alterar o número de síliquas por planta e de sementes por síliqua, 

e também o peso e tamanho das sementes, principalmente na fase de expansão da semente 

(THOMAS, 2003; MCCAFFERY et al., 2009; EDWARDS e HERTEL, 2011). 
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O desenvolvimento das sementes (R3: 6.1 – 6.7) ocorre após as síliquas alcançarem seu 

comprimento máximo, e o processo de expansão ocorre após 15 dias da fecundação, variando 

principalmente com a temperatura. Essa fase é definida pelas mudanças de cor das sementes e 

síliquas. Geralmente as síliquas formadas primeiro possuem sementes maiores, sendo essa fase 

sensível a estresses ambientais, principalmente a umidade do solo e a temperatura que 

influenciam na taxa de desenvolvimento e translocação de nutrientes para as sementes (ZHOU 

e LIN, 1995; CHAMPOLIVIER e MERRIEN, 1996). As sementes imaturas e completamente 

preenchidas apresentam aproximadamente 40% de umidade, e com o avanço do 

amadurecimento mudam de verde para amarelo com perda de água na taxa de 2 a 3% por dia 

de acordo com as condições do ambiente. O enchimento de sementes (R3: 6.1 – 6.3) ocorre em 

um período aproximado de 35 a 55 dias e está relacionado à deposição de óleo e proteínas, que 

iniciam e terminam juntos, porém a taxa de deposição é diferente um do outro. As proteínas são 

acumuladas rapidamente com o início do enchimento de sementes e crescimento do embrião. 

O óleo é sintetizado a partir de carboidratos armazenados nas síliquas, hastes e folhas restantes, 

sendo contínuo até 40% das sementes mudarem de cor, aproximadamente 60 dias após o 

florescimento. Quando aproximadamente 40% das sementes da haste principal iniciam a 

mudança de cor, as últimas sementes formadas estarão no final da fase de enchimento (THOMAS, 

2003; MCCAFFERY et al., 2009; EDWARDS e HERTEL, 2011). 

O desenvolvimento completo da semente é alcançado aos 40 dias após o florescimento, com 

o dobro do peso inicial e inicia-se a desidratação e mudança de cor durante aproximadamente 

duas semanas (V6: 6.4 – 6.8). Quando 60% das sementes mudarem de cor, a planta atingiu seu 

peso seco máximo, com a maturação fisiológica alcançada aos 80 dias após o florescimento. A 

partir da metade do processo de formação da semente ocorre uma redução de 20% da matéria 

seca das paredes da síliqua devido à translocação de carboidratos e nutrientes para as sementes 

(THOMAS, 2003; EDWARDS e HERTEL, 2011). 

As sementes representam em média 23% a 31% do peso da matéria seca total da planta, e 

alcançado o ponto de maturação em que todas as síliquas mudaram de cor a planta está pronta 

para ser colhida. Em média leva 3 a 4 dias para a mudança de cor das síliquas passar dos 40% 

para os 60% de síliquas com coloração marrom na planta. Nessa fase é necessário escolher o 

momento de colheita com cuidado, pois as síliquas maduras abrem muito facilmente deixando 

os grãos caírem e ocasionando redução da produtividade (THOMAS, 2003; EDWARDS e HERTEL, 

2011). 
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3.4 Ecofisiologia 

 

A duração de cada estádio de crescimento da canola é influenciada por diversos fatores, 

como temperatura, umidade, radiação solar (comprimento do dia e intensidade luminosa), 

nutrição e genótipo, em que a temperatura e a umidade são os fatores mais importantes na 

regulação do crescimento e desenvolvimento da canola (EDWARDS e HERTEL, 2011). 

Em condições favoráveis do ambiente, a planta tem capacidade de obter energia da luz e os 

nutrientes necessários ao seu crescimento. A transição entre o período vegetativo para o 

reprodutivo nas plantas é controlado por fatores intrínsecos e extrínsecos como temperatura e 

fotoperíodo (TAIZ e ZEIGER, 2009). 

A planta depende das condições do ambiente para suprir as necessidades da fotossíntese e 

os fatores essenciais ao crescimento, portanto, se algum desses fatores for limitado, o 

crescimento e a produtividade vão ser alterados (THOMAS, 2003). 

 

3.4.1 Temperatura 

 

A duração das fases de desenvolvimento da canola são altamente controladas pela 

temperatura, sendo mais bem expressa pelo acúmulo de graus dia (°C dia), em que esse fator 

define as taxas de fotossíntese, crescimento e atividade metabólica das plantas, assim influencia 

na produção de matéria seca (THOMAS, 2003; ORTEGÓN MORALES et al., 2006; EDWARDS e 

HERTEL, 2011; LUZ et al., 2012; QADERI et al., 2012). 

A temperatura possui grande influência no desenvolvimento planta, em que o intervalo de 

temperatura ideal fica entre 12 e 30 °C. Para a germinação o valor ideal varia de 15 a 20 °C e 

para emergência é necessário uma soma térmica de 115 °C, em que valores abaixo desses 

prolongam o processo por meio da diminuição da taxa de absorção de água, síntese de proteínas 

e outros processos metabólicos (DALMAGO et al., 2010; EDWARDS e HERTEL, 2011). 

Em condições de estresse hídrico a temperatura máxima favorável à planta é menor, ou seja, 

com a falta de água disponível o estresse por alta temperatura ocorre em temperaturas inferiores 

ao que ocorreria em condição com ampla disponibilidade de água, condição em que a 

transpiração é eficiente em dissipar o excesso de temperatura (MCCAFFERY et al., 2009; QADERI 

et al., 2012). 

Com altas temperaturas (acima de 35 °C) o processo da fotossíntese é reduzido até o ponto 

em que já não terá capacidade de repor o carbono utilizado na respiração, fazendo com que a 
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planta utilize as reservas de energia que poderiam ser destinadas as sementes, frutos ou 

estruturas reprodutivas, assim, reduzindo a produtividade final (TAIZ e ZEIGER, 2009). 

Temperaturas muito baixas (abaixo de 12 °C) são mais prejudiciais ao desenvolvimento da 

canola nas fases de plântula e florescimento, que pode promover a morte das plântulas e 

alterações na qualidade e rendimento dos componentes produtivos. Porém, até certo limite (até 

0 °C) as plantas que passam por um período de frio tendem a se tornar mais tolerantes do que 

aquelas não aclimatadas (MCCAFFERY et al., 2009; TOMM et al., 2009; DALMAGO et al., 2010; 

EDWARDS e HERTEL, 2011; LUZ et al., 2012).  

Waalen et al. (2011) observaram diferença no estresse causado por baixas temperaturas em 

cultivares de canola quando avaliada a temperatura letal para 50% das plantas (LT50):  -5, -8, -

13, -15, -19 e -22 °C e o período letal (duração) para 50% das plantas (LD): a temperatura de -

8 °C durante 4, 7, 9, 11, 14, 17 e  24 horas. Os autores não constataram diferenças entre as 

cultivares para a LT50 (LT50 médio = -18,6 °C) porém houve diferença no LD50 (5,9 horas para 

o menor LD50; 20,7 horas para o maior LD50) dando indício que o estresse causado pelo frio 

intenso durante um curto período de tempo induz uma resposta de estresse diferente de uma 

condição com temperatura maior (-8 °C) por um período prolongado. 

Em experimentos realizados por De Almeida et al. (2014) com quatro anos de cultivo (2007-

2010) e nove épocas de semeadura na região de Guarapuava-PR, ocorreu a perda das plantas 

semeadas em 11 de julho e 02 de agosto no ano de 2010 devido à ocorrência de geada durante 

a maturação das síliquas. 

 

3.4.2 Disponibilidade de água 

 

Para o desenvolvimento normal da planta é necessária quantidade adequada de água 

disponível para cada estádio de desenvolvimento. A germinação só tem início com a absorção 

de água pela semente, efeito diretamente ligado à temperatura. A transpiração é relacionada 

com a taxa fotossintética da planta e com a regulação da temperatura, em que uma situação de 

alta temperatura e baixa umidade do solo faz com que a planta feche seus estômatos 

comprometendo a fotossíntese, prejudicando o potencial produtivo da planta (EDWARDS e 

HERTEL, 2011).  

O adequado fornecimento de água promove o crescimento de raízes, aumento da área foliar, 

controle da duração do florescimento e a retenção de folhas, e pode elevar o número de hastes, 

flores, sementes por síliqua e peso de sementes, com maior importância no período entre o 

florescimento e enchimento de grãos, do que no período vegetativo (CHAMPOLIVIER e MERRIEN, 
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1996; TOMM et al., 2007; EDWARDS e HERTEL, 2011). O estresse por falta de água é responsável 

por grande alteração da produtividade, o que pode reduzir o número de síliquas, número de 

grãos, peso de grãos e teor de óleo, principalmente se ocorrer altas temperaturas no período 

(THOMAS, 2003; TOMM et al., 2008; TOMM et al., 2009; TAKASHIMA et al., 2013). A falta de 

água durante o crescimento vegetativo pode afetar o alongamento, a produção de folhas e 

ramificação de hastes, o que pode alterar o potencial produtivo final. Alguns estudos 

demonstram alterações nas variáveis de crescimento e de produtividade devido ao estresse 

causado por falta ou excesso de água nas fases de desenvolvimento da canola, principalmente 

durante o florescimento e enchimento de grãos (FARAJI et al., 2009; QADERI et al., 2012; 

ZELEKE et al., 2014). 

 

3.4.3 Fotoperíodo  

 

O fotoperíodo é o número de horas de luz por dia e, como a canola é uma planta de dia 

longo, o tempo de duração dos estádios de desenvolvimento serão encurtados em ambiente com 

dias longos, porém a sensibilidade ou resposta ao fotoperíodo varia com o genótipo (KING e 

KONDRA, 1986; EDWARDS e HERTEL, 2011). 

A resposta da planta ao fotoperíodo está relacionada ao processo de florescimento, 

entretanto o comprimento do dia influencia vários fatores do desenvolvimento da planta. 

Plantas de dia longo podem medir a duração de luz no dia de modo efetivo, podendo reconhecer 

o aumento de horas de luz na primavera ou início do verão e retardar o florescimento até que o 

número de horas de luz crítico seja alcançado (TAIZ e ZEIGER, 2009). 

O comprimento do dia influencia a taxa de expansão da área foliar, acúmulo de matéria seca 

e promove, junto à temperatura, o estímulo necessário ao florescimento. Genótipos de 

primavera da Austrália, Canadá e da Europa já mostraram redução da duração de estádios 

fenológicos com o aumento do comprimento do dia (acima de 12 horas) (NANDA et al., 1996; 

EDWARDS e HERTEL, 2011). 

Em experimento realizado por Nanda et al. (1996) foi observado redução do número de dias 

para o florescimento em dias longos, com maior precocidade  para o comprimento do dia entre 

12 a 14 horas. King e Kondra (1986) observaram redução do número de dias até o florescimento 

com o aumento do comprimento do dia, com florescimento mais precoce observado para 14 a 

18 horas. 
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3.4.4 Interceptação de radiação solar 

 

A radiação fotossínteticamente ativa utilizada pelas plantas está entre os comprimentos de 

onda de cerca de 400 a 700 nm (TAIZ e ZEIGER, 2009). A taxa de crescimento da planta está 

intimamente relacionada com a quantidade de radiação capturada pelas folhas. Geralmente com 

baixa intensidade luminosa ocorre redução da taxa fotossintética, e com isso redução na 

emergência e taxa de crescimento da planta. Para uma interceptação de 90% da radiação solar 

as plantas de canola devem possuir um índice de área foliar próximo de 4 (EDWARDS e HERTEL, 

2011). 

Em experimento realizado por Nied et al. (2014), verificou-se aumento do valor do índice 

de área foliar até o final do período de florescimento, com a interceptação de 94% da radiação 

observada aos 70 dias após a emergência e, índice de área foliar de 2; fato que pode indicar que 

a distribuição das folhas na canola promoveu alta absorção da radiação no florescimento, sendo 

essa absorção representada principalmente pelas folhas superiores, hastes e síliquas, já que as 

folhas da base entram em senescência antes. Esses resultados para aumento do índice de área 

foliar até o final do florescimento e porcentagem de interceptação de radiação solar diferem das 

variáveis apresentados por Edwards e Hertel (2011), em que o desenvolvimento de folha é 

reduzido com o início do florescimento e a interceptação de 90% ocorreu com índice de área 

foliar igual a 4. 

Durante o período vegetativo as folhas são responsáveis pela interceptação solar e 

consequentemente pela fotossíntese efetiva, porém no período reprodutivo as síliquas, hastes e 

flores promovem sombreamento nas folhas e passam a ser órgãos importantes para o processo 

fotossintético, representando juntos aproximadamente 65% da fotossíntese total (hastes: 50% e 

síliquas: 15%) (MOGENSEN et al., 1997; THOMAS, 2003; EDWARDS e HERTEL, 2011). Esse 

processo promove uma compensação da fotossíntese devido à perda de folhas com o avanço 

dos estádios reprodutivos mantendo o fornecimento de assimilados para o enchimento de 

sementes (MOGENSEN et al., 1997). 

Wang et al. (2015) observaram alteração significativa da radiação interceptada e uso 

eficiente de radiação em canola submetidas a diferentes densidades de plantio e espaçamentos 

entre linhas, em três anos de cultivo. Foi observado aumento significativo no número de hastes, 

nós e síliquas por planta, e também no número de sementes por síliqua, com maior 

produtividade nos tratamentos que apresentaram maior interceptação e uso eficiente da 

radiação. 
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3.5 Época de semeadura 

 

A escolha da época de semeadura é uma prática de manejo de grande importância em que 

as condições climáticas de temperatura, disponibilidade hídrica, comprimento do dia e 

intensidade de radiação solar são diferentes de acordo com a época. O manejo da época de 

semeadura permite definir a data ideal para a espécie, visando coincidir a ocorrência de 

condições favoráveis do ambiente com o desenvolvimento da planta. 

A época adequada de semeadura tem por objetivo atender a necessidade da espécie por 

fatores ambientais (temperatura, radiação, umidade), em que a disponibilidade e intensidade 

desses fatores durante o desenvolvimento da planta tem grande influência sobre o potencial 

produtivo. A época de semeadura adequada que permite a coincidência das condições 

climáticas favoráveis ao desenvolvimento das plantas, reduzindo os riscos de estresses 

ambientais que possam ocorrer durante os estádios mais sensíveis à perda de produtividade 

(TOMM et al., 2009). 

O zoneamento agrícola é fornecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), disponível na portaria n° 328, de 6 de dezembro de 2012, e a portaria 

nº 263, de 5 de dezembro de 2013 (MAPA, 2015) estabelece que o período de semeadura da 

canola para a região de Guarapuava vai do dia 1° de março a 10 de maio. 

Alguns trabalhos têm demonstrado a interferência da época de semeadura no 

desenvolvimento e produtividade em plantas de canola (NANDA et al., 1996; ADAMSEN e 

COFFELT, 2005; OMIDI et al., 2010; LUZ, 2011; PAVLISTA et al., 2011; ISLAM et al., 2012; LUZ 

et al., 2012; TAKASHIMA et al., 2013; TOBE et al., 2013; ALMEIDA et al., 2014; MELGAREJO et 

al., 2014). 

A canola é uma planta de clima frio que se desenvolve melhor em temperaturas amenas de 

aproximadamente 20 °C no ciclo de desenvolvimento. Temperatura acima de 27 °C pode causar 

abortamento de flores e síliquas no início da formação, portanto é necessário evitar semeaduras 

tardias que resultem em temperaturas altas na floração (TOMM et al., 2009). 

Melgarejo et al. (2014) observaram redução de produtividade e teor de óleo em híbridos de 

canola (Hyola 61 e Hyola 433) em semeaduras tardias durante experimento realizado no 

município de Marechal Cândido Rondon, Oeste do Paraná. 

A região de Guarapuava possui um histórico de geada tardia, com risco de ocorrência até 

meados de setembro (IAPAR, 2016). A época de semeadura deve levar em consideração o 

sistema de rotação de culturas e a ocorrência de geadas, pois a canola é sensível a baixas 

temperaturas nas fases de emergência e no florescimento (THOMAS, 2003; TOMM et al., 2009; 
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EDWARDS e HERTEL, 2011; TAKASHIMA et al., 2013). Entretanto, tem sido observado que a 

grande variação de temperatura durante o enchimento de grãos/maturação pode ocasionar 

alteração no desempenho e redução da produtividade final das plantas (SINGH et al., 2008; DE 

ALMEIDA et al., 2014). Os efeitos da geada são mais intensos se não ocorrer dias frios antes das 

geadas, pois tal situação não permite o processo de aclimatação fisiológica da planta a baixas 

temperaturas (TOMM et al., 2009; DALMAGO et al., 2010). 

Os híbridos Hyola 411, Hyola 433 e Hyola 571 CL foram mais precoces em comparação a 

outros híbridos em experimento realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), localizada no Município de Dois Vizinhos, região sudoeste do Paraná 

(HRCHOROVITCH et al., 2014). 

Em experimento realizado na FAPA, foi observado o efeito significativo da época de 

semeadura e híbridos de canola, em que a época mais adequada foi entre final de março e final 

de maio para os três híbridos avaliados. No ano de 2010 as plantas semeadas em 7 de junho e 

início de julho foram perdidas devido à geada tardia no início da maturação (DE ALMEIDA et 

al., 2014). 

A canola necessita de 312 a 500 mm de água durante seu ciclo, sendo que o déficit hídrico 

no florescimento promove severa redução na produtividade de grãos e óleo, principalmente se 

ocorrer junto a altas temperaturas (MCCAFFERY et al., 2009; TOMM et al., 2009; QADERI et al., 

2012). Portanto a época de semeadura deve ser definida visando atender as necessidades 

hídricas da cultura, entre outros fatores. 

Para aproveitar todo o potencial genético de híbridos e cultivares quando implantados em 

uma determinada região, é necessário o estudo e o desenvolvimento de práticas apropriadas de 

manejo, em que a época de semeadura se destaca entre as práticas de grande importância na 

performance produtiva das plantas (DEGENHARDT e KONDRA, 1981; TOMM et al., 2004). 
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4. CAPÍTULO I – PRODUTIVIDADE DE HÍBRIDOS DE CANOLA EM 

DIFERENTES ÉPOCAS DE SEMEADURA 

 

RESUMO 

 

A canola é uma planta oleaginosa de inverno e tem apresentado potencial de cultivo no Brasil. 

Entretanto, ainda são necessárias informações adicionais sobre a adequação dos híbridos às 

práticas de manejo, com destaque para a época de semeadura. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o desempenho produtivo de sete híbridos de canola (Hyola 575 CL, Hyola 571 CL, 

Hyola 433, Hyola 50, Hyola 61, HLHT B4 e HLHT BM6 CL) em cinco épocas de semeadura 

(meados de fevereiro à meados de maio) com intervalo de 21 dias e dois anos de cultivo (2015 

e 2016) na região de Guarapuava, Centro-Sul do Estado do Paraná. O delineamento 

experimental utilizado foi blocos ao acaso em esquema de parcela subdividida, com as épocas 

de semeadura distribuídas na parcela principal e os híbridos na subparcela, e três repetições. 

Foram avaliadas as variáveis de dano de geada, número de síliquas por área, massa de mil grãos 

(MMG) e produtividade. Foi observada a interação da época de semeadura com os híbridos na 

maioria das variáveis avaliadas. A semeadura entre final de março e início de maio resultou em 

maior produtividade, MMG e número de síliquas para a maioria dos híbridos. Os híbridos mais 

produtivos semeados ao final de março foram o HLHT BM6 CL em 2015 e o HLHT B4 em 

2016. No geral os híbridos Hyola foram mais produtivos quando semeados a partir de meados 

de abril no ano de 2016. Nos dois anos, o dano ocasionado pela geada foi mais severo para as 

plantas semeadas em fevereiro a meados de março, fato que influenciou na redução do potencial 

produtivo dos híbridos. A semeadura da canola a partir do final de março resulta em maior 

produtividade e menor risco de danos ocasionados pela geada na região. Além disso, os híbridos 

alemães (HLHT BM6 CL e HLHT B4) mostram maior potencial como alternativa para 

semeaduras antecipadas.  

 

Palavras-chave: Brassica napus, data de semeadura, genótipos, massa de mil grãos, 

rendimento. 
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4. CHAPTER I – YIELD OF CANOLA HYBRIDS IN DIFFERENT SOWING 

TIMES 

ABSTRACT 

 

Canola is an oleaginous winter plant that has shown potential for cultivation in Brazil. However, 

additional information on hybrids adequacy to management practices is still needed, especially 

in the sowing season. This work had the objective to assessment the yield performance of seven 

canola hybrids (Hyola 575 CL, Hyola 571 CL, Hyola 433, Hyola 50, Hyola 61, HLHT B4 and 

HLHT BM6 CL), in five different times of sowing (from the middle of February untill middle 

of May) with 21 days of interval and two cropping years (2015 and 2016), in Guarapuava 

region, center-south of Parana State. The experimental design was randomized blocks with 

split-plot scheme, with the date of sowing as the main plots, and the hybrids as the subplots, 

and three replications. Frost injury, number of pods per area (m²), thousand seed weight (TSW) 

and yield (kg ha-1) were recorded. The interaction effect between sowing season and hybrids 

was observed in most of the variables evaluated. The sowing seasons between end of March 

and beginning of May showed higher yield, TSW and number of pods for the most of hybrids. 

The hybrids with higher yield in the third sowing time were the HLHT BM6 CL in 2015 and 

the HLHT B4 in 2016. The Hyola 50 hybrid reached one of the highest yield in 2016 in the 

sowing time of May. In both years, the frost injury was more severe for the plants sown in 

February to middle of March and it was the factor that most influenced the yield performance 

of the plants. The sowing of canola from the end of March results in higher yield and lower risk 

of damage caused by frost injury in the region. In addition, the German hybrids (HLHT BM6 

CL and HLHT B4) show greater potential as an alternative for early sowing.    

 

Keywords: Brassica napus, sowing time, genotypes, mass of thousand grains, productivity 
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4.1 Introdução  

 

A canola (Brassica napus L.) é uma planta oleaginosa utilizada principalmente para a 

produção de óleo vegetal para consumo humano, biodiesel e farelo para produção de rações e, 

ocupa o lugar de segunda cultura mais produzida no mundo dentro do grupo das oleaginosas 

(EDWARDS e HERTEL, 2011; FAO, 2016). 

A produção de canola no Brasil está concentrada no Sul do país, com os Estados do Rio 

Grande do Sul e Paraná representando em média 95% da produção nacional (SEAB/DERAL, 

2011). Cultivada no período de outono-inverno, a cultura é uma alternativa aos cereais de 

inverno comumente utilizados (trigo – Triticum spp, aveia – Avena sativa, cevada - Hordeum 

vulgare), e traz vantagens como garantia de compra com valor da saca vinculado ao da soja, 

produção de óleo de qualidade no inverno, redução de doenças para as culturas subsequentes, 

entre outras. 

Um dos principais fatores responsáveis pela expansão do cultivo de canola no Brasil é a 

implantação de híbridos de primavera que não necessitam de vernalização e são menos 

sensíveis ao fotoperíodo. Os híbridos apresentam vantagens como maior potencial produtivo 

(32% em média), vigor de sementes, uniformidade de maturação e ciclo precoce, quando 

comparado às cultivares de polinização aberta (TOMM et al., 2010). 

A canola é uma planta de crescimento rápido e pode ter seu desenvolvimento alterado de 

acordo com as condições ambientais, como temperatura, radiação e disponibilidade de água. 

As práticas de manejo têm como objetivo elevar o potencial produtivo das plantas, em que 

época de semeadura é uma das mais importantes para explorar os recursos ambientais e 

genéticos dos híbridos (TOMM et al., 2004). A época de semeadura promove a coincidência de 

eventos climáticos, de forma favorável ou não, com as fases fenológicas de desenvolvimento, 

podendo alterar o teor de óleo e proteína nos grãos (MELGAREJO et al., 2014). Um fator 

importante para o desempenho produtivo das plantas, é a coincidência de geadas com fases 

sensíveis de desenvolvimento (EDWARDS e HERTEL, 2011). Com o histórico de geadas da região 

é possível adequar a época de semeadura visando evitar a coincidência de eventos de geadas 

com fases sensíveis a esse tipo de estresse. 

Diferentes épocas de semeadura podem induzir a alterações na duração dos períodos de 

emergência e florescimento, e também no teor de óleo. Esse efeito está relacionado 

principalmente com as diferentes intensidades de radiação solar, comprimento do dia e 

temperatura (ADAMSEN e COFFELT, 2005; PAVLISTA et al., 2011). 



 

29 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a produtividade de sete híbridos de canola semeados 

em cinco épocas diferentes em duas safras na região de Guarapuava-PR. 

 

4.2 Materiais e Métodos 

 

4.2.1 Local do experimento 

 

O experimento foi implantado no campo experimental da Fundação Agrária de Pesquisa 

Agropecuária (FAPA), localizada no município de Guarapuava-PR, Distrito de Entre Rios (25º 

33,50’ S; 51º 28,59’ W e 1.132 m de altitude). Segundo a classificação de Köppen, o clima da 

região é o Cfb – subtropical úmido, sem estação de seca definida, com ocorrência frequente de 

geadas durante inverno, e com temperatura média no mês mais frio inferior a 18 °C 

(mesotérmico) e abaixo de 22 °C  (Figura 1) para os meses mais quentes, apresentando 

precipitação média anual de 1800 a 2000 mm (IAPAR, 2015). 

O solo da região é classificado como Latossolo Bruno alumínico, com teor médio de argila 

superior a 600 g kg-1 e de 54 g kg-1 de matéria orgânica (VIEIRA et al., 2015). A área está em 

sistema de plantio direto, sendo que a cultura antecessora à canola foi a soja.  

Foram utilizadas duas áreas experimentais, uma para cada ano de cultivo (Figura 2). A 

análise química de solo (0-20 cm) para a área experimental de 2015 apresentou os seguintes 

resultados: pH (CaCl2): 4,8; carbono: 29,98 g dm-3; P: 9,4 mg dm-3; Ca: 4,9 cmolc dm-3; K: 0,22 

cmolc dm-3; Mg: 2,31 cmolc dm-3; Al: 0,08 cmolc dm-3; H+ + Al3+: 7,2 cmolc dm-3; Cu: 0,83 mg 

dm-3; Zn: 9,84 mg dm-3; Fe: 26,95 mg dm-3; Mn 31,87 mg dm-3: CTC: 14,63 cmolc dm-3; V%: 

50,79%. A solução extratora utilizada para estimativa do teor de fósforo, potássio, cobre, zinco 

e manganês foi a de Mehllich I. Os teores de cálcio, magnésio e alumínio foram estimados 

utilizando como extrator o cloreto de potássio. O método utilizado na determinação do carbono 

foi pela titulação de bicromato. O pH foi determinado em cloreto de cálcio. 

Os resultados para análise de solo (0-20) da área experimental do ano de 2016 foram os 

seguintes: pH (CaCl2): 5,0; carbono: 35,56 g dm-3; P: 19,4 mg dm-3; Ca: 5,9 cmolc dm-3; K: 0,65 

cmolc dm-3; Mg: 2,78 cmolc dm-3; Al: 0,04 cmolc dm-3; H+ + Al3+: 7,2 cmolc dm-3; Cu: 1,42 mg 

dm-3; Zn: 3,31 mg dm-3; Fe: 35,20 mg dm-3; Mn 41,37 mg dm-3: CTC: 16,56 cmolc dm-3; V%: 

56,52%. 
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Figura 2. Vista geral do experimento de canola realizado no ano de 2015 (A) e 2016 (B). Distrito 

de Entre-Rios, Guarapuava-Pr. 

 

4.2.2 Híbridos de Canola 

 

Os híbridos avaliados nos experimentos foram: Hyola 433, Hyola 50, Hyola 571CL, Hyola 

575 CL, Hyola 61, HLHT B4 e HLHT BM6 CL (Quadro 1).  
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Quadro 2. Híbridos de canola utilizados nos experimentos do ano de 2015 e 2016. 

Híbrido Características agronômicas Fonte 

Hyola 433 

- Ciclo (120 - 150 dias) 

- Altura: 124 - 131 cm 

- Tempo de floração: 28 - 73 dias 

- Necessita de alta fertilidade de solo 

- Baixa resistência a déficit hídrico 

- Resistência poligênica à canela preta 

 

 

Embrapa (2016) 

Hyola 50 

- Ciclo (116 - 154 dias) 

- Altura: 118 - 150 cm 

- Tempo de floração: 26 - 63 dias 

- Resistência poligênica à canela preta 

 

 

Embrapa (2016) 

Hyola 571 CL 

- Ciclo (103 - 158 dias) 

- Altura: 83 - 178 cm 

- Tempo de floração: 25 - 72 dias 

- Resistente a herbicidas (Imidazolinonas) 

- Resistência poligênica à canela preta 

 

 

Embrapa (2016) 

Hyola 575 CL 

- Ciclo (123 - 158 dias) 

- Altura: 116 - 144 cm 

- Tempo de floração: 35 - 69 dias 

- Resistente a herbicidas (Imidazolinonas) 

- Resistência poligênica à canela preta 

 

 

Embrapa (2016) 

Hyola 61 

- Ciclo (123 - 155 dias) 

- Altura: 88 -136 cm 

- Tempo de floração: 28 - 52 dias 

- Resistência poligênica à canela preta 

 

 

Embrapa (2016) 
 

HLHT B4* 
- Ciclo longo 

- Porte alto 

- Resistente a deiscência natural de síliquas 

 

Alhightech (2015) 

HLHT BM6 

CL* 

- Ciclo longo 

- Porte alto 

- Resistente a herbicidas (Imidazolinonas) 

- Resistente a deiscência natural de síliquas 

 

Alhightech (2015) 

*: Híbridos em avaliação (recentemente introduzidos no Brasil). 

 

4.2.3 Manejo fitotécnico 

 

A semeadura foi realizada em cinco épocas, com intervalos de aproximadamente 21 dias 

entre uma e outra, sendo realizadas nas datas de 23 de fevereiro, 12 de março, 31 de março, 20 

de abril, 12 de maio no ano de 2015, e 19 de fevereiro, 14 de março, 31 de março, 20 de abril e 

10 de maio em 2016. O espaçamento utilizado foi de 0,4 m entre linhas com estande esperado 

de 45 plantas m-2. 

Para adubação de base, foram utilizados 300 kg ha-1 do formulado 10-26-24, 

correspondendo a 30 kg ha-1 de N, 78 kg ha-1 de P2O5 e 72 kg ha-1 de K2O. Foi realizada a 
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adubação nitrogenada de cobertura durante a fase de 4 a 6 folhas expandidas, aplicando a dose 

de 118 kg ha-1 de N na forma de ureia. A adubação da cultura foi realizada baseada na 

amostragem de solo e nas recomendações técnicas para a cultura (TOMM, 2007).  

O controle de plantas daninhas nas parcelas foi realizado com capina manual na entre linha 

até o fechamento do dossel. O manejo de pragas e doenças foi realizado de acordo com o 

monitoramento e o nível de infestação da área, com a aplicação de produtos registrados, no 

momento e nas condições adequadas do ambiente. 

As áreas representadas pelas parcelas principais (épocas de semeadura) foram cobertas 

sucessivamente quando as primeiras plantas alcançaram o estádio de formação de síliqua para 

evitar os danos causados por pássaros. A cobertura foi realizada após o término do 

florescimento pleno da maioria dos híbridos para não impedir o acesso de abelhas às plantas. 

Para a cobertura foi utilizada uma rede de nylon branca sustentada por uma estrutura construída 

com pilares de madeira e cabos de aço, com altura de aproximadamente 2,6 m. 

 

4.2.4 Delineamento experimental  

 

O experimento foi composto por dois fatores: cinco épocas de semeadura e sete híbridos de 

canola, com três repetições e um total de 105 unidades amostrais, e dois anos de cultivo (2015 

e 2016). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em esquema de 

parcelas sub-divididas. O fator época de semeadura foi distribuído na parcela principal e os 

híbridos na subparcela.  

 

 

4.2.5 Avaliações 

 

Cada subparcela foi constituída por oito linhas de semeadura espaçadas por 0,4 m e 4 m de 

comprimento, totalizando 12,8 m2. As quatro linhas centrais foram colhidas para a estimativa 

da produtividade, representando 6,4 m2 de área útil. As avaliações dos componentes produtivos 

foram realizadas após coleta das plantas presentes em 1,5 m da segunda linha (da esquerda para 

a direita de acordo com o acesso à área experimental) de semeadura da subparcela, quando estas 

atingiram a maturação completa. As plantas foram levadas até o laboratório de fitotecnia da 

UNICENTRO para realizar a medição dos dados. Antes da avaliação, as plantas foram secadas 
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em estufa com circulação de ar forçada a 60 °C por 72 horas. Esse processo é necessário para 

facilitar a separação de síliqua das hastes e dos grãos.  

Para a estimativa da massa de mil grãos e número de síliquas por área foi utilizada uma 

balança analítica. A massa de mil grãos (g) foi estimada utilizando a média do peso de três 

amostras contendo 50 grãos. Para estimar o número total de síliquas na parcela foi utilizado o 

peso médio de três amostras contendo 20 síliquas sem grãos e o peso do total de síliquas da 

parcela. Relacionando os valores, obteve-se o número total de síliquas na parcela, e assim 

estimou-se o número de síliquas por área (m²). A estimativa da produtividade foi realizada com 

a pesagem dos grãos presentes nas quatro linhas centrais das parcelas, colhidas manualmente e 

corrigida para 10% de umidade e, posteriormente estimado por área (kg ha-1). 

A avaliação de reação à geada foi realizada próximo à colheita, atribuindo uma nota para a 

quantidade de lesões observadas no rácemo das plantas e, realizada por um observador. A escala 

vai de 0 (sem lesões) a 9 (racemo tomado por lesões) (SILVA et al., 2008; DALMAGO et al., 

2010). 

Os dados climáticos de temperatura (média, máxima e mínima), precipitação (acumulada 

no decêndio) e radiação solar foram coletados pela estação meteorológica presente na própria 

estação de pesquisa (FAPA). 

 

4.2.6 Análises estatísticas 

 

Antes da análise de variância (Anova) foi realizado o teste de homogeneidade de variância 

de Shapiro-Wilk, e quando constatada a necessidade de transformação, foi realizada a 

transformação pelo método de Box-Cox, sendo o teste de homogeneidade e as transformações 

realizados com o software estatístico Statística®. A Anova foi realizada utilizando o software 

estatístico SISVAR®. Quando houve significância estatística, as variáveis foram submetidas ao 

teste de comparação de média de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

4.3 Resultados e Discussão 

 

Na Figura 3 estão presentes os dados climáticos de precipitação, radiação solar acumulada 

e temperatura (média, máxima e mínima) nos anos de 2015 e 2016, além da média histórica 

(2002 a 2014). A ocorrência de chuvas foi bem distribuídas nos dois anos de experimento. A 

precipitação acumulada em 2015 foi de 1423 mm para o período entre a semeadura da 1ª época 
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e a colheita da 5ª época, sendo 1037, 813, 945, 1008 e 975 mm para o ciclo das plantas da 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª e 5ª época, respectivamente. No ano de 2016, a precipitação para o período do 

experimento foi de 1295 mm, com 1006, 912, 778, 769 e 875 mm para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª época 

de semeadura, respectivamente. Fevereiro, julho, setembro e outubro apresentaram maior 

quantidade de chuva em comparação à média histórica no ano de 2015. Os meses de abril, junho 

e agosto de 2015 apresentaram menor quantidade de chuva em comparação à média histórica. 

Em 2016 os meses de março, maio e agosto apresentaram maior quantidade de chuvas em 

comparação à média histórica. Nos meses de abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro 

de 2016 a quantidade de chuva foi menor em comparação à média histórica.  
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Figura 3. Dados climáticos de precipitação (A) (acumulado no mês), temperatura (B) (média 

mensal), e radiação solar (C) (média m) da média histórica e dos anos 2015 e 2016 e período 

aproximado dos estádios VE: vegetativo-início do florescimento; FLO: início do florescimento-

enchimento de grãos e ENC: enchimento de grãos-maturação, segundo a média dos dois anos. 

Fonte: Estação meteorológica da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (FAPA), 2016. 

  

A quantidade de chuva necessária para o ciclo da canola varia entre 300-500 mm de acordo 

com a bibliografia (CANADA, 1999; MCCAFFERY et al., 2009; TOMM et al., 2009). Dessa forma, 

presume-se que nos dois anos de experimento as plantas receberam quantidade de água 

suficiente para seu desenvolvimento. 

O ano de 2015 apresentou maior quantidade de radiação solar em comparação ao ano de 

2016 no período de fevereiro a junho, e o inverso ocorreu para os últimos meses do experimento 

(setembro, outubro e novembro) (Figura 3B). Os dados de radiação solar foram similares entre 

a média histórica e os anos do experimento. 

Comparando as temperaturas médias entre os dois anos, 2015 foi relativamente mais quente 

que 2016, principalmente entre abril e outubro, apresentando temperaturas médias entre 15 e 
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20 °C (Figura 3C). Já no ano de 2016 as temperaturas se mantiveram no intervalo entre 10 e 15 

°C para o período em questão. Neste ano as temperaturas mínimas foram relativamente mais 

baixas em comparação à 2015, principalmente no período entre maio e novembro. Para o ano 

de 2015 as temperaturas mais baixas foram entre maio e setembro, com dois períodos de 

ocorrências de geadas, o primeiro nos dias 15 e 16 de junho com as temperaturas mais baixas 

constatadas para o ano em questão (1,6 e 0,2 °C), e o segundo de ocorrência tardia nos dias 12 

e 13 de setembro (1,3 e 1,9 °C) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Ocorrência de geadas (< 3 °C) nos anos de 2015, 2016 e risco de ocorrência de 

acordo com a média histórica (2002-2014) na região de Guarapuava, PR. 

    Ano 2015 

abril maio junho julho agosto setembro 

Data 
Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 

- - - - 15/06 1,6 - - - - 12/09 1,3 

- - - - 16/06 0,2 - - - - 13/09 1,9 

            Ano 2016 

abril maio junho julho agosto setembro 

Data 
Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 
Data 

Temp. 

(°C) 

27/04 2,2 01/05 -0,1 07/06 -0,1 07/07 1,6 13/08 1,4 06/09 1,5 

28/04 0,0 02/05 2,3 08/06 -1,6 08/07 1,8 21/08 0,5 07/09 0,3 

    09/06 -5,1 16/07 1,1 22/08 -0,5 08/09 -0,3 

    10/06 -2,4 17/07 -3,1 23/08 0,5   

    11/06 -5,1 18/07 -1,9     

    12/06 -5,5       

    13/06 -1,6       

            Média histórica (2002-2014) 

abril maio junho julho agosto setembro 

Risco¹ 
Temp. 

média² 
Risco 

Temp. 

média 
Risco 

Temp. 

média 
Risco 

Temp. 

média 
Risco 

Temp. 

média 
Risco 

Temp. 

média 

15% 6,6 69% 1,4 62% 0,8 92% -0,9 92% 0,5 85% 0,7 

Baixo Médio Médio Alto Alto Alto 

¹Risco: porcentagem de anos com ocorrência de baixas temperaturas (< 3 °C) entre 2002 e 2014. 

²Temp. média: média histórica das temperaturas mínimas extremas observadas no mês (°C). 

Fonte: Estação meteorológica da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (FAPA), 2016. 
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A região possui histórico de geadas tardias, ou seja, em meados de setembro. Esse fato é 

relevante, pois essa época pode coincidir com o florescimento e enchimento de grãos das 

plantas, fases sensíveis a esse tipo de estresse. 

No ano de 2016 ocorreu um número maior de geadas em comparação ao ano anterior, sendo 

constatada a primeira nos dias 27 e 28 de abril, com temperaturas de 2,2 e 0 °C, 

respectivamente. Os meses com maior ocorrência de geada no ano de 2016 foram junho, sendo 

7 dias com ocorrência de temperaturas mínimas abaixo de 2 °C, e julho, com 5 dias com 

temperatura abaixo de 2 °C. Assim como em 2015, em 2016 também ocorreu geada tardia no 

mês de setembro, fato similar ao observado nos dados históricos, em que mais de 80% dos anos 

entre 2002 e 2014 ocorreram geadas para o mês em questão. Os meses de julho e agosto 

apresentam maior probabilidade de ocorrência de geadas e também menor temperatura mínima 

de acordo com o histórico da região.  

Observando a ocorrência de geadas entre os dois anos de experimento (2015 e 2016) e dados 

históricos, nota-se que 2016 foi um ano mais comum, ou seja, mais similar ao histórico da 

região. Entretanto, o ano de 2015 apresentou menor quantidade de geadas, e temperaturas 

médias geralmente mais elevadas (Figura 3C), portanto um ano com condições climáticas 

atípicas. Comparando os dados de temperatura da média histórica com a temperatura do ano de 

2015, observa-se que o período mais frio do ano inicia no final de abril e vai até meados de 

agosto segundo a média histórica, o qual foi similar ao ano de 2015, porém nesse ano ocorreram 

temperaturas mínimas mais altas nos meses de junho, julho e agosto. 

Inicialmente a análise de variância das variáveis foi realizada utilizando os anos de cultivo 

como um fator (Tabela 2). Como foi observado efeito significativo da interação dos fatores ano, 

época de semeadura e híbridos, optou-se por avaliar os anos separadamente, ou seja, excluiu-

se o ano da análise de variância. Os dados da anova considerando apenas os fatores época de 

semeadura e híbridos estão apresentados nas tabelas individuais das variáveis. 

Na Tabela 3 estão presentes os dados de lesões ocasionadas pela geada. No ano de 2015 

não ocorreu interação entre os fatores época de semeadura e híbridos. Dessa forma foi analisada 

a média das épocas e dos híbridos. Neste ano a geada prejudicou mais as plantas semeadas em 

23 de fevereiro e 12 e março. De acordo com a probabilidade de ocorrência de geadas a partir 

dos dados históricos (Tabela 1), o período entre maio e setembro apresenta maior risco de 

ocorrência. 
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Tabela 2. Análise de variância das variáveis analisadas considerando os dois anos (2015-

2016) de experimentos com canola em Guarapuava, Paraná. 

 
Fonte de Variação 

Geada Síliquas m² MMG Produtividade 

Teste F (Fc) 

  Ano 111,5*** 113,7** 0,001 ns 84,9* 

Bloco 0,1 ns 0,03 ns 5,3 ns 0,3 ns 

Época 369,3*** 20,8*** 5,9** 109,6*** 

Ano x Época 74,4*** 21,6*** 8,6** 53,8*** 

Híbrido 6,8*** 3,9** 5,4*** 2,5* 

Ano x Híbrido 7,7*** 3,9** 2,0 ns 9,4*** 

Época x Híbrido 2,3** 1,3 ns 2,8*** 9,4*** 

Ano x Época x Híbrido 3,4*** 2,1** 1,9* 3,1*** 

            CV Ano (%) 65,8 44,7 9,9 11,2 

CV Época (%) 41,2 16,2 18,8 5,7 

CV Híbrido (%) 41,2 14,2 15,4 6,3 

Média 1,6 5982 4,08 1904 

      *: p < 0,05/ **: p < 0,01/ ***: p < 0,001/ ns: não significativo de acordo com a ANOVA. 

 

Os danos por geada durante o desenvolvimento das síliquas interfere no desenvolvimento 

dos grãos e pode ocasionar manchas, murcha e senescência. A geada também pode causar falta 

de grãos nas síliquas mais imaturas (MCCAFFERY et al., 2009). Em 2016 ocorreu interação 

significativa entre os fatores época de semeadura e híbridos. Desse modo foi analisada as 

médias de nota de geada dos híbridos dentro de cada época na coluna e dentro de cada híbrido 

na linha. 

Neste ano houve efeito da geada para as três primeiras épocas de semeadura, sendo de modo 

geral mais intenso nas duas primeiras. A 1ª época foi a mais afetada para a maioria dos híbridos, 

dano este que pode estar relacionado com a segunda geada que ocorreu no mês de julho, quando 

a média da temperatura mínima dos três dias anteriores ao evento foi de 13,7 °C, o qual pode 

ter dificultado a aclimatação das plantas. É possível que os eventos com frio e geada anteriores 

a julho tenham causado alguma aclimatação das plantas, tornando-as mais resistentes a esse 

tipo de estresse.  

A aclimatação das plantas ocorre quando estas passam por um período de frio antes do 

evento com geada, permitindo uma certa redução de danos durante o estresse, em comparação 

aquelas que passaram por uma maior variação de temperatura. Esse efeito tem sido já tem sido 

estudado em alguns trabalhos (GUSTA et al., 2004; LÉGÈRE et al., 2006; DALMAGO et al., 2010; 

WAALEN et al., 2011). 
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Tabela 3. Nota de reação à geada de híbridos de canola semeados em diferentes épocas, e em 

dois anos de cultivo (2015 e 2016). Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
Nota de reação (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 2,0 2,0  0,0 0,0 0,0 0,8 a 

HYOLA 571 CL 2,3 2,6  0,0 0,0 0,0 1,0 a 

HYOLA 433 2,3 1,0  0,0 0,0 0,0 0,6 a 

HYOLA 50 2,3 2,3  0,0 0,0 0,0 0,9 a 

HLHT B 4 2,3 2,0  0,0 0,0 0,0 0,9 a 

HYOLA 61 1,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,9 a 

HLHT BM6 CL 1,6 3,0  0,0 0,0 0,0 0,9 a 

       Média 2,0 A 2,3 A 0,0 B 0,0 B 0,0 B 0,87 

       Teste F (Fc) Época: 96,8*** Híbrido: 0,4 ns Época x Híbrido: 1,1 ns  

     C.V. Época: 63,9%  Híbrido: 78,1%   

   

Híbrido 
Nota de reação (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 6,6 b C 6,3 cd C 1,6 ab B 0,0 a A 0,0 a A 2,9 

HYOLA 571 CL 7,0 b B 6,3 d B 1,3 ab A 0,0 a A 0,0 a A 3,0 

HYOLA 433 7,0 b B 6,3 cd B 1,0 a A 0,0 a A 0,0 a A 2,8 

HYOLA 50 7,3 b C 4,6 bc B 1,3 ab A 0,0 a A 0,0 a A 2,6 

HLHT B 4 6,0 b C 3,6 ab B 0,0 a A 0,0 a A 0,0 a A 1,9 

HYOLA 61 7,0 b C 4,3 b B 3,0 b B 0,0 a A 0,0 a A 2,8 

HLHT BM6 CL 3,6 a B 2,3 a B 0,0 a A 0,0 a A 0,0 a A 1,2 

       Média 6,3 5,0 1,2 0,0 0,0 2,5 

       Teste F (Fc) Época: 345,1*** Híbrido: 13,3*** Época x Híbrido: 4,3***  

       C.V. Época: 29,2%  Híbrido: 28,7%   

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

***: p < 0,001: ns: não significativo de acordo com a ANOVA.  

Nota: 0 = ausência de lesões; 9 = lesões em todo racemo. 

 

Outra possível explicação para a diferença entre a 1ª e 2ª época de semeadura de 2016, para 

alguns híbridos, é que a segunda geada do mês de julho, segunda mais severa do ano, coincidiu 

com o desenvolvimento das síliquas das plantas semeadas na 1ª época, momento em que as 

plantas semeadas em março estavam no florescimento. A geada durante o florescimento pode 

causar o abortamento de flores e dificultar a polinização, porém as plantas tem a capacidade de 

compensar danos nessa fase através da emissão de novas flores (CANADA, 1999; SINGH et al., 

2008). 
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O híbrido HLHT BM6 CL apresentou maior tolerância à geada em comparação aos outros 

materiais na 1ª época de semeadura do ano de 2016. Esse resultado pode estar ligado ao ciclo 

mais longevo desse híbrido, fazendo com que as geadas mais severas coincidissem com uma 

fase mais tolerante de desenvolvimento (florescimento) em comparação aos outros híbridos que 

são mais precoces. Outra característica que pode ter contribuído com a maior tolerância se deve 

ao ciclo longo permitir um maior tempo para a recuperação das plantas. Plantas com ciclo mais 

longo são menos afetadas pelo frio e quedas bruscas de temperatura do que aquelas com 

crescimento rápido (precoces) (CANADA, 1999). Os híbridos mais afetados pela geada em 2016 

foram Hyola 575 CL, Hyola 571 CL e Hyola 433 na 2ª época de semeadura, genótipos com 

ciclo precoce.  

Na Tabela 4 estão apresentados os dados de número de síliquas por área. No ano de 2015 

não ocorreu interação entre os fatores época de semeadura e híbridos. Logo deve-se avaliar as 

médias das épocas e dos híbridos. Em 2016 a época não teve efeito para a maioria dos híbridos, 

porém houve efeito do híbrido e da interação, sendo observada diferença entre os híbridos na 

1ª e 4ª época de semeadura para o ano em questão.  

No ano de 2015 a 3ª época alcançou maior número médio de síliquas por área, diferindo 

significativamente das outras, e os híbridos Hyola 50, Hyola 433 e HLHT B4 apresentaram 

maior número médio de síliquas. 

A primeira época em 2015 mostrou menor número de síliquas por área, apresentando em 

média 2700 síliquas a menos em comparação as outras épocas de semeadura, 3886 a menos em 

comparação a época com maior número e sílquas (3ª época). Efeito da época de semeadura 

sobre o número de síliquas por planta foi encontrado em trabalho realizado por Wang et al. 

(2015), corroborando com os resultados do ano de 2015. 

Já no ano de 2016 ocorreu interação significativa entre os fatores época de semeadura e 

híbridos. Consequentemente deve-se analisar as médias do número de síliquas dentro de cada 

época (na coluna) e dentro de cada híbrido (na linha). Os híbridos diferiram entre si na 1ª época, 

sendo o genótipo HLHT BM6 CL e o Hyola 433 os que apresentaram maior e menor número 

de síliquas por área, respectivamente. O ciclo mais longo do híbrido HLHT BM6 CL fez com 

que as geadas ocorressem nas fases de início do florescimento (junho) e na maturação 

(setembro), sendo menos afetado em comparação aos genótipos mais precoces.  Esse resultado 

corrobora com o encontrado por Dalmago et al. (2010), que observaram redução no número de 

síliquas com a ocorrência de geada no final do florescimento em comparação ao início. 
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Tabela 4. Número médio de síliquas por área (m²) de híbridos de canola semeados em diferentes 

épocas, e em dois anos de cultivo (2015 e 2016) na região de Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
n° síliquas (m²) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 745  2643  3791  2886  3741  2763 b 

HYOLA 571 CL 1314 2812  3416  2574  3534  2730 b 

HYOLA 433 1190 2840  4895  3326  5395 3529 ab 

HYOLA 50 1048 3454  6121  3037  4177  3568 ab 

HLHT B 4 1485 4789  5744  4286  4214  4104 a 

HYOLA 61 579 2858  5433  2541 3081 2898 b 

HLHT BM6 CL 639 2070  4802  4206 3296  3003 b 

       Média 1000 C 3068 B 4886 A 3265 B 3890 B 3222 

       Teste F (Fc) Época: 115,7***  Híbrido: 5,0*** Época x Híbrido: 1,8 ns 

     C.V. Época: 13,9%  Híbrido: 17,0%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
n° síliquas (m²) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 9307 ab A 9647 a A 9136 a A 9790 a A 11071 a A 9790 

HYOLA 571 CL 8457 ab A 9217 a A 7860 a A 9010 a A 8412 a A 8591 

HYOLA 433 6265 b A 7504 a A 8786 a A 7257 ab A 7857 a A 7533 

HYOLA 50 9579 ab AB 9496 a AB 10563 a A 6540 ab B 10640 a A 9364 

HLHT B 4 9452 ab AB 10753 a A 9961 a AB 6908 ab B 10532 a A 9521 

HYOLA 61 8746 ab A 7606 a A 6999 a A 7968 ab A 10048 a A 8273 

HLHT BM6 CL 10632 a A 9709 a A 8537 a A 4832 b B 8044 a A 8351 

       Média 8920 9133 8835 7472 9515 8775 

       Teste F (Fc) Época: 2,5 ns Híbrido: 4,4*** Época x Híbrido: 2,1**  

       C.V. Época: 17,1%  Híbrido: 10,8%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

**: p < 0,01/ ***: p < 0,001/ ns: não significativo de acordo com a ANOVA. 

  

Na 4ª época de semeadura houve diferença entre os híbridos no ano de 2016, sendo os 

genótipos Hyola 575 CL e Hyola 571 CL os que atingiram maior número de síliquas por área, 

quase o dobro em comparação ao HLHT BM6 CL, que atingiu o menor valor para essa época. 

É possível que esse resultado tenha relação com a precocidade dos híbridos Hyola 575 CL e 

Hyola 571 CL, de modo que a geada tardia em setembro ocorresse quando a maior parte dos 

grãos já estavam mais maduros, ou passado, da fase de grãos aquoso, que é mais sensível à esse 

tipo de estresse.  
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As 2ª, 3ª e 5ª épocas não resultaram em diferença significativa entre os híbridos. Os híbridos 

Hyola 50, HLHT B4 e HLHT BM6CL foram os que mostraram maior variação com as épocas 

de semeadura durante o ano de 2016. Para o Hyola 50 a 3ª e 5ª épocas resultaram em maior 

número de síliquas por área, já para o híbrido HLHT B4 foram a 2ª e a 5ª. Para o HLHT BM6 

CL a quarta época resultou em menor número de síliquas produzidas. Os demais híbridos não 

apresentaram diferença entre as épocas de semeadura. 

Com a maior ocorrência e distribuição de geadas durante o ano de 2016, o número de 

síliquas por área pode ter sido afetado de modo similar entre as épocas de semeadura para a 

maioria dos híbridos, diferente de 2015 em que este fator mostrou efeito altamente significativo 

resultando em menor quantidade de síliquas nas duas primeiras épocas, ano este com 

distribuição mais irregular de eventos com geada. É possível que as plantas semeadas nas duas 

primeiras épocas de 2015 tiveram a produção de síliquas afetada pelas geadas nos meses de 

junho e setembro (Tabela 3). Em 2015 a quantidade de síliquas média foi menor que a metade 

da quantidade produzida em 2016. Parte desse resultado está ligado a danos e quedas da 

cobertura devido à alta incidência de ventos na área experimental em 2015, fato que também 

deve ter permitido o acesso de pássaros às plantas, ocasionando danos e redução do número de 

síliquas.  

 Em 2016 houve maior número de geadas, que ficaram distribuídas por maior período de 

tempo, permitindo que a ocorrência de geada atingisse todas as épocas de semeadura, o que não 

aconteceu em 2015. De acordo com os dados de geada (Tabela 3), a 4ª e 5ª época não mostraram 

lesões de geada, porém é possível que as plantas tiveram sua taxa de crescimento reduzida, fato 

que alterou seu desempenho produtivo sem o aparecimento de lesões no rácemo. Isso pode ter 

contribuído para reduzir a variação entre épocas no ano de 2016. 

Os dados de massa de mil grãos (MMG) estão dispostos na Tabela 5. As plantas semeadas 

em 2015 não mostrarão efeito significativo para a interação dos fatores época de semeadura e 

híbridos. Logo avaliou-se as médias das épocas e dos híbridos.  

 A 3ª época de semeadura foi a que alcançou maior MMG, com média de 1,4 g a mais em 

comparação com a primeira em 2015. A épocas com menor MMG foram a 1ª, 2ª e a 5ª. A fase 

de enchimento de grãos para a 1ª e 2ª época coincide com o período de menor temperatura 

média do ano, condição que pode ter reduzido taxa metabólica das plantas, o que pode ter 

causado redução da quantidade de nutrientes transferidos para os grãos. Alguns trabalhos já 

mostraram as alterações fisiológicas de planta de canola sobre estresse de baixas temperaturas 

(QADERI et al., 2012; PERBONI et al., 2015; ZHANG et al., 2015).  
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Em 2015 a 5ª época não diferiu da 1ª, 2ª e 4ª época. Provavelmente a translocação de 

nutrientes para os grãos foi afetada pelo excesso de chuvas ocorridas durante a fase de 

enchimento de grãos para as plantas da 5ª época no ano de 2015 (Figura 3), no caso da 1ª e 2ª 

época os eventos de geadas devem ter sido o principal fator para essa resposta.  

 

Tabela 5. Massa de mil grãos (MMG) de híbridos de canola semeados em diferentes épocas, e 

em dois anos de cultivo (2015 e 2016) na região de Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
MMG (g) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 3,75  3,46  5,19  3,68  3,59 3,88 ab 

HYOLA 571 CL 3,36  3,46  5,53  4,23  3,98  4,08 ab 

HYOLA 433 3,48  3,11  4,41  4,27  4,13  3,88 ab 

HYOLA 50 3,71  4,50 4,68  4,65  3,73 4,26 ab 

HLHT B 4 4,01  4,35  5,13  4,58  4,17  4,45 a  

HYOLA 61 3,12  3,47  4,4  4,33  3,90  3,84 b 

HLHT BM6 CL 3,54  3,85  5,45  3,86  3,44  4,02 ab 

       Média 3,57 B 3,74 B 4,97 A 4,17 AB 3,85 B 4,08 

       Teste F (Fc) Época: 8,0** Híbrido: 2,4* Época x Híbrido: 1,4 ns  

     C.V. Época: 28,0%  Híbrido: 16,6%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
MMG (g) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 3,10 cd B 4,42 ab A 4,58 a A 4,05 a A 4,25 a A 4,08 

HYOLA 571 CL 3,83 bc A 3,90 b A 4,15 ab A 4,10 a A 3,83 a A 3,96 

HYOLA 433 3,32 c A 3,98 b A 4,13 ab A 3,86 a A 4,05 a A 3,86 

HYOLA 50 2,26 d B 4,57 ab A 4,32 ab A 4,12 a A 4,10 a A 3,87 

HLHT B 4 4,98 a A 4,98 a A 4,05 ab B 4,25 a AB 4,00 a B 4,45 

HYOLA 61 3,42 c C 4,42 ab A 3,46 b C 4,19 a AB 3,86 a AB 3,87 

HLHT BM6 CL 4,65 ab A 4,56 ab A 4,27 ab A 4,59 a A 4,17 a A 4,45 

       Média 3,65 4,40 4,14 4,16 4,04 4,06 

       Teste F (Fc) Época: 5,1* Híbrido: 7,4*** Época x Híbrido: 4,4***  

       C.V. Época: 18,2%  Híbrido: 12,5%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

*: p < 0,05/ **: p < 0,01/ ***: p < 0,001/ ns: não significativo de acordo com a ANOVA. 

 

Esse efeito de redução da MMG pelo excesso de água foi observado por Mousavi et al. 

(2010), ao avaliar os componentes produtivos de canola sob diferentes métodos de irrigação. O 

híbrido HLHT B4 mostrou maior MMG média em 2015, esse fator pode ser considerado uma 
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vantagem para esse híbrido, já que mostra uma certa estabilidade produtiva em condições de 

variação do ambiente. 

O efeito da época de semeadura sobre a MMG foi encontrado também por Wang et al. 

(2015) em experimento com densidade e épocas de semeadura, porém os valores encontrados 

pelos autores foram ligeiramente menores do que o apresentado no presente trabalho. A MMG 

observada neste trabalho foi similar aos dados apresentados por Bandeira et al. (2013), em 

experimento com diferentes densidades e espaçamentos de semeadura para o híbrido Hyola 61 

no Estado do Rio Grande do Sul. 

Em 2016 foi observada a interação entre os fatores época de semeadura e híbridos para a 

variável de MMG. Dessa forma foi avaliada as médias dentro de cada época de semeadura na 

coluna e dentro de cada híbrido na linha. Nem todos os híbridos mostraram efeito da época de 

semeadura em 2016, para os que foram afetados, a 2ª e 3ª época alcançaram maior MMG, com 

exceção do híbrido HLHT B4, em que a 1ª e 2ª época resultaram em melhor desempenho, com 

a maior MMG entre os híbridos para as épocas em questão e para todo o experimento realizado 

em 2016. Possivelmente o ciclo mais longo do híbrido HLHT B4 permitiu que a fase de 

enchimento de grãos fosse em agosto quando semeado em fevereiro (1ª época), escapando da 

geada mais severa em julho, o que não deve ter ocorrido para os materiais mais precoces. 

O híbrido Hyola 50 foi o mais afetado pela época de semeadura, representando a menor 

MMG na primeira época e do experimento de 2016, com variação de 2,31 g entre a época com 

maior (2ª época) e menor (1ª época) MMG. Os híbridos Hyola 571 CL, Hyola 433 e HLHT 

BM6 CL não foram afetados pelas épocas de semeadura.  

Adamsen e Coffelt (2005) observaram efeito significativo da época, híbrido e interação para 

a MMG em experimento com cinco cultivares de canola, sendo similar ao encontrado nesse 

trabalho para o ano de 2016. Os resultados encontrados por Pavlista et al. (2011) também 

corroboram com os apresentados nesse trabalho, mostrando significância para os fatores época, 

genótipo e interação, porém os valores de MMG apresentados pelo autor são inferiores ao 

encontrado nesse trabalho. 

Os dois anos de cultivo mostraram influência da época de semeadura e dos híbridos sobre 

a produtividade das plantas, sendo constatada a interação significativa dos fatores (Tabela 6). 

Desse modo avalia-se as médias dentro de cada época (coluna) e dentro de cada híbrido (linha).  

No ano de 2015 a semeadura dos híbridos em 31 de março (3a época) e 20 de abril (4ª época) 

foram as mais produtivas para todos os híbridos avaliados. Possivelmente, condições climáticas 

como aumento gradativo da radiação solar, menor quantidade de chuvas entre agosto e setembro 

e aumento da temperatura favoreceram a floração e estabelecimento das síliquas das plantas 
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semeadas na 3ª e 4ª época. Como a 3ª época de semeadura em 2015 mostrou maior MMG 

(Tabela 5), provavelmente esse parâmetro tenha contribuído para elevar a produtividade final 

das plantas na época em questão. O mesmo efeito pode ser atribuído ao número de síliquas por 

área (Tabela 4), que apresentou valores significativamente maiores na 3ª época de semeadura 

em 2015. Esse resultado mostra a relação entre a quantidade de síliquas produzidas e MMG 

com a produtividade final dos híbridos. 

Melgarejo et al. (2014) observaram redução de produtividade para os híbridos Hyola 433 e 

Hyola 61 com o avanço da semeadura, sendo que a semeadura em 24 de março foi a mais 

produtiva no experimento realizado na região Oeste do Paraná. O resultado apresentado pelos 

autores é similar ao encontrado no presente trabalho, em que a semeadura entre final de março 

e meados de abril foi mais produtiva, porém os híbridos (Hyola 433 e Hyola 61) nesse trabalho 

tiveram respostas diferentes, o que não foi observado pelos autores.  

Resultado também similar ao presente trabalho para época mais adequada de semeadura dos 

híbridos Hyola 433 e Hyola 61 foi encontrado por De Almeida et al. (2014), em experimento 

realizado nos anos de 2009 e 2010 na região de Guarapuava-PR, em que a época ideal de 

semeadura foi entre os meses de março e maio. 

A menor produtividade obtida na maioria dos híbridos na 1ª e 2ª época de semeadura em 

2015 está provavelmente relacionada com a ocorrência das geadas (Tabela 3), que alteraram a 

produtividade final das plantas, principalmente para a 2ª época, em que a geada tardia em 

setembro coincidiu com a fase de enchimento de grãos e reduziu a quantidade e peso de grãos 

produzidos. Os híbridos com menor produtividade na 1ª época em 2015 foram o Hyola 61 e o 

Hyola 50. 

Em 2015 a 2ª época de semeadura foi a única que não apresentou diferença entre os híbridos, 

fato que sugere que os danos ocasionados pela geada foram similares entre os genótipos, já que 

a época em questão mostrou maior número de lesões em 2015. A maior produtividade para o 

experimento em 2015 foi alcançada pelo híbrido HLHT BM6 CL na 3ª época de semeadura 

(2490 kg ha-1), e a menor foi observada para o híbrido Hyola 571 CL na 2ª época (620 kg ha-1), 

o qual mostrou melhor desempenho na 4ª época. Apesar da alta produtividade na 3ª época o 

híbrido HLHT BM6 CL teve baixo desempenho na 4ª. Isso pode estar relacionado com ciclo 

longo desse híbrido, de modo que não teve ter tido tempo de completar a maturação até o 

momento da colheita. Esse resultado também parece ocorrer para na 4ª época em 2016. Isso 

pode estar ligado à uma maior sensibilidade ao excesso de água desse híbrido durante a fase 

deformação de síliquas, condição que pode reduzir a transpiração das plantas, afetando a 
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translocação de nutrientes e atividade metabólica. Danos causados na formação das síliquas 

foram observados por Zhou e Lin (1995). 

 

Tabela 6. Produtividade de híbridos de canola semeados em diferentes épocas, e em dois anos 

de cultivo (2015 e 2016) na região de Guarapuava, PR 

 

Híbrido 
Produtividade (kg ha-1) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 1395 a B 776 a C 1918 ab AB 2268 ab A 1978 a AB 1666  

HYOLA 571 CL 1289 ab B 620 a C 1873 ab AB 2468 a A 1664 ab B 1583 

HYOLA 433 1218 abc BC 889 a C 1696 b AB 2056 ab A 1889 ab A 1550 

HYOLA 50 884 bc C 751 a C 2036 ab A 2200 ab A 1322 bc B 1439 

HLHT B 4 1234 abc BC 905 a C 1913 ab A 1760 bc AB 1032 cd C 1369 

HYOLA 61 811 c B 710 a B 1755 ab A 2417 ab A 1010 cd B 1341 

HLHT BM6 CL 1369 a B 777 a C 2490 a A 1226 c B   676 d C 1308 

       Média 1171 775 1954 2056 1367 1465 

       Teste F (Fc) Época: 59,4*** Híbrido: 6,3*** Época x Híbrido: 6,6***  

     C.V. Época: 7,3%  Híbrido: 5,1%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
Produtividade (kg ha-1) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 1635 b BC 1082 c C 1923 bcd B 3176 a A 3414 a A 2246 

HYOLA 571 CL 1424 b B 1239 c B 1602 d B 2773 ab A 2663 a A 1940 

HYOLA 433 1525 b BC 1320 c C 1869 bcd BC 2193 ab AB 3181 a A 2017 

HYOLA 50 514 c C 2333 a B 2837 ab AB 2587 ab B 4387 a A 2531 

HLHT B 4 1039 ab B 3025 a A 3359 a A 2426 ab A 3575 a A  2685 

HYOLA 61 1216 b C 1961 ab BC 1680 cd BC 2406 ab AB 3391 a A 2131 

HLHT BM6 CL 3256 a A 3036 a A 2721 abc AB 1758 b B 3461 a A 2852 

       Média 1515 1999 2289 2474 3439 2343 

       Teste F (Fc) Época: 24,9*** Híbrido: 7,1*** Época x Híbrido: 7,4***  

       C.V. Época: 9,4%  Híbrido: 6,5%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

***: p < 0,001. 

 

Os híbridos Hyola 575 CL e Hyola 433 mostraram maior estabilidade da produtividade nas 

últimas três épocas, demonstrando uma menor variação em comparação aos outros híbridos que 

tiveram a produtividade reduzida na 5ª época de semeadura. O híbrido Hyola 571 CL 

apresentou o menor número de síliquas por área na terceira época em 2015 (Tabela 4), porém 

este foi mais produtivo que os híbridos Hyola 433 e Hyola 61, os quais apresentaram maior de 



 

47 
 

número de síliquas por área. Resultado similar pode ser observado para o híbrido HLHT BM6 

CL, que obteve o segundo menor número de síliquas por área na primeira época, porém se 

manteve no grupo dos mais produtivos para a época em questão. Visualmente, os híbridos 

alemães (HLHT B4 e HLHT BM6 CL) apresentaram síliquas maiores em relação aos materiais 

australianos e possivelmente esses híbridos possuam maior número de sementes por síliqua. 

Essa capacidade de manter a produtividade através da alteração do número de grãos por 

síliquas, número de síliquas e MMG foi observada em algumas cultivares por Kuai et al. (2015). 

A redução da produtividade da maioria dos híbridos na 5ª época em 2015 deve estar 

relacionada com o excesso de chuvas entre final de setembro e início de novembro, que pode 

ter reduzido a atividade metabólica das plantas, devido a menor taxa de transpiração e 

fotossíntese, fator que diminui a translocação de nutrientes dos locais de reserva da planta para 

os grãos. 

Assim como em 2015, o ano de 2016 também apresentou efeito da interação de fatores. 

Desse modo avalia-se as médias dentro de cada época na coluna e híbrido na linha. Neste ano 

2016 os híbridos mostraram maior produtividade na 5ª época de semeadura, seguida da 4ª para 

a maioria dos híbridos, diferindo do ano de 2015. Apesar da maior ocorrência de geadas para o 

ano de 2016, este apresentou 880 kg ha-1 a mais de grãos para a média geral do experimento. 

Mesmo com maior produção em 2016, pode-se observar a produtividade mais baixa para a 

maioria dos híbridos na 1ª e 2ª época.  

Apesar de todas as épocas terem passado por evento de geada, as plantas semeadas nas duas 

primeiras épocas, cuja fase final do florescimento/início do enchimento de grãos coincide com 

condições de menor intensidade de radiação solar (Figura 4) e temperatura média, junto a alta 

quantidade de chuva, possivelmente tiveram seu desempenho prejudicado em comparação as 

plantas semeadas nas épocas seguintes, que receberam a geada em uma fase mais resistente de 

crescimento, permitindo aclimatação das plantas. Outro fator que pode ter favorecido as plantas 

a partir da 3ª época foram as condições climáticas de maior radiação solar, temperatura média 

e precipitação mais adequada a partir de meados de agosto, reduzindo o efeito das geadas em 

agosto e setembro, o que permitiu uma atividade metabólica mais eficiente das plantas. Essas 

condições ficaram mais expressas na 5ª época de semeadura, que foi a mais produtiva. 

Possivelmente a elevada precipitação para o período entre setembro e novembro prejudica 

o desenvolvimento final das plantas semeadas a partir de meados de abril, como observado em 

2015. Como em 2016 a precipitação nesse período foi menor, as plantas alcançaram um 

potencial produtivo maior.  
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Os híbridos HLHT B4 e HLHT BM6 CL mostraram maior estabilidade produtiva e média 

de produção em comparação aos outros genótipos em 2016, representando o grupo dos mais 

produtivos nas duas primeiras épocas, que foram afetadas pela geada. Por ter um ciclo mais 

longo, esses híbridos devem ter escapado da geada em uma fase mais sensível à esse tipo de 

estresse, e também o desenvolvimento mais lento reduz os danos do estresse, e permite uma 

recuperação maior em comparação aos híbridos mais precoces (CANADA, 1999).  

Observando a produtividade do híbrido HLHT BM6 CL na 4ª época de 2016, nota-se que 

as plantas foram menos produtivas em comparação aos outros híbridos. Esse resultado está de 

acordo com o número de síliquas por área para 4ª época, sendo menor em comparação aos 

outros, e apresentou o menor valor entre as épocas. É possível que as condições climáticas e 

ocorrência de geadas durante o estabelecimento de síliquas e enchimento de grãos das plantas 

tenham alterado o potencial produtivo. Nesse raciocínio, o ciclo longo que favoreceu o escape 

de condições desfavoráveis do ambiente quando semeados nas primeiras épocas, para a 4ª época 

ocorreu o inverso, ou seja, o ciclo longo fez com que a fase mais sensível às variações do 

ambiente coincidisse com as condições inadequadas ao desenvolvimento. Nesse caso os 

híbridos mais precoces tiveram vantagem sobre o HLHT BM6 CL, pois esses completaram a 

fase sensível antes das condições de estresse ambiental. Alguns estudos apresentaram 

resultados similares ao desse trabalho para o efeito significativo da época de semeadura e dos 

híbridos sobre a produtividade de grãos de canola (TOMM et al., 2008; PAVLISTA et al., 2011; 

TAKASHIMA et al., 2013; TOBE et al., 2013). 

Na Tabela 7 está presente a análise de correlação de Pearson para as variáveis avaliadas no 

presente trabalho. A variável de produtividade mostrou correlação significativa com todas as 

variáveis produtivas, lesões de geada, e também para os dados climáticos, nos dois anos de 

experimento, e a nota de geada foi dentre os fatores analisados, o fator com maior correlação 

com a produção. Em experimento realizado por Krüger et al. (2014) não foi observada relação 

entre a produtividade e a somatória térmica, o que difere do apresentado no presente trabalho.  

Em relação as variáveis de geada e dados climáticos, a relação com a produtividade foi 

negativa nos dois anos de cultivo. A variável de geada apresentou alta relação positiva com as 

variáveis climáticas de temperatura, e mostrou relação inversa para a radiação solar de 2015 

para 2016. Considerando as lesões de geada e a MMG, observou-se correlação negativa similar 

nos dois anos de experimento, ou seja, quanto maior o efeito da geada, menor foi a MMG. 
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Tabela 7. Coeficiente de correlação de Pearson entre os componentes produtivos e lesões de 

geada do experimento de canola no ano de 2015 e 2016, na região de Guarapuava, PR. 

2015 

 Geada MMG n° síliqua T. med T. máx T. min 

Produção -0,63* 0,44* 0,28* -0,38* -0,37* -0,30* 

Geada  -0,28* -0,50* 0,70* 0,71* 0,61* 

MMG   0,44* -0,36* -0,26* -0,37* 

n° síliquas    -0,74* -0,65* -0,77* 
 

 2016 

 Geada MMG n° síliqua T. med T. máx T. min 

Produção -0,64* 0,33* 0,46* -0,53* -0,26* -0,56* 

Geada  -0,28* 0,04 0,88* 0,71* 0,88* 

MMG   0,09 -0,22* -0,23* -0,21* 

n° síliquas    0,12 0,28* 0,08 
 

*: significativo: p < 0,05. 

 

 

4.4 Conclusões 

 

1. A semeadura dos híbridos entre a 3ª época (31 de março) e a 5ª (meados de maio), 

apresentou maior produtividade, número de síliquas por área, massa de mil grãos e 

menor ou nenhum dano por geada nos materiais Hyola. 

 

2. Os híbridos Hyola apresentaram maior potencial produtivo quando semeados entre 

meados de abril e início de maio. Os híbridos HLHT BM6 CL e HLHT B4 foram bem 

produtivos nos dois anos e mostram potencial para semeaduras antecipadas. 

 

3. A coincidência da geada com a fase de enchimento de grãos é um fator determinante na 

adequação da época de semeadura para cada híbrido.  
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5. CAPÍTULO II – AVALIAÇÃO DE CRESCIMENTO DE HÍBRIDOS DE 

CANOLA SEMEADOS EM DIFENTES ÉPOCAS 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o crescimento e a duração de estádios fenológicos de 

sete híbridos de canola (Hyola 575 CL, Hyola 571 CL, Hyola 433, Hyola 50, Hyola 61, HLHT 

B4 e HLHT BM6 CL) submetidos a cinco diferentes épocas de semeadura (meados de fevereiro 

à meados de maio) e dois anos de cultivo (2015 e 2016), na região de Guarapuava, Centro-Sul 

do Estado do Paraná. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso em esquema 

de parcela subdividida, com as épocas de semeadura alocadas na parcela principal e os híbridos 

na subparcela, com três repetições. Foram avaliadas as seguintes variáveis: altura média, 

número de nós na haste principal, diâmetro médio do colmo, número de hastes florais, índice 

de área foliar, absorção da radiação fotossintéticamente ativa e matéria seca da planta. Também 

foi avaliado o número de dias do ciclo fisiológico, estádio vegetativo e período de floração. Foi 

realizada uma análise de componentes principais (ACP) com as variáveis. Foi observado efeito 

significativo da interação entre época de semeadura e híbridos na maioria das variáveis 

analisadas. A semeadura no final de março resultou em maior desempenho dos híbridos para 

altura, número de nós e diâmetro de colmo. No geral, a duração do ciclo e do estádio vegetativo 

aumentaram com o avanço das épocas, já o período de floração reduziu a partir da semeadura 

ao final de março. O número de hastes florais e produção de matéria seca aumentaram a partir 

da semeadura ao final de março. Os híbridos Hyola 575 CL, Hyola 571 CL e Hyola 433 ficaram 

no grupo com maior altura de plantas quando semeados no final de março nos dois anos de 

cultivo. Esses híbridos alcançaram maior número de hastes florais na média em 2016, porém 

em 2015 a maioria dos híbridos não mostraram diferença entre si. Os híbridos alemães (HLHT 

B4 e HLHT BM6 CL) tiveram maior IAF, absorção da RFA e comprimento do ciclo em 2016. 

A ACP permitiu identificar as variáveis de temperatura e duração de estádios fenológicos como 

um dos fatores com maior contribuição para resposta produtiva dos híbridos. 

 

Palavras-Chave: Brassica napus, genótipos, altura de plantas, estádios fenológicos.  
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5. CHAPTER II – EVALUATION OF CANOLA HYBRIDS GROWTH SOWED IN 

DIFFERENT TIMES 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the growth and the duration of phenological 

phases of canola hybrids (Hyola 575 CL, Hyola 571 CL, Hyola 433, Hyola 50, Hyola 61, HLHT 

B4 and HLHT BM6 CL) submitted to five different sowing dates (the middle of February until 

the middle of May), and two cropping years (2015 and 2016), in Guarapuava region, center-

south of Parana State. The experimental design was randomized blocks with split-plot scheme, 

the date of sowing as the main plots, and the hybrids as the subplots, with three replications. 

The following growth variables were evaluated: average height, number of nodes and average 

diameter in the main stem, number of floral stems, leaf area index, interception of 

photosynthetically active radiation (RFA) and plant dry weight. Also, the number of days for 

the physiological cycle, vegetative stage and flowering period were evaluated. A principal 

component analysis (PCA) was performed with the variables. A significant effect of the 

interaction between sowing season and hybrids was observed in most variables analyzed. The 

third sowing time resulted in hybrids with better performance for height, number of nodes and 

stem diameter. In general, the duration of the cycle and the vegetative stage increased with the 

advancement of the sowing time, but the flowering period decreased after end of March. The 

number of flower stems and plant dry weight production increased from the end of March 

sowing time. The hybrids Hyola 575 CL, Hyola 571 CL and Hyola 433 were in the group with 

higher plant height at sowing time in the end of March in both years. These hybrids reached a 

higher number of flower stems on average in 2016, but in 2015 there was no difference among 

the hybrids. German hybrids (HLHT B4 and HLHT BM6 CL) showed higher leaf area index, 

RFA uptake and cycle length in 2016. The ACP allowed identifying the variables of 

temperature and duration of phenological stages as one of the factors with the greatest 

contribution to the productive response of the hybrids. 

 

Keywords: Brassica napus, genotypes, height of plants, phenological stages. 
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5.1 Introdução 

 

A canola é uma planta leguminosa cultivada no inverno que tem apresentado alto potencial 

para cultivo no Brasil, principalmente como alternativa às gramíneas de inverno. Atualmente é 

feito o cultivo de híbridos de primavera no país, que apresenta em média 38% de óleo e 26% 

de proteína com destino para produção de óleo vegetal, biodiesel e farelo para produção de 

rações (TOMM, 2007). 

 O uso de híbridos foi um dos principais fatores responsáveis pela expansão da canola no 

Brasil, devido principalmente à característica de resistência à doença da canela-preta 

(Leptosphaeria maculans, Phoma lingam) desses genótipos. Além da resistência à doença, os 

híbridos apresentam potencial produtivo superior (32% em média), maior vigor de sementes e 

uniformidade de maturação em comparação às cultivares de polinização aberta (TOMM et al., 

2010). 

Apesar das vantagens inerentes à cultura, é necessário o conhecimento da adaptação dos 

híbridos nas diferentes condições climáticas do país. Uma das práticas culturais de maior 

relevância para o desempenho da cultura é a época de semeadura,  pois influencia a 

produtividade final devido à coincidência dos estádios fenológicos com condições climáticas 

favoráveis ou não ao seu desenvolvimento, como intensidade de radiação solar, temperatura e 

precipitação (MELGAREJO et al., 2014). 

O período compreendido entre a semeadura e o início do florescimento varia de acordo com 

a época de semeadura e as condições do ambiente. A altura e o diâmetro de caule são 

influenciados pela população de plantas, época de semeadura, umidade, fertilidade do solo, 

genótipo e está diretamente associada à produção de matéria seca (MCCAFFERY et al., 2009).  

Por outro lado, a taxa de crescimento da planta está relacionada com a quantidade de 

radiação capturada pelas folhas. Geralmente com baixa intensidade luminosa ocorre redução da 

taxa fotossintética, e com isso redução na emergência e taxa de crescimento da planta (TAIZ e 

ZEIGER, 2009). O comprimento do dia influencia a área foliar, acúmulo de matéria seca e 

promove, junto à temperatura, o estímulo necessário ao florescimento. (EDWARDS e HERTEL, 

2011). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento de sete híbridos de canola semeados 

em cinco épocas diferentes em dois anos na região de Guarapuava-PR. 
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5.2 Materiais e Métodos 

 

As informações sobre o local do experimento, híbridos utilizados, manejo fitotécnico, 

delineamento experimental e análises estatísticas estão descritos no capítulo I. Foram avaliadas 

as variáveis de altura média (cm), número de nós médio na haste principal, diâmetro de colmo 

médio (cm), número de hastes florais média, absorção da radiação fotossintéticamente ativa 

(RFA - %), matéria seca (kg ha-1), período entre emergência e maturação fisiológica (dias), 

período entre emergência e início do florescimento (dias) e período de floração (dias). As 

medidas foram realizadas com a coleta de todas as plantas presente em 0,50 m da segunda linha 

de semeadura da subparcela (da esquerda para direita de acordo com acesso à área 

experimental). A altura, diâmetro, número de nós e hastes florais foram medidos com fita 

métrica, paquímetro e contagem manual nas plantas, respectivamente, sendo realizada a coleta 

no estádio de florescimento pleno (100% das plantas na subparcela com flor aberta), utilizando 

o híbrido Hyola 61 como padrão, ou seja, quando as plantas desse híbrido alcançavam o estádio, 

todos os híbridos eram coletados.  A matéria seca foi estimada através da secagem das plantas 

em estufa com circulação forçada de ar a 60 °C durante 72 horas, pesada em balança digital e 

estimada para kg ha-1.  

A absorção da radiação fotossinteticamente ativa (RFA) foi medida com um sensor de RFA 

(Decacon devices – Pro Check), realizando-se 2 medições acima do dossel de cada subparcela 

e 8 medições abaixo do dossel, sendo essas medições realizadas aleatoriamente dentro da área 

útil em 4 pontos no meio das entre linhas e 4 pontos próximo da linha de semeadura (Figura 4). 

As medidas de radiação foram realizadas entre 09:00 e 11:00 horas, em dias com ausência de 

nuvens e próximo do estádio de florescimento pleno do híbrido Hyola 61, que foi utilizado 

como padrão. 

As variáveis de duração dos estádios fenológicos (emergência a maturação fisiológica; 

emergência ao início do florescimento; período de floração) foram coletados com o 

monitoramento das plantas no campo. Os dados climáticos de 2015, 2016 e média histórica 

foram coletados na estação meteorológica presente na Fundação Agrária de Pesquisa 

Agropecuária (FAPA). 

Foi realizada uma análise de componentes principais (ACP) sobre as variáveis de 

crescimento. Inicialmente foi realizada uma correlação de matrizes das variáveis para definir as 

variáveis com maior relação com a produtividade, ou seja, as variáveis com maior relação foram 

utilizadas na avaliação dos componentes principais. A metodologia utilizada na ACP foi similar 

à proposta por De La Vega e Chapman (2006), sendo utilizada também por Takashima et al. 
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(2013) em experimento com fatores de estudo similares ao do presente trabalho. O programa 

utilizado para estimação da ACP foi o programa estatístico PAST® (Paleontological statistics 

software package for education and data analysis), versão 3.14. O objetivo dessa análise foi 

identificar quais fatores possuem maior relação com a produtividade dos híbridos. 

 

 

 
 

Figura 4. Medição da radiação fotossintéticamente ativa acima (A) e abaixo do dossel das 

plantas (B). 
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5.3 Resultados e Discussão 

 

Na Tabela 8 estão presentes os dados climáticos para os dois anos de experimento. A 

temperatura média geral no ano de 2015 foi 13% superior em comparação ao ano de 2016, 

levando em consideração o período com a cultura no campo (meados de fevereiro à início de 

novembro). Considerando as épocas de semeadura em 2015, a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª época 

apresentaram temperatura média de 10, 13, 17, 13 e 13% superiores, respectivamente, em 

comparação ao ano de 2016. Com o avanço da época de semeadura, a temperatura média e 

mínima que coincide com estádio vegetativo diminui, já no caso do estádio de enchimento de 

grãos a temperatura aumenta com o avanço da semeadura.  

 

Tabela 8. Dados climáticos (temperatura média e mínima/ precipitação/ radiação solar/ 

fotoperíodo) para os estádios fenológicos: vegetativo ao florescimento (VE), florescimento 

ao enchimento de grãos (FLO), formação das síliquas e enchimento de grãos (ENC) do 

experimento com híbridos de canola e épocas de semeadura. 

 Ano 2015  Ano 2016 

 Estádio  Estádio 

Época 
VE FLO ENC  VE FLO ENC 

Temp. média (°C)  Temp. média (°C) 
1ª Fev 19,8 16,1 14,9  19,8 12,6 13,6 
2ª Mar 18,5 15,1 17,1  17,3 12,3 14,8 
3ª Mar-Abr 17,8 14,8 17,4  13,9 12,7 15,0 
4ª Abr 17,1 14,7 18,3  13,6 13,4 16,6 
5ª Maio 14,9 15,2 18,6  12,0 13,6 16,6 

 Temp. mínima (°C)  Temp. mínima (°C) 
1ª Fev 15,4 11,9 9,9  15,3 7,6 7,7 
2ª Mar 14,0 10,8 11,6  12,7 7,1 8,8 
3ª Mar-Abr 13,5 10,0 11,9  9,1 7,2 9,0 
4ª Abr 12,8 9,7 13,2  8,8 7,6 11,0 
5ª Maio 10,9 10,1 13,9  7,0 7,7 11,0 

 Precipitação acumulada (mm)  Precipitação acumulada (mm) 
1ª Fev 330 455 450  419 476 367 
2ª Mar 224 505 419  431 466 357 
3ª Mar-Abr 233 504 471  353 447 217 
4ª Abr 309 552 436  394 419 198 
5ª Maio 321 452 471  376 367 202 

 Radiação solar média (W m-²)  Radiação solar média (W m-²) 
1ª Fev 416 317 355  381 292 384 
2ª Mar 402 309 412  345 304 408 
3ª Mar-Abr 362 344 409  302 332 426 
4ª Abr 332 341 375  300 369 448 
5ª Maio 288 368 358  292 384 455 

Fonte: Estação meteorológica da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (FAPA), 2016. 
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A temperatura média entre a 1ª e 5ª época durante o estádio vegetativo reduziu 25% com o 

avanço da semeadura em 2015, e 39% em 2016. Para o estádio de enchimento de grãos, a 

temperatura média entre a 1ª e 5ª época de semeadura aumentou 20% em 2015, e 18% em 2016.  

Em 2016 ocorreu geada em todos os meses entre abril e setembro, com a temperatura 

mínima geral no ano 24% (9 °C) menor em comparação à 2015, ano em que ocorreram dois 

eventos de geada severa (junho e setembro) (Tabela 1). As temperaturas mínimas mais baixas 

coincidiram com o florescimento das plantas nos dois anos, e na maioria das épocas. A 

temperatura mínima durante o estádio vegetativo reduziu 23% da 1ª para a 5ª época em 2015, 

e 54% em 2016. Considerando o estádio de enchimento de grãos, o aumento da temperatura 

mínima com o avanço da semeadura foi de 29% em 2015, e 30% em 2016. 

A precipitação acumulada em 2015 foi de 1423 mm para o período do experimento, 9% 

maior com relação à 2016 (1295 mm). A quantidade de chuva durante o experimento foi 

suficiente para o ciclo da canola, pois 300-500 mm de chuva são o suficientes, de acordo com 

a bibliografia (CANADA, 1999; MCCAFFERY et al., 2009; TOMM et al., 2009). 

A radiação solar durante o estádio vegetativo das plantas diminuiu com o avanço da 

semeadura nos dois anos avaliados. Considerando os estádios de florescimento e enchimento 

de grãos, no ano de 2016 a radiação solar incidente durante o período aumentou com o avanço 

da semeadura. Em 2015, a radiação solar durante o florescimento e enchimento de grãos 

mostrou maior variação. Possivelmente isso está relacionado com a precipitação acima da 

média nos meses de julho, setembro e outubro, ou seja, maior período com céu encoberto, e 

também devido a estiagem em agosto. A intensidade de radiação para o período vegetativo das 

plantas na 5ª época foi 30% menor em comparação à 1ª. Considerando os estádios de 

florescimento em 2015, a 1ª época de semeadura foi 14% menor para o período em comparação 

a 5ª época. Em 2016, a variação da intensidade de radiação solar entre a 1ª e 5ª época de 

semeadura, para os estádios vegetativo, florescimento e enchimento de grãos foram: 23% 

menor, 24% maior e 16% maior, respectivamente (Tabela 8). 

Inicialmente foi realizada a análise de variância das variáveis utilizando o ano como um 

fator, com objetivo de avaliar a interação do mesmo com as épocas de semeadura e híbridos. 

Os dados da anova utilizando o ano como fator estão apresentados na Tabela 9. A maioria das 

variáveis apresentaram efeito significativo para interação entre ano, época de semeadura e 

híbridos. Desse modo optou-se por realizar a análise de variância separada, ou seja, 

considerando somente os fatores de época de semeadura e híbridos. Os dados da análise de 

variância sem o ano estão apresentados nas tabelas individuais de cada variável. 
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Tabela 9. Análise de variância das variáveis de desenvolvimento durante dois anos (2015-

2016) nos experimentos com canola em Guarapuava, Paraná.  

 

Fonte de Variação 
Altura Núm. nós Diâmetro 

Num. 

hastes 
IAF 

Teste F (Fc) 

  Ano 197,2** 0,4 ns 58,5* 713,7*** 53,2** 

Bloco 0,2 ns 0,8 ns 0,7 ns 5,7 ns 0,8 ns 

Época 18,1*** 8,9** 14,4** 16,1*** 46,3*** 

Ano x Época 14,1** 0,2 ns 2,9 ns 21,4*** 69,8*** 

Híbrido 33,7*** 41,9*** 10,2*** 47,3*** 13,8*** 

Ano x Híbrido 14,1*** 20,2*** 5,3*** 6,3*** 1,9 ns 

Época x Híbrido 13,5*** 4,2*** 0,7 ns 2,4*** 0,9 ns 

Ano x Época x Híbrido 8,8*** 2,8*** 1,3 ns 1,2 ns 1,2 ns 

            CV Ano (%) 12,3 5,6 18,5 12,5 28,4 

CV Época (%) 17,3 6,1 28,0 25,6 25,9 

CV Híbrido (%) 12,5 3,2 21,3 23,7 27,9 

Média 112 13 1,21 11 1,7 

       

Fonte de Variação 
RFA Matéria seca 

EMG-

MAT 
EMG-FLO FLO 

Teste F (Fc) 

  Ano 612,6** 157,4** 987,7*** 59,6* 5,4 ns 

Bloco 0,5 ns 0,8 ns 0,5 ns 2,2 ns 0,9 ns 

Época 297,7*** 3,5 ns 17,2*** 330,3*** 149,1*** 

Ano x Época 288,8*** 0,4 ns 46,3*** 52,2*** 164,6*** 

Híbrido 5,5*** 0,4 ns 310,1*** 917,9*** 7,3*** 

Ano x Híbrido 4,9*** 2,5* 2,6* 12,1*** 2,8* 

Época x Híbrido 3,3*** 1,0 ns 15,9*** 22,0*** 4,0*** 

Ano x Época x Híbrido 3,2*** 1,7* 2,3** 11,9*** 7,2*** 

            CV Ano (%) 13,8 1,6 0,5 2,0 4,5 

CV Época (%) 8,9 1,8 0,4 6,0 5,7 

CV Híbrido (%) 7,2 1,4 0,3 3,5 4,4 

Média 82,9 4363 153 65 60 

      EMG-MAT: Emergência à maturação fisiológica; EMG-FLO: Emergência ao início do 

florescimento; FLO: Período de floração. 

 

Na Tabela 10 estão apresentados os dados de altura média de planta (cm) do experimento 

com canola nos anos 2015 e 2016. Foi observado a interação dos fatores época de semeadura e 

híbridos nos dois anos de experimento. Desse modo analisa-se o desdobramento das médias, 

ou seja, dentro de cada época na coluna e dentro de cada híbrido na linha. 

A 3ª época de semeadura resultou em plantas mais altas em todos os híbridos em 2015, e 

para a maioria em 2016. A partir da 3ª época de semeadura a fase de alongamento das plantas, 

que ocorre junto ao florescimento, coincide com o aumento progressivo da intensidade da 

radiação solar, temperatura (Tabela 8) e fotoperíodo, condições que favoreceram o crescimento 

das plantas em comparação às duas primeiras épocas, em que o período do alongamento ocorreu 
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enquanto as condições de temperatura, radiação solar e horas de luz eram inferiores. A fase de 

alongamento após o florescimento é mais responsiva às temperaturas e ao comprimento do dia 

em comparação ao alongamento na fase vegetativa (BATTISTI et al., 2013; KRÜGER et al., 2014). 

 

Tabela 10. Altura média de plantas (cm) coletadas no estádio de florescimento pleno de híbridos 

de canola, semeados em diferentes épocas e em dois anos de cultivo (2015 e 2016) na região de 

Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
Altura média (cm) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 113 a C 131 a B 145 a A  121 bc BC 114 b C 125 

HYOLA 571 CL 117 a C 122 a AB 134 abc A 126 b AB 113 b C 122 

HYOLA 433 115 a BC 126 a AB 134 abc A 117 bc BC 109 b C 120 

HYOLA 50 110 a AB 103 bc B 125 cd A 125 b A 120 b A 117 

HLHT B 4 121 a B 119 ab B 142 ab A 130 b AB 138 a A 130 

HYOLA 61 103 a A 98 c A 114 d A 104 c A 105 b A 105 

HLHT BM6 CL 49 b C 64 d C 127 bcd B 147 a A 150 a A 107 

       Média 104 109 132  124 121 118 

       Teste F (Fc) Época: 24,9*** Híbrido: 20,3*** Época x Híbrido: 16,0*** 

     C.V. Época: 15,9%  Híbrido: 11,4%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
Altura média (cm) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 131 a A 115 a B 120 ab AB 111 a B 112 a B 118 

HYOLA 571 CL 124 ab A 113 ab AB 125 a A 100 ab B 102 a B 113 

HYOLA 433 122 ab A 104 abc B 121 ab A 109 ab AB 104 a B 112 

HYOLA 50 114 b A 96 bc B 105 bc AB 99 ab AB 107 a AB 105 

HLHT B 4 72 c D 116 a AB 124 a A 97 ab C 107 a BC 103 

HYOLA 61 116 ab A 106 abc AB 108 abc AB 95 ab B 93 ab B 104 

HLHT BM6 CL 68 c C 91 c AB 99 c A 91 b AB 78 b BC 85 

       Média 107 106 115 102 101 106 

       Teste F (Fc) Época: 14,6*** Híbrido: 27,8*** Época x Híbrido: 5,8*** 

       C.V. Época: 13,8%  Híbrido: 13,9%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

***: p < 0,001.  

 

Os híbridos HLHT BM6 CL e HLHT B4 possuem um ciclo mais longo em comparação aos 

outros genótipos, assim, devido à metodologia de coleta utilizando o híbrido Hyola 61 como 

padrão, esses híbridos não estavam no florescimento pleno, ou seja, ainda não tinham atingido 
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sua altura final. Apesar dos dados não representarem a altura final, esses híbridos foram os 

genótipos mais altos avaliados. O genótipo Hyola 61 não mostrou alteração na altura de plantas 

com a variação da época de semeadura em 2015, porém em 2016 o efeito foi significativo. 

Os híbridos Hyola 575 CL, Hyola 571 CL e Hyola 433 apresentaram menor altura de planta 

na 1ª época de semeadura em 2015 em comparação as outras (exceto a 5ª). Esse resultado 

possivelmente está ligado à precocidade desses híbridos, em que o período mais sensível à 

resposta do alongamento das hastes coincidiu com temperaturas baixas, e possivelmente 

também a ocorrência de geada em junho, que pode ter reduzido a taxa de crescimento das 

plantas. Os híbridos restantes não foram tão afetados na 1ª época em 2015 devido às condições 

desfavoráveis terem ocorrido antes da fase mais sensível ao alongamento.  

Os híbridos Hyola 575 CL, Hyola 571 CL e Hyola 433 também mostraram menor altura de 

plantas na 5ª época em 2015, porém, nesse caso a quantidade excessiva de chuvas em julho 

pode ter reduzido a capacidade transpiratória das plantas (Figura 4). A quantidade de vapor de 

água liberada pelos estômatos presentes nas folhas, é influenciada principalmente pela 

diferença de concentração de vapor entre o ar atmosférico e o interior das células, e também 

pela temperatura do ambiente (TAIZ e ZEIGER, 2009). Nesse raciocínio, uma condição de ar 

saturado (chuva) pode ter dificultado a transpiração das plantas, tanto pela menor diferença de 

concentração de água entre o ar atmosférico e o interior da células, tanto pela temperatura mais 

reduzida. O ciclo mais tardio dos outros híbridos fez com que a fase mais sensível ao 

alongamento das hastes ocorresse em agosto, mês com menor quantidade de precipitação e 

maior temperatura média, o que deve ter favorecido o crescimento dessas plantas. 

Em 2016 a 1ª época de semeadura resultou em plantas tão altas quanto as semeadas na 3ª 

época para os híbridos Hyola. Possivelmente as condições de maior temperatura média e 

radiação solar para o estádio vegetativo das plantas semeadas na 1ª época tenham 

proporcionado maior estímulo ao alongamento das hastes durante esse estádio, já que o 

alongamento ocorre durante o crescimento vegetativo e reprodutivo (EDWARDS e HERTEL, 

2011). No caso da 3ª época, o maior estímulo ao alongamento ocorreu junto ao florescimento.  

É possível que parte desse resultado esteja relacionado com as sucessivas ocorrências de 

geadas no ano de 2016, o que reduziu a variação de temperatura entre maio e julho, e 

consequentemente diminuiu a diferença de resposta dos híbridos para as duas épocas em 

questão. A redução de temperatura e radiação solar incidente durante o estádio vegetativo das 

plantas da 4ª e 5ª época de semeadura, em 2016, deve ter contribuído para o resultado de menor 

altura de plantas.  
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Resultado similar para efeito da época de semeadura sobre a altura de plantas foi encontrado 

por Tomm et al. (2004) em experimento com genótipos de canola, porém os autores não 

observaram efeito significativo para os genótipos nem para a interação. Em outro trabalho 

realizado com vários genótipos de canola no norte do Estado do Paraná, foi observado efeito 

significativo dos genótipos de canola sobre a altura de plantas (TOMM et al., 2003), sendo 

similar ao encontrado no presente trabalho. Em experimento realizado por Hrchorovitch et al. 

(2014) na região Sudoeste do Estado do Paraná, foi observado efeito de épocas e genótipos 

sobre a altura de plantas, estando de acordo com o resultado encontrado no presente trabalho. 

Na Tabela 11 estão os dados de número médio de nós na haste principal por planta. Nos 

dois anos de experimento foi observada a interação entre os fatores em estudo. Dessa forma, 

avaliou-se o efeito de cada época nas médias dentro das colunas e de cada híbrido nas linhas. 

Em 2015 os híbridos mostraram pouca variação no número de nós nas diferentes épocas de 

semeadura, fato que fornece indícios que esse parâmetro é menos sensível às alterações do 

ambiente em comparação à taxa de alongamento das plantas. 

Em 2016 ocorreu efeito similar, em que os híbridos tiveram seu número de nós pouco 

alterado com a variação da época de semeadura, sendo que os genótipos Hyola 571 CL e Hyola 

61 não mostraram diferença nos dois anos de experimento. Relacionando os dados de número 

de nós dos híbridos Hyola 575 CL e Hyola 571 CL com os dados de altura de plantas, nota-se 

que esses genótipos permaneceram no grupo das mais altas na maioria das épocas, nos dois 

anos de experimento, porém o inverso ocorreu para o número de nós na haste principal.  

Esse efeito pode ter relação com um crescimento mais rápido desses híbridos, em que o 

alongamento recebeu maior estímulo ambiental em comparação a ramificação de hastes. Assim 

como para a altura de plantas, o número de nós para os híbridos alemães (HLHT B4 e HLHT 

BM6 CL) não foi representativo devido à metodologia de coleta utilizada, principalmente para 

o híbrido HLHT BM6 CL que possui ciclo mais longevo.  

Por outro lado, a coleta de plantas em datas diversas mistura a expressão gênica do material 

com o efeito edafoclimático, além da interação entre esses dois fatores (genótipo e ambiente) 

tornando complexa a interpretação do resultado obtido e também dificultando a logística das 

coletas. 
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Tabela 11. Número médio de nós na haste principal por planta, coletadas no estádio de 

florescimento pleno de híbridos de canola, semeados em diferentes épocas e em dois anos de 

cultivo (2015 e 2016) na região de Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
n° de nós (pl-1) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 9 c B 12 ab AB 11 c AB 12 b A 11 c AB 11 c 

HYOLA 571 CL 11 c A 12 ab A 12 c A 12 b A 10 c A 11 c 

HYOLA 433 11 bc C 13 ab AB 15 ab A 14 b AB 11 c C 13 b 

HYOLA 50 12 bc B 15 a A 14 ab AB 13 b AB 13 bc AB 13 b 

HLHT B 4 15 a A 15 a A 16 b A 14 b A 16 ab A 16 a 

HYOLA 61 11 c A 11 c A 12 c A 12 b A 10 c A 11 c 

HLHT BM6 CL 14 ab BC 13 ab C 22 a A 19 a A 17 a AB 17 a 

       Média 12  13 15 14  13 13 

       Teste F (Fc) Época: 3,5 ns Híbrido: 35,6*** Época x Híbrido: 2,4** 

     C.V. Época: 5,9%  Híbrido: 3,5%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
n° de nós (pl-1) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 12 b A 11 c A 13 c A 13 a A 12 abc A 12 

HYOLA 571 CL 13 ab A 11 c A 13 c A 13 a A 12 abc A 12 

HYOLA 433 13 ab A 13 bc A 15 ab A 14 a A 10 c B 13 

HYOLA 50 16 a AB 17 ab AB 18 a A 16 a AB 14 a B 16 

HLHT B 4 12 b D 19 a A 18 a AB 15 a BC 14 a CD 15 

HYOLA 61 11 b A 12 c A 12 c A 13 a A 11 bc A 12 

HLHT BM6 CL 8 c B 13 c A 15 ab A 13 a A 13 ab A 12 

       Média 12 14 15 14 12 13 

       Teste F (Fc) Época: 21,8***  Híbrido: 24,0*** Época x Híbrido: 4,9***  

       C.V. Época: 3,1%  Híbrido: 3,0%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

**: p < 0,01/ ***: p < 0,001/ ns: não significativo de acordo com a ANOVA. 

 

Na Tabela 12 estão presentes os dados de diâmetro médio de colmo dos híbridos avaliados 

nos experimentos com canola em 2015 e 2016. Nos dois anos de experimento não foi observada 

a interação significativa entre épocas de semeadura e híbridos. Logo analisou-se as médias dos 

tratamentos. Em 2015 e 2016 a época de semeadura com maior diâmetro de colmo foi a 3ª, 

porém em 2015 foi observado diferença apenas com a 5ª época. Os híbridos alemães 

apresentaram maior diâmetro de colmo entre os híbridos no ano de 2015, seguidos dos híbridos 

Hyola 50 e Hyola 575 CL. Em 2016 o híbrido HLHT BM6 CL continuou no grupo com maior 
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diâmetro junto com o Hyola 61, e seguido também dos híbridos Hyola 50 e 575 CL, já o híbrido 

HLHT B4 ficou entre os menores para o ano em questão. 

 

Tabela 12. Diâmetro médio de colmo de plantas (cm) coletadas no estádio de florescimento 

pleno de híbridos de canola, semeados em diferentes épocas e em dois anos de cultivo (2015 e 

2016) na região de Guarapuava, PR 

 

Híbrido 
Diâmetro de colmo (cm) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 1,09  1,43  1,39  1,20  1,08  1,23 bcd 

HYOLA 571 CL 0,98 1,29 1,38  1,23  1,12  1,20 cd 

HYOLA 433 1,03  1,16  1,31  1,04  1,02  1,11 d 

HYOLA 50 1,35  1,36  1,47  1,21  1,09  1,29 bc 

HLHT B 4 1,28  1,53  1,73  1,25  1,26  1,41 ab 

HYOLA 61 1,21  1,31 1,27  1,12  1,14  1,21 cd 

HLHT BM6 CL 1,41  1,78 1,69  1,39  1,23  1,50 a 

       Média 1,19 AB 1,41 A 1,46 A 1,21 AB 1,14 B 1,28 

       Teste F (Fc) Época: 6,8* Híbrido: 10,2*** Época x Híbrido: 0,8 ns  

     C.V. Época: 31,5%  Híbrido: 19,8%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
Diâmetro de colmo (cm) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 1,06  1,18 1,37 1,06 1,19  1,17 ab 

HYOLA 571 CL 1,08  1,01 1,18 1,03 0,99 1,05 b 

HYOLA 433 1,10  1,05 1,27 0,97 0,97 1,07 b 

HYOLA 50 1,10  1,20 1,22 1,05 1,14  1,14 ab 

HLHT B 4 0,86  1,06 1,26 0,99 1,19  1,07 b 

HYOLA 61 1,23  1,30 1,49 1,09 1,16  1,25 a 

HLHT BM6 CL 1,05  1,08 1,47 1,15 1,44  1,24 a 

       Média 1,07 B 1,12 B 1,32 A 1,02 B 1,15 B 1,14 

       Teste F (Fc) Época: 10,7** Híbrido: 5,9*** Época x Híbrido: 1,5 ns 

       C.V. Época: 24,9%  Híbrido: 21,5%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

*: p < 0,05/ **: p < 0,01/ ***: p < 0,001/ ns: não significativo de acordo com a ANOVA. 

Devido aos resultados para a 3ª época de semeadura serem similares para as variáveis de 

altura, número de nós e diâmetro de colmo, presume-se que essas características são 

relacionadas entre si, ou seja, a alteração de uma delas, promovida tanto pela planta, quanto 

pelo ambiente, vai influenciar na resposta da planta para outra variável relacionada.  
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O diâmetro de colmo tem relação direta com o acamamento de plantas, que pode ocorrer 

em condições de alta incidência de ventos, e/ou excesso de plantas por área, que pode causar o 

estiolamento do caule (CANADA, 1999). Vale ressaltar que não foi observado acamamento de 

plantas nos dois anos de experimento, mesmo com alta incidência de ventos na área 

experimental do ano de 2015. 

Observando de forma geral os dados, presume-se que o diâmetro de colmo é menos variável 

em comparação as variáveis de altura e número de nós, e que provavelmente as alterações dessa 

característica sejam mais suscetíveis à densidade de plantas por área. 

Na Tabela 13 pode-se observar os dados de número de hastes florais por planta. Em 2015 

houve efeito significativo da interação sobre a variável em questão. Logo, avaliou-se as médias 

das épocas dentro das colunas e dos híbridos dentro das linhas. Contudo, em 2016 não foi 

observada interação significativa entre os fatores, assim avaliou-se as médias gerais dos 

tratamentos. Esses resultados corroboram, em parte, com os encontrados por Mousavi e Bagheri 

(2011). Ozer (2003) observou interação significativa da época de semeadura e dos genótipos 

para o número de hastes por planta, similar ao encontrado no presente trabalho em 2015. Assim 

como as medidas de altura e número de nós, os híbridos alemães de ciclo mais longevo não 

foram representativos.  

No geral a produção de hastes florais aumentou para todos os híbridos quando semeados 

entre a 3ª e 5ª época de semeadura em 2015, sendo a 4ª e 5ª época sem variação significativa 

entre os genótipos. Esse resultado está relacionado com as condições climáticas de aumento 

progressivo da temperatura média e intensidade de radiação solar durante o estádio do 

florescimento das plantas (Tabela 8) a partir da 3ª época.  

Os híbridos Hyola 50, Hyola 433 e Hyola 61, tiveram maior produção de hastes florais em 

2015 na 3ª, 4ª, e 5ª época, respectivamente. Os híbridos Hyola 575 CL e Hyola 571 CL não 

mostraram alteração no número de hastes florais com o avanço da época de semeadura em 2015 

e 2016. Esse fato é relevante já que os híbridos mantiveram sua produção de hastes florais 

mesmo sob variações do ambiente entre os anos e épocas, fornecendo um indício da capacidade 

adaptativa dessas plantas. 

Em 2016 as épocas de semeadura não alteraram o número de hastes florais dos híbridos 

Hyola, sendo os genótipos Hyola 575 CL e Hyola 571 CL com maior número médio de hastes 

florais, seguidos do Hyola 61. Esse resultado para o ano de 2016 em parte pode ser explicado 

pela sucessiva ocorrência de geadas entre abril e setembro, desse modo todas as plantas tiveram 

eventos com geada durante o final do estádio vegetativo e meados do florescimento pleno, 

afetando a produção de hastes florais para as plantas de todas as épocas de semeaduras. Essa 
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condição pode ter reduzido a variação ambiental entre as épocas, e consequentemente a resposta 

dos híbridos. Como o ano de 2015 apresentou apenas duas ocorrências de geadas, uma em 

junho, coincidindo com o início do florescimento das plantas semeadas nas duas primeiras 

épocas (Tabela 1; Figura 3), a resposta dos híbridos foi mais afetada para o ano em questão. 

 

Tabela 13. Número médio de hastes florais por planta, coletadas no estádio de florescimento 

pleno de híbridos de canola, semeados em diferentes épocas e em dois anos de cultivo (2015 e 

2016) na região de Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
n° hastes florais  (pl-1) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 16 a A 14 a A 16 a A 21 a A 19 a A 17  

HYOLA 571 CL 13 a A 10 a A 16 a A 19 a A 20 a A 15  

HYOLA 433 14 a AB 11 a B 19 a AB 22 a A 19 a AB 17  

HYOLA 50 11 a BC 6 ab C 23 a A 19 a AB 21 a A 16  

HLHT B 4 10 a B 8 a B 24 a A 23 a A 23 a A 17  

HYOLA 61 7 a B 7 ab B 18 a A 15 a AB 24 a A 14  

HLHT BM6 CL 1 b B 1 B 3 b B 13 a A 16 a A 7  

       Média 10  8  17  19  20  15 

       Teste F (Fc) Época: 43,1*** Híbrido: 16,8*** Época x Híbrido: 2,0* 

     C.V. Época: 18,9%  Híbrido: 20,0%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
n° hastes florais  (pl-1) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 14  20  11  9 11  13 a 

HYOLA 571 CL 12  12  9  6  7  9 ab 

HYOLA 433 13  10  17  10  13  13 a 

HYOLA 50 7  4  5  6  7  6 c 

HLHT B 4 1  5  7  3  5  4 c 

HYOLA 61 8 7  9  6  5  7 bc 

HLHT BM6 CL 0 0  1 1  0  0 d 

       Média 8 A 8 A 9 A 6 A 7 A 8 

       Teste F (Fc) Época: 2,3 ns Híbrido: 37,1*** Época x Híbrido: 1,5 ns 

       C.V. Época: 28,8%  Híbrido: 30,1%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

*: p < 0,05/ ***: p < 0,001/ ns: não significativo de acordo com a ANOVA. 

 

Comparando os dados de diâmetro de colmo (Tabela 12) e número de hastes florais do ano 

de 2015, observa-se que a terceira época apresentou valores mais elevados nos dois parâmetros. 
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Esse resultado mostra a relação direta entre essas duas características, que também podem estar 

ligadas ao número de nós (ramificações da haste principal) e altura média de plantas. Nesse 

raciocínio, presume-se que em condições ideais, uma alteração no diâmetro de colmo por 

exemplo, deva ser a resposta morfológica da planta para o suportar o maior peso que um maior 

número de hastes e altura de planta possam promover. 

Na Tabela 14 estão apresentados os dados de índice de área folia (IAF). Os dois anos de 

experimento não mostraram interação significativa entre época de semeadura e híbridos. Dessa 

forma avaliou-se as médias de cada época na coluna e de cada híbrido nas linhas. De modo 

geral a época de semeadura alterou mais o IAF em comparação ao efeito dos híbridos. Essa 

resposta corrobora com os resultados encontrados por Dalmago et al. (2013), que observaram 

maior efeito da época de semeadura sobre o número de folhas no caule de híbridos de canola 

semeados em duas épocas diferentes. 

Em 2015 a primeira época de semeadura resultou em plantas com maior IAF para todos os 

híbridos avaliados, ocorrendo redução com o avanço das épocas de semeadura. Esse resultado 

em parte é explicado pelo o atraso da coleta das plantas, devido as condições climáticas no 

momento ideal não permitirem o processo. Desse modo, no momento da coleta as plantas já 

haviam perdido boa parte de seu dossel foliar. Esse resultado para redução do IAF após o início 

do florescimento corrobora com as informações encontrada na literatura (EDWARDS e HERTEL, 

2011). Resultado diferente do encontrado no presente trabalho foram observados por Nied et 

al. (2014), com o aumento do IAF até o terço final do subperíodo de florescimento. 

Na média, em 2015 o híbrido HLHT B4 apresentou maior IAF e os híbridos mais precoces, 

ou seja, Hyola 575 CL, Hyola 571 CL e Hyola 433 tiveram seu valor de IAF prejudicado, já 

que essas plantas provavelmente se encontravam em estádio mais avançado que as outras no 

momento da coleta.  

Em 2016 a 5ª época de semeadura resultou em plantas com maior IAF, não diferindo da 2ª 

época. É possível que as baixas temperaturas durante o crescimento vegetativo dos híbridos, 

junto à ocorrência das geadas entre maio e julho (Tabela 1), tenham reduzido a velocidade de 

crescimento das plantas para o estádio em questão. Desse modo, quando a coleta foi realizada 

a quantidade de folhas retidas nos híbridos da 5ª época de semeadura eram maiores em 

comparação ao momento de coleta das plantas das primeiras épocas, quando as plantas estavam 

em uma fase relativamente mais avançada, e consequentemente com área foliar reduzida.  

Considerando a média dos híbridos em 2016, houve variação entre os genótipos, sendo os 

híbridos Hyola 50, HLHT B4 e Hyola 61 os representantes do grupo com maior IAF. 

Comparando os dados de IAF dos híbridos Hyola 50 e HLHT B4 com os dados de número de 
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nós por planta, observa-se que para os dois parâmetros os híbridos ficaram no grupo de melhor 

desempenho, fornecendo pistas da relação entre número de nós da haste principal e quantidade 

de folhas produzidas. O híbrido HLHT B4 foi o único que mostrou diferença no IAF com a 

variação das épocas de semeadura em 2016. 

 

Tabela 14. Índice de área foliar (IAF) avaliado no estádio de florescimento pleno de híbridos 

de canola, semeados em diferentes épocas e em dois anos de cultivo (2015 e 2016) na região de 

Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
IAF (Ano 2016)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 2,26 1,71 0,39 0,46 0,11 0,98 cd 

HYOLA 571 CL 1,61 1,61 1,33 0,39 0,18 1,02 cd 

HYOLA 433 2,36 2,03 0,36 0,16 0,13 1,00 cd 

HYOLA 50 4,20 2,44 1,85 0,60 0,13  1,84 ab 

HLHT B 4 4,46 3,49 2,11 1,08 0,35 2,30 a 

HYOLA 61 3,49 2,01 1,17 0,63 0,34 1,55 bc 

HLHT BM6 CL 3,35 2,78 1,80 1,31 0,21  1,89 ab 

       Média 3,10 A 2,29 B 1,28 C 0,67 D 0,21 E 1,51 

       Teste F (Fc) Época: 129,7***  Híbrido: 13,0*** Época x Híbrido: 1,5 ns 

     C.V. Época: 27,8%  Híbrido: 30,6%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
IAF (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 1,35 1,76 1,54 1,63 2,37 1,73 ab 

HYOLA 571 CL 1,47 1,37 1,14 1,26 1,79 1,44 b 

HYOLA 433 1,71 1,58 1,50 1,41 1,95 1,60 ab 

HYOLA 50 2,20 2,56 1,99 1,69 2,50 2,19 a 

HLHT B 4 1,69 2,78 1,91 1,75 3,62 2,35 a 

HYOLA 61 2,34 2,63 2,29 1,54 2,20 2,20 a 

HLHT BM6 CL 1,47 1,70 2,23 1,91 2,97 2,06 ab 

       Média 1,75 B 2,05 AB 1,80 B 1,60 B 2,48 A 1,94 

       Teste F (Fc) Época: 11,3** Híbrido: 3,5** Época x Híbrido: 0,6 ns 

       C.V. Época: 16,9%  Híbrido: 26,8%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

**: p < 0,01/ ***: p < 0,001/ ns: não significativo de acordo com a ANOVA. 

 

Nos dois anos de experimento o híbrido Hyola 571 CL apresentou menor IAF entre os 

híbridos. Esse resultado coincide também com número de nós na haste principal e diâmetro de 
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colmo, em que o genótipo permaneceu no grupo de menor número de nós nos dois anos de 

experimento. 

Na Tabela 15 estão dispostos os dados de absorção da radiação fotossintéticamente ativa 

(RFA). Em 2015 houve efeito significativo constatado para a época de semeadura, híbrido e 

para interação dos tratamentos. Os dados da 4ª época em 2015 não foram coletados devido à 

queda da cobertura sobre as plantas, que impediu o processo de medição da RFA. As duas 

primeiras épocas de semeadura apresentaram maior radiação absorvida em comparação as 

outras épocas. Esse resultado ocorreu devido a menor quantidade de folhas presentes no 

momento da medição da RFA a partir da 3ª época. Possivelmente os híbridos receberam maior 

estímulo ambiental para seu crescimento a partir da 3ª época em 2015, acelerando o estádio de 

florescimento.  

Foi observada variação na absorção da RFA entre os híbridos na 2ª e 3ª época de semeadura 

em 2015. Para a 2ª época a diferença está associada ao híbrido HLHT BM6 CL, que apresentou 

menor RFA absorvida. Essa resposta ocorreu devido ao estádio de crescimento das plantas no 

momento da coleta, de modo que as plantas não haviam passado pelo alongamento (Tabela 10), 

condição em que a passagem de luz durante a medição da RFA no centro da entre linha foi 

maior, reduzindo a média absorvida.  

Na 3ª época de semeadura do ano de 2015 os híbridos Hyola 50 e HLHT B4 mostraram 

maior RFA absorvida, e isso se deve à maior quantidade de folhas presentes durante a medição 

da RFA, momento em que os híbridos Hyola 575 CL, Hyola 571 CL, Hyola 433 e Hyola 61 já 

haviam reduzido sua massa foliar com o avanço do florescimento. 

Em relação ao ano de 2016, só foi observado o efeito dos híbridos sobre a absorção da RFA. 

No geral as plantas de todas as épocas em 2016 apresentaram alta absorção da RFA. A redução 

da variação da absorção de RFA do ano de 2016 em parte é explicada pela medição ser sido 

feita antes em comparação a medição feita em 2015, o que coincidiu com o momento em que 

todas as plantas ainda possuíam todo seu dossel foliar. Apesar da diferença na média de 

absorção da RFA dos híbridos em 2016, a variação entre o híbrido com maior RFA absorvida 

média (HLHT B$ - 99,2%) e o menor (98,7%) foi de apenas 0,5%, o que não deve ser suficiente 

para proporcionar grandes alterações no crescimento das plantas. 

Levando em consideração o efeito dos fatores (época, híbrido e interação época x híbrido) 

para o ano de 2016, as variáveis de número de hastes florais e absorção da RFA foram similares, 

sendo observado apenas o efeito do híbrido. É possível que exista uma relação direta entre a 

quantidade de radiação absorvida pela planta e seu potencial de ramificação. Outro fator que 

fortalece essa hipótese é o aumento do número de hastes florais a partir da 3ª época de 
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semeadura em 2015, em que o início do florescimento das plantas coincidiu com aumento 

gradativo da radiação solar incidente (Figura 3). 

 

Tabela 15. Absorção da radiação fotossintéticamente ativa (RFA - %) de híbridos de canola, 

semeados em diferentes épocas e em dois anos de cultivo (2015 e 2016) na região de 

Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
RFA (%) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 97,3 a A 98,4 a A 65,6 b B - 63,5 a B 64,9  

HYOLA 571 CL 95,4 a A 98,2 a A 75,9 ab B - 66,6 a B 67,2  

HYOLA 433 96,6 a A 98,2 a A 66,8 ab B - 71,8 a B 66,7  

HYOLA 50 93,8 a A 98,5 a A 80,8 a B - 74,7 a B 69,5 

HLHT B 4 97,2 a A 98,9 a A 81,7 a B - 77,4 a B 71,0 

HYOLA 61 93,4 a A 98,8 a A 77,5 ab B - 71,8 a B 68,3  

HLHT BM6 CL 97,6 a A 66,8 b B 69,8 ab B - 66,8 a B  60,2  

       Média 95,9  94,0  74,0  - 70,4  66,8 

       Teste F (Fc) Época: 311,4***  Híbrido: 5,4***  Época x Híbrido: 3,4***  

     C.V. Época: 16,1%  Híbrido: 13,1%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
RFA (%) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 98,8 98,2 98,7 98,7  98,9 98,7 c 

HYOLA 571 CL 98,8 98,8 99,1 98,8  99,0 98,9 abc 

HYOLA 433 99,1 98,9 98,8 97,8 98,9 98,7 bc 

HYOLA 50 99,6 99,1 99,5 98,2  99,2 99,1 abc 

HLHT B 4 99,5 99,1 99,4 99,1  99,0 99,2 a 

HYOLA 61 99,6 98,6 99,2 99,0  99,3 99,2 ab 

HLHT BM6 CL 99,7  98,8 99,3  98,8  98,5  99,0 abc 

       Média 99,3 A 98,8 A 99,1 A 98,6 A 99,0 A 99,0 

       Teste F (Fc) Época: 3,0 ns  Híbrido: 3,8** Época x Híbrido: 1,4 ns 

       C.V. Época: 1,1%  Híbrido: 0,7%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

**: p < 0,01/ ***: p < 0,001/ ns: não significativo de acordo com a ANOVA. 

 

Wang et al. (2015) observaram alteração significativa da RFA, e uso eficiente de radiação 

em canola sobre diferentes densidades de plantio e espaçamentos entre linhas, durante três anos 

de cultivo. No estudo foi constatado alteração significativa no número de hastes e nós por 
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planta, com maior rendimento nos tratamentos que apresentaram maior interceptação e uso 

eficiente da radiação. 

No estádio vegetativo as folhas são responsáveis pela interceptação solar e 

consequentemente pela fotossíntese efetiva, porém no período reprodutivo as síliquas, hastes e 

flores passam a ser órgãos importantes para o processo fotossintético, representando juntos 

aproximadamente 65% da fotossíntese total (Hastes: 50% e Síliquas: 15%) (THOMAS, 2003; 

EDWARDS e HERTEL, 2011). Devido a essa capacidade fotossintética das hastes e síliquas as 

plantas de canola podem apresentar uma fotossíntese eficiente mesmo com menor área foliar. 

A Tabela 16 apresenta os dados de matéria seca total de plantas. Em 2015 a época de 

semeadura teve efeito sobre a produção de matéria seca das plantas, já o efeito dos híbridos e 

da interação não foi observado. Para 2016 todos os fatores mostraram efeito significativo sobre 

a produção de matéria seca.  

A produção de matéria seca em 2015 aumentou a partir da 3ª época de semeadura, sendo a 

5ª época com melhor desempenho para o ano em questão. Esse resultado está associado às 

condições de aumento da temperatura e radiação solar a partir do estádio de florescimento das 

plantas semeadas na 3ª época. 

As plantas da 1ª época de semeadura em 2015 apresentaram o segundo melhor desempenho 

para a média de matéria seca, porém para essas plantas as condições climáticas de temperatura 

e radiação que favoreceram seu desenvolvimento coincidiram com o período vegetativo das 

plantas. 

Observando os dados de número de hastes florais (Tabela 13), a resposta dos híbridos em 

2015 foi similar a variável de matéria seca, com a 2ª época de semeadura resultando em menor 

desempenho, e aumento progressivo dos valores a partir da 3ª época de semeadura.  

Em 2016 somente a 1ª época de semeadura mostrou diferença na produção de matéria seca 

entre os híbridos. Essa diferença é atribuída aos dois híbridos alemães que demonstraram menor 

produção de matéria seca. O menor desempenho dos híbridos alemães na 1ª época em 2016, em 

relação aos outros genótipos pode ser observado para a variável de diâmetro médio de colmo 

(Tabela 12), porém nesse caso não houve efeito da interação dos fatores. Para os híbridos que 

mostraram variação da matéria seca produzida em 2016 entre as épocas de semeadura, a 3ª 

época resultou em maior produção de matéria seca, seguida da 2ª. 

O efeito das épocas de semeadura e cultivares de canola também foi observado por Wang 

et al. (2015), que também constataram relação entre a produção de biomassa e o uso eficiente 

da radiação. Os resultados encontrados por Tobe et al. (2013) corroboram com os encontrados 
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nesse trabalho para matéria seca produzida, porém no estudo do autor foi constatado redução 

da matéria seca produzida com o avanço da semeadura. 

 

Tabela 16. Massa da matéria seca total de plantas (kg ha-1) coletadas no estádio de florescimento 

pleno de híbridos de canola, semeados em diferentes épocas e em dois anos de cultivo (2015 e 

2016) na região de Guarapuava, PR 

 

Híbrido 
Matéria Seca (kg ha-1) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 5393 3320 4757 6575 6587 5326 a 

HYOLA 571 CL 4176 3661 4651 6131 8198 5363 a 

HYOLA 433 5981 3345 4805 6098 7397 5525 a  

HYOLA 50 7104 3905 5892 6387 6794 6016 a 

HLHT B 4 6073 5092 7216 4958 7114 6091 a 

HYOLA 61 5065 3362 3728 4090 7323 4713 a 

HLHT BM6 CL 10717 4953 5100 5741 5232 6348 a 

       Média 6358 AB 3948 B 5164 AB 5711 AB 6949 A 5626 

       Teste F (Fc) Época: 6,4* Híbrido: 1,0 ns Época x Híbrido: 0,7 ns 

     C.V. Época: 1,7%  Híbrido: 1,5%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
Matéria Seca (kg ha-1) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 3858 a A 3063 a A 3875 a A 3649 a A 3287 a A 3346 

HYOLA 571 CL 3511 a A 2715 a A 2974 a A 2193 a A 2336 a A 2746 

HYOLA 433 4067 a A 2993 a AB 4436 a A 2275 a A 2826 a AB 3320 

HYOLA 50 3515 a A 3641 a A 3461 a A 2269 a A 2752 a A 3127 

HLHT B 4 1640 b C 3452 a A 3571 a A 2149 a BC 3265 a AB 2816 

HYOLA 61 3482 a AB 3971 a A 4579 a A 2343 a B 2663 a AB 3408 

HLHT BM6 CL 1721 b C 2782 a ABC 4390 a A 2544 a BC 3208 a AB 2929 

       Média 3114  3231  3898  2346  2905  3099 

       Teste F (Fc) Época: 8,4** Híbrido: 2,4* Época x Híbrido: 2,8*** 

       C.V. Época: 1,5%  Híbrido: 1,1%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

*: p < 0,05/ **: p < 0,01/ ***: p < 0,001/ ns: não significativo de acordo com a ANOVA. 

  

Os híbridos Hyola 575 CL, Hyola 571 CL não mostraram alteração significativa com as 

diferentes épocas de semeadura, nos dois anos de experimento. Esse resultado também foi 

observado para esses dois híbridos nas variáveis de número de nós na haste principal (2016), 

número de hastes florais (2015-2016) e IAF (2015). Isso fornece indícios da capacidade 
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adaptativa dessas plantas, e também de sua estabilidade sobre a variação das condições do 

ambiente.   

Na Tabela 17 estão presentes o número de dias entre a emergência e a maturação fisiológica 

das plantas. Nos dois anos de experimento foi observado efeito da interação entre ápoca de 

semeadura e híbridos. Desse modo, avaliou-se o efeito de cada época de semeadura pelas 

médias presentes nas colunas e de cada híbrido nas linhas. 

Em 2015 os híbridos mais precoces em todas as épocas foram o Hyola 575 CL, Hyola 571 

CL e Hyola 571 em todas as épocas de semeadura, e não diferindo entre si. Como esperado os 

híbridos alemães (HLHT B4 e HLHT BM6 CL) foram mais longevos em todas as épocas de 

semeadura. No geral os híbridos tiveram seu crescimento acelerado a partir da 3ª época de 

semeadura, apesar da maioria dos híbridos não mostrarem diferença estatística entre a 3ª e 4ª 

época. Provavelmente as condições do ambiente com aumento progressivo da temperatura e 

radiação promoveram maior estímulo ao crescimento das plantas, principalmente a partir do 

início do florescimento para as plantas semeadas a partir do final de março.  

Relacionando com os dados de matéria seca em 2015, enquanto o ciclo de desenvolvimento 

reduziu com o avanço da semeadura a partir da 3ª época, a produção de matéria seca aumentou. 

Desse modo os híbridos apresentaram maior produção de biomassa em menor tempo de 

crescimento. Esse efeito também foi observado para o número de hastes florais (Tabela 13), ou 

seja, com o avanço das épocas em 2015 as plantas tiveram ciclo menor com maior produção de 

hastes florais. O inverso ocorreu para as variáveis de altura média (Tabela 10) e diâmetro médio 

(Tabela 12), logo o ciclo mais curto com o avanço das épocas, também resultou em plantas 

mais baixas e menor espessura da base do colmo. É possível, que parte desse resultado para 

altura e diâmetro de colmo esteja relacionado à uma maior densidade de plantas do que a 

esperada. 

Alguns trabalho já tem mostrado a alteração na duração dos estádios fenológicos e no ciclo 

de canola com a variação da época de semeadura (LUZ, 2011; PAVLISTA et al., 2011; 

TAKASHIMA et al., 2013; TOBE et al., 2013; HRCHOROVITCH et al., 2014; KRÜGER et al., 2014). 

Em 2016 os híbridos australianos (Hyola) apresentaram ciclo mais curto na 1ª época de 

semeadura, possivelmente devido a condições mais favoráveis ao crescimento no estádio 

vegetativo. Como os híbridos Hyola são mais precoces, quando semeados na 1ª época, tiveram 

maior aproveitamento das condições ambientais do período, antes das temperaturas começarem 

a diminuir, em comparação aos híbridos alemães. 
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Tabela 17. Número médio de dias da emergência à maturação fisiológica de híbridos de canola, 

semeados em diferentes épocas e em dois anos de cultivo (2015 e 2016) na região de 

Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
Emergência à maturação fisiológica (dias) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 136 c A 128 d B 139 d A 139 bc A 129 bc B 134 

HYOLA 571 CL 133 c B 132 d B 139 d A 139 bc A 129 bc B 134 

HYOLA 433 135 c A 134 d A 139 d A 134 c A 124 c B 133 

HYOLA 50 144 b AB 151 bc A 151 bc A 140 bc B 130 b C 143 

HLHT B 4 151 b A 156 c A 155 b A 149 a A 139 a B 150 

HYOLA 61 146 b A 144 b A 146 c A 142 b A 132 b B 142 

HLHT BM6 CL 176 a A 165 a B 164 a B 152 a C 142 a D 160 

       Média 146 144 148 142 132 142 

       Teste F (Fc) Época: 56,0*** Híbrido: 167,5***  Época x Híbrido: 7,2*** 

     C.V. Época: 0,4%  Híbrido: 0,3%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
Emergência à maturação fisiológica (dias) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 145 d B 148 d B 157 cd A 159 c A 163 bc A 154 

HYOLA 571 CL 144 d B 150 d B 151 d B 158 c A 161 bc A 153 A 

HYOLA 433 143 d B 151 d A 158 cd A 157 c A 157 c A 153 

HYOLA 50 159 c B 173 b A 161 c B 169 ab A 161 bc B 164 

HLHT B 4 173 b A 173 b A 162 ab B 172 ab A 168 ab AB 169 

HYOLA 61 160 c B 169 b A 162 ab AB 167 b A 168 ab A 165 

HLHT BM6 CL 192 a A 186 a AB 170 a C 178 a BC 174 a C 180 

       Média 159 164 160 166 165 163 

       Teste F (Fc) Época: 18,0*** Híbrido: 143,0***  Época x Híbrido: 10,9*** 

       C.V. Época: 0,3%  Híbrido: 0,3%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

***: p < 0,001.  

 

Os híbridos HLHT B4 e HLHT BM6 CL apresentaram ciclo mais longo em todas as épocas. 

A resposta dos híbridos alemães está relacionada com o crescimento mais lento, em que as 

plantas semeadas nas primeiras duas épocas passaram por maiores períodos de temperaturas 

baixas e menor quantidade de radiação solar, reduzindo a taxa de crescimento, e 

consequentemente, prolongando o ciclo. Similar ao ano de 2015, o ciclo do híbrido HLHT BM6 

CL reduziu com o avanço da época de semeadura.  
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O híbrido HLHT B4 apresentou ciclo mais precoce em comparação ao HLHT BM6 CL, 

fato que deve ter contribuído para a resposta similar dessas plantas com os híbridos mais 

longevos entre os genótipos australianos (Hyola), Hyola 50 e Hyola 61 principalmente a partir 

da 3ª época de semeadura.  

Esses híbridos (HLHT B4 e HLHT BM6 CL) devem ser mais sensíveis aos estímulos 

ambientais (temperatura e fotoperíodo) em comparação aos híbridos de primavera australianos, 

em que os materiais alemães levam mais tempo para acumular a somatória de horas-luz e graus-

dia necessários para a diferenciação dos estádios fenológicos, consequentemente prolongando 

o ciclo (EDWARDS e HERTEL, 2011). Observando a média geral dos experimentos, o ano de 

2015 apresentou número de dias entre e emergência e a maturação fisiológica menor em 

comparação à 2016, fato que pode ter afetado a produtividade dos híbridos em 2015. 

Na Tabela 18 estão apresentados os dados de número de dias entre a emergência e início do 

florescimento dos híbridos de canola, nos dois anos de experimento. Assim como os dados de 

ciclo (Tabela 17), os dois anos de experimento mostraram interação entre época de semeadura 

e híbridos. Logo avaliou-se o desdobramento das médias dentro de cada coluna para época e 

cada linha para híbridos. Esses resultados corroboram com os resultados encontrados em alguns 

trabalhos similares (PAVLISTA et al., 2011; TAKASHIMA et al., 2013; HRCHOROVITCH et al., 

2014). Resultados similares para a duração do período vegetativo de híbridos Hyola foram 

observados por Hrchorovitch et al. (2014) em experimento realizado com épocas de semeadura 

na região sudoeste do Estado do Paraná, com média de 65 dias entre os híbridos. 

Faraji et al. (2009) observaram efeito significativo das épocas de semeadura sobre o número 

de dias entre a emergência e o florescimento e entre a emergência e a maturação fisiológica, 

sendo similar ao encontrado no presente trabalho. Porém, o estudo realizado pelos autores não 

demonstrou efeito significativo entre híbridos e interação, resultado diferente do observado no 

presente trabalho. 

Considerando a duração do estádio vegetativo dos híbridos, estes parecem ter formado três 

grupos, sendo os genótipos Hyola 575 CL, Hyola 571 CL e Hyola 433 como os mais precoces, 

Hyola 50, Hyola 61 e HLHT B4 os semi precoces, e o HLHT BM6 CL o genótipo com ciclo 

longo. Essa resposta também pode ser observada nos dados do ciclo fisiológico (Tabela 17). 

No geral em 2015, os híbridos apresentaram aumento da duração do período vegetativo com 

o avanço da época de semeadura. Essa resposta está associada às condições climáticas para o 

período em questão. Como a temperatura média do ar e a intensidade de radiação começaram 

a reduzir a partir de meados de abril, as plantas semeadas nas duas primeiras épocas de 

semeadura (fevereiro e março) tiveram seu crescimento vegetativo favorecido.  
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Tabela 18. Número médio de dias da emergência ao início do florescimento de híbridos de 

canola, semeados em diferentes épocas e em dois anos de cultivo (2015 e 2016) na região de 

Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
Emergência ao início do florescimento (dias) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 54 d B 54 d B 63 c A  68 e A 67 d A 61 

HYOLA 571 CL 50 d C 55 d C 62 c B 68 e A 69 cd A 61 

HYOLA 433 49 d C 51 d C 61 c B 67 e A 68 d A 59 

HYOLA 50 61 c C 63 bc C 69 b B 76 d A 75 c A 69 

HLHT B 4 69 b C 68 b C 70 b C 92 b A 84 b B 77 

HYOLA 61 64 bc C 61 c C 70 b B 82 c A 74 c B 70 

HLHT BM6 CL 87 a B 89 a B 92 a B 104 a A 90 a B 92 

       Média 62 63 70 80 75 70 

       Teste F (Fc) Época: 64,5*** Híbrido: 417,4***   Época x Híbrido: 6,4*** 

     C.V. Época: 6,5%  Híbrido: 3,3%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
Emergência ao início do florescimento (dias) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 34 d E 43 c D 59 d C  71 d B 87 bc A 59 

HYOLA 571 CL 34 d E 43 c D 59 d C 71 d B 85 c A 58 

HYOLA 433 32 d E 40 c D 58 d C 66 d B 73 d A 54 

HYOLA 50 50 c E 59 b D 73 b C 80 bc B 92 b A 71 

HLHT B 4 70 b B 61 b C 73 b B 86 b A 90 bc A 76 

HYOLA 61 48 c E 53 c D 66 c C 77 c B 89 bc A 67 

HLHT BM6 CL 88 a C 101 a AB 86 a C 97 a B 102 a A 95 

       Média 51 57 68 78 88 69 

       Teste F (Fc) Época: 852,8*** Híbrido: 554,5*** Época x Híbrido: 28,6*** 

       C.V. Época: 3,6%  Híbrido: 3,5%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

***: p < 0,001.  

 

Resultados similares para as alterações na duração do período vegetativo das plantas com o 

avanço da época de semeadura devido a alterações na temperatura base foram observados em 

estudo realizado por Luz et al. (2012). 

O crescimento das plantas semeadas a partir da 3ª época teve seu estádio vegetativo 

coincidindo com temperaturas baixas, que deve ter causado redução da taxa de crescimento das 

plantas, prolongando o período.  
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Como em 2016 ocorreram maior quantidade de geadas, sendo distribuídas entre abril e 

setembro, essa diferença das duas primeiras épocas de semeadura em relação as subsequentes, 

foi mais representativa. Em experimento realizado por Dalmago et al. (2010) foi observado 

alteração no período entre a emergência e início do florescimento de plantas de canola 

submetidas à geada simulada 

Em 2015 o híbrido HLHT BM6 CL apresentou variação de 16% na duração do período 

vegetativo entre as épocas em comparação aos outros genótipos. Possivelmente isso está 

relacionado com o período mais longo de desenvolvimento desse híbrido, que apesar de 

promover um tempo maior de recuperação, as plantas ficaram mais suscetíveis as variações do 

ambiente. Entretanto, em 2016 os híbridos Hyola mostraram maior variação na duração do 

estádio vegetativo, apresentando diferença média de 46 dias na duração do estádio vegetativo 

entre a 1ª e 5ª época de semeadura. É possível que esses híbridos possuam maior sensibilidade 

à geada em comparação ao genótipo HLHT BM6 CL, pois é sabido que o crescimento mais 

lento promove uma certa resistência à esse tipo de estresse (EDWARDS e HERTEL, 2011). 

De acordo com Krüger et al. (2014) o tempo de duração entre a emergência e o início do 

florescimento, emergência e final do florescimento e período de floração são as variáveis com 

maior contribuição para as alterações morfológicas das plantas. 

Os dados para dias de duração do período de floração estão apresentados na Tabela 19. 

Assim como os as avaliações para o ciclo fisiológico (Tabela 17) e dias entre a emergência e 

início do florescimento (Tabela 18), foi observada a interação dos fatores nos dois anos de 

experimento. Dessa forma avaliou-se as médias das épocas dentro de cada coluna e dos híbridos 

dentro de cada linha. 

No ano de 2015 os híbridos apresentaram redução do período de floração com o avanço da 

época de semeadura, sendo significativa a partir da 3ª época. Deve-se ressaltar que a ocorrência 

de geada no início da floração dos híbridos semeados na 1ª e 2ª época pode ter promovido o 

aborto de parte dos botões florais, fazendo com que as plantas emitissem uma nova florada e 

consequentemente prolongando o período de floração. 

Os híbridos mais precoces (Hyola 575 CL, 571 CL e 433) apresentaram período de floração 

similar ao dos híbridos mais longevos (Tabela 17) na maioria das épocas em 2015, resultando 

em período de floração mais curto apenas na 3ª época. Observando o número de hastes florais 

em 2015 (Tabela 13), os híbridos Hyola 50 e HLHT B4 mantiveram a produção de hastes florais 

e reduziram o período de floração a partir da 3ª época de semeadura. Isso mostra a flexibilidade 

desses materiais em manter seu desempenho potencial. 
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Tabela 19. Número médio de dias do período de floração de híbridos de canola, semeados em 

diferentes épocas e em dois anos de cultivo (2015 e 2016) na região de Guarapuava, PR. 

 

Híbrido 
Período de floração (dias) (Ano 2015)  

1ª 

23/02 

2ª 

12/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

12/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 69 b A 67 bc A 50 b B 50 a B 53 a B 58 

HYOLA 571 CL 70 b A 75 ab A 51 b B 47 a B 53 a B 59 

HYOLA 433 75 b A 74 ab A 52 b B 48 a B 48 ab B 59 

HYOLA 50 78 b A 62 c B 66 a B 44 a C 47 ab C 59 

HLHT B 4 78 b A 82 a A 68 a B 43 a C 46 ab C 64 

HYOLA 61 77 b A 68 bc A 56 b B 42 a C 51 ab B 59 

HLHT BM6 CL 91 a A 71 bc B 54 b C 33 b E 44 b D 59 

       Média 77 71 57 44 49 60 

       Teste F (Fc) Época: 6,9*** Híbrido: 3,3** Época x Híbrido: 9,4***  

     C.V. Época: 7,2%  Híbrido: 3,2%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

   

Híbrido 
Período de floração (dias) (Ano 2016) 

1ª 

19/02 

2ª 

14/03 
3ª 

31/03 
4ª 

20/04 
5ª 

10/05 
Média 

       
HYOLA 575 CL 38 abc C 91 a A 82 ab A 65 a B 42 b C 63 

HYOLA 571 CL 36 abc C 90 a A 76 ab A 53 a B 43 b BC 60 

HYOLA 433 39 ab D 94 a A 75 ab B 55 a C 52 ab C 63 

HYOLA 50 44 a C 89 a A 71 b B 66 a B 41 b C 62 

HLHT B 4 31 bc C 87 a A 89 a A 63 a B 57 a B 65 

HYOLA 61 42 ab C 99 a A 83 ab A 65 a B 42 b C 65 

HLHT BM6 CL 28 c D 56 b B 85 ab A 59 a B 45 b C 55 

       Média 37 86 80 61 46 62 

       Teste F (Fc) Época: 201,2*** Híbrido: 6,7*** Época x Híbrido: 5,1*** 

       C.V. Época: 5,8%  Híbrido: 4,9%   

Dados Transformados (Box-Cox)    

Médias seguidas da mesma letra minúscula (coluna) e maiúscula (linha) não diferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

**: p < 0,01/ ***: p < 0,001.  

 

 O híbrido HLHT BM6 CL teve alta variação do período de floração em 2015 em 

comparação aos outros, com redução de 47 dias (52%) entre a 1ª e a 4ª época. Comportamento 

similar pode ser observado para o híbrido HLHT B4. Esses genótipos alemães são classificados 

como precoce e semi-precoce para o cultivo na Europa, porém para o clima do Sul do Brasil 

essas plantas apresentam ciclo longo. Essa resposta é explicada em partes pelas diferenças das 

características climáticas entre o local do experimento (Sul do Brasil), que fornece menor 

estímulo ambiental para o desenvolvimento das plantas em relação à sua região de origem 

(Alemanha). Segundo (Tomm et al. (2010)), um dos fatores responsáveis pela dificuldade de se 
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utilizar cultivares e híbridos produzidos mundialmente é a alta sensibilidade ao foto-período 

dessas plantas e a necessidade de vernalização, porém no presente trabalho os híbridos HLHT 

B4 e HLHT BM6 CL apresentaram desempenho satisfatório para a maioria das variáveis, o que 

fornece indícios do potencial de cultivo desses genótipos no país. 

Em 2016 o maior período de floração foi observado para 2ª e 3ª época de semeadura para 

todos os híbridos. A duração do período de floração diminuiu com o avanço da época de 

semeadura, com redução a partir da 2ª época. Os híbridos mais precoces (Hyola 575 CL, 571 

CL e 433) não diferiram dos genótipos mais tardios na maioria das épocas de semeadura. 

Possivelmente a maior quantidade de geadas e temperatura média mais baixa durante o período 

do experimento afetaram os híbridos de forma similar, reduzindo variação entre os genótipos, 

com exceção do HLHT BM6 CL que mostrou resposta mais discrepante que os outros 

genótipos. 

O ano de 2015 mostrou maior variação na duração do período de floração da maioria dos 

híbridos em comparação à variação do número de dias entre a emergência e o início do 

florescimento. Nesse raciocínio as alterações climáticas durante o florescimento podem ser 

mais eficientes em alterar o desenvolvimento da planta do que durante o desenvolvimento 

vegetativo.  

Em 2016 as temperaturas mais frias do ano ocorreram em junho e julho, junto com as geadas 

mais severas do ano em questão, o que coincidiu com o florescimento das plantas semeadas na 

2ª e 3ª época, o que por sua vez deve ter prolongado o período de floração devido à redução da 

taxa de crescimento dos híbridos. 

Tobe et al. (2013) observaram efeito significativo da época de semeadura, genótipo e 

interação sobre o comprimento da maioria dos estádios fenológicos da canola, sendo similar ao 

encontrado no presente trabalho. Em estudo realizado por Tomm et al. (2004) não foi observado 

efeito dos genótipos de canola sobre o comprimento do ciclo, período de floração e dias entre 

emergência e início do florescimento, diferindo dos resultados encontrado no presente trabalho. 

 

5.3.1 Correlação das variáveis 

 

Na Tabela 20 estão apresentados os dados da correlação de Pearson entre as variáveis de 

crescimento, variáveis climáticas e produtividade do experimento para os dois anos de cultivo. 

Em 2015 a produtividade apresentou relação significativa e positiva com a matéria seca de 

plantas e número de hastes florais, ou seja, o aumento desses parâmetros pode ter contribuído 

para elevar a produtividade.  
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Tabela 20. Coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis de produtividade, 

crescimento e ambientais do experimento de canola no ano de 2015 e 2016, em Guarapuava, 

PR. 

2015 
 MS AL DI NOS HSFL ABS EMT EMF IAF FLO T. md T. ma T. mn 

Prod 0,45* 0,21 0,00 0,08 0,36 -0,55* 0,01 0,13 -0,33 -0,36 -0,34 -0,30 -0,25 

MS 1,00 -0,09 -0,13 0,03 0,29 -0,46* 0,07 0,44* -0,22 -0,20 -0,17 -0,30 -0,02 

AL  1,00 0,02 0,32 0,63* -0,30 -0,34 -0,12 -0,41* -0,50* -0,44* -0,39* -0,42* 

DI   1,00 0,59* -0,39* -0,07 0,75* 0,44* 0,40* 0,22 -0,10 0,05 -0,21 

NOS    1,00 -0,22 -0,13 0,59* 0,59* 0,13 -0,06 -0,22 -0,15 -0,25 

HSFL     1,00 -0,46* -0,65* -0,21 -0,66* -0,61* -0,55* -0,59* -0,45* 

ABS      1,00 0,12 -0,54* 0,73* 0,81* 0,77* 0,79* 0,68* 

EMT       1,00 0,55* 0,62* 0,46* 0,27 0,35 0,21 

EMF        1,00 -0,16 -0,31 -0,40* -0,43* -0,35 

IAF         1,00 0,90* 0,81* 0,87* 0,72* 

FLO          1,00 0,83* 0,86* 0,75* 

T. md           1,00 0,97* 0,98* 

T. ma            1,00 0,92* 

T. mn             1,00 

              
2016 

 MS AL DI NOS HSFL ABS EMT EMF IAF FLO T. md T. ma T. mn 

Prod -0,13 -0,27 0,14 0,01 -0,31 0,01 0,43* 0,70* 0,35* -0,09 -0,59* -0,30 -0,63* 

MS 1,00 0,64* 0,73* 0,33 0,43* 0,03 -0,39* -0,42* 0,32 0,41* 0,22 0,29 0,18 

AL  1,00 0,17 0,29 0,81* -0,14 -0,79* -0,68* -0,23 0,25 0,21 0,16 0,21 

DI   1,00 0,19 -0,02 0,07 0,06 0,10 0,47* 0,39* -0,09 0,02 -0,12 

NOS    1,00 -0,04 -0,02 -0,03 -0,01 0,14 0,45* -0,19 -0,33 -0,16 

HSFL     1,00 -0,32 -0,87* -0,70* -0,30 0,21 0,07 0,10 0,06 

ABS      1,00 0,25 0,06 0,22 -0,26 0,42* 0,49* 0,38* 

EMT       1,00 0,77* 0,38* -0,09 -0,20 -0,17 -0,19 

EMF        1,00 0,37* -0,20 -0,64* -0,42* -0,65* 

IAF         1,00 0,02 -0,16 0,16 -0,22 

FLO          1,00 -0,25 -0,39* -0,22 

T. md           1,00 0,83* 0,99* 

T. ma            1,00 0,76* 

T. mn             1,00 

Prod: produção; MS: matéria seca; DI: diâmetro de colmo; NOS: n° nós; HSFL: n° hastes florais; ABS: 

absorção da RFA; EMT: emergência à maturação; EMF: emergência ao iníco do florescimento; FLO: 

dias de floração; T.md: temperatura média; T. ma: temperatura máxima; T.mn: temperatura mínima. 

*: significativo: p < 0,05. 
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A relação negativa entre a produtividade também foi observada, sendo significativa para a 

variável de absorção da RFA. De acordo com esse resultado, quanto maior a absorção da RFA 

menor seria a produtividade, porém isso não foi observado. Vale ressaltar que a falta de dados 

de absorção da RFA pode ter influenciado na relação entre essa variável com a produtividade. 

Em 2016 foi observado relação positiva entre a produtividade e as variáveis de dias entre a 

emergência e a maturação (EMT) e dias entre a emergência e início do florescimento (EMF) e 

com o IAF.  

O resultado para relação negativa entre as temperaturas e a produtividade fornece indícios 

do efeito das baixas temperaturas em reduzir a produtividade das plantas de canola, com esse 

efeito atribuído principalmente à ocorrência de geadas, sendo mais intenso para o ano de 2016. 

 

5.3.2 Análise dos componentes principais  

 

Após realizada a correlação das matrizes foi observado os seguintes parâmetros com maior 

correlação para geração dos componentes principais 1 e 2 (CP 1 e 2): produtividade (Prod), 

lesões de geada, número de síliquas, dias entre a emergência e a maturação fisiológica (EMT), 

dias entre a emergência e o florescimento (EMF), duração do florescimento (FLO), temperatura 

média (T. méd), máxima (T. máx) e mínima (Tmín), e radiação solar (Rad). Na Tabela 21 estão 

presentes os autovalores gerados na análise dos componentes principais para os dois anos do 

experimento juntos e separados.  

As variáveis de produtividade, número de síliquas, EMT, e as variáveis de temperatura 

representaram a maior parte da variação para o componente principal (CP) 1, quando 

considerado os dois anos de experimento, já para o CP 2 as variáveis de geada, EMF e radiação 

solar mostraram maior contribuição para a resposta das plantas. 

Considerando somente o ano de 2015, as variáveis de produtividade, geada, número de 

síliquas, FLO e as variáveis climáticas representam maior contribuição para o CP 1, já para o 

CP 2 as variáveis de EMF e EMT foram os mais significativos. Em 2016 a maior contribuição 

para o CP 1 foi relativa às variáveis de produtividade, geada, EMF com as variáveis climáticas. 

No mesmo ano para o CP 2 as variáveis mais significativas foram número de síliquas FLO e 

EMT. 

Na Figura 5 está apresentado a análise de componentes principais (ACP) do experimento. 

Cada tratamento foi identificado com um código, sendo que as letras e números antes do traço 

representam os híbridos, e os números após o traço representam o ano e a época de semeadura 
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respectivamente (Ex: H433-51= Híbrido Hyola 433 – 5(2015) 1 (1ª época)) (Figura 5). Os 

ícones laranjas representam o ano de 2015 e os verdes o ano de 2016. 

 

Tabela 21. Autovalor dos componentes principais dos sete híbridos de canola semeados em 

cinco épocas diferentes, sendo avaliado os dois anos do experimento juntos e separados (2015 

e 2016), na região de Guarapuava, PR. 

  Autovalor 

  CP 1 CP 2 

2015-2016 Prod 0,645 0,530 

 Geada 0,161 -0,920 

 Síliqua 0,905 -0,131 

 EMT 0,791 0,121 

 EMF 0,186 0,851 

 FLO -0,007 -0,226 

 T. Média -0,951 -0,048 

 T. Máx 0,837 -0,438 

 T. Mín -0,952 -0,063 

 Rad. -0,118 0,591 

    
2015 Prod -0,554 0,045 

 Geada 0,886 -0,020 

 Síliqua -0,747 -0,001 

 EMT 0,244 0,932 

 EMF -0,492 0,801 

 FLO 0,883 0,016 

 T. Média 0,961 0,049 

 T. Máx 0,969 0,077 

 T. Mín 0,901 0,042 

 Rad. 0,902 0,038 

    
2016 Prod -0,770 0,434 

 Geada 0,954 0,012 

 Síliqua 0,026 0,668 

 EMT -0,444 0,502 

 EMF -0,827 0,412 

 FLO -0,120 -0,640 

 T. Média 0,947 0,283 

 T. Máx 0,729 0,543 

 T. Mín 0,953 0,220 

 Rad. -0,816 0,099 

    Prod: produção; Geada: nota de lesão por geada; Síliqua: número de síliquas; EMT: emergência à maturação; 

EMF: emergência ao início do florescimento; FLO: dias de floração; T: temperatura média, máxima e mínima. 

Rad: radiação solar. 

 

A ACP de 210 casos relativos à combinação de ano de cultivo, época de semeadura e 

híbridos (Figura 5A) resultou em dois eixos principais (CP 1 e 2), que explicam 44,5% do total 

da variabilidade da produtividade e duração do ciclo dos híbridos (CP 1) e 24,8% para os dados 

de lesões ocasionadas por geada e também para a duração do estádio vegetativo (EMF). O CP1 

(Figura 5A) mostra a relação positiva entre a produtividade, número de síliquas, EMT e a 

temperatura máxima, e também se pode observar o contraste desses parâmetros com as 



 

85 
 

variáveis de temperatura média e mínima. Esse resultado reforça a ideia de relação entre os 

períodos de crescimento com a produtividade, e também para o efeito prejudicial de baixas 

temperaturas sobre essas variáveis.  

Observa-se que ocorreu o agrupamento para os dados dos anos, em que os dados para 2016 

permaneceram no quadrante direto, ou seja, houve maior relação com a produtividade, número 

de síliquas e também para os dados de crescimento (EMT e EMF), e os dados de 2015 do lado 

esquerdo, mostrando maior relação com as variáveis de temperatura média e mínima. É possível 

que parte dessa reposta para o ano de 2015 esteja ligada a ocorrência de temperaturas mais 

elevadas (Tabela 8; Figura 3), desse modo essa variável teve correlação positiva com o ano, 

diferente de 2016 quando ocorreram maiores eventos com geada e temperaturas inferiores.  Essa 

resposta está de acordo com a correlação dos dados (Tabela 7 e 20). De acordo com o CP 2 para 

os dois anos (Figura 5A), os dados de EMF teve relação inversa com as lesões ocasionadas pela 

geada. Essa resposta reforça a ideia de que as geadas durante o estágio vegetativo das plantas 

tendem a aumentar a duração desse estádio (Tabela 18). 

Observada a ACP para o ano de 2015 (Figura 5B), o eixo do CP1 representa 62,2% da 

variabilidade das variáveis, e mostra a relação inversa entre os componentes produtivos 

(produtividade e número de síliquas) com as variáveis ambientais.  
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Figura 5. Análise de componentes principais (ACP) de parâmetros fenológicos (EMT; EMF; 

FLO), variáveis ambientais (temperatura média, máxima, mínima e radiação solar) e 

componentes produtivos (produtividade e número de síliquas por área) de sete híbridos de 

canola avaliados em dois anos de cultivo. A: dois anos de experimento (2016 e 2015); B: ano 

de 2015; C: ano de 2016. As codificações estão descritas nessa sessão 5.3.2. 

  

Nota-se que a maioria dos híbridos semeados nas duas primeiras épocas tendem em ficar ao 

lado direito do gráfico, ou seja, mostrando relação positiva com as variáveis ambientais, e 
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negativa com a produtividade e número de síliquas. Esse resultado reforça a ideia de reposta 

apresentada pelos híbridos em 2015, em que a semeadura a partir de final de março (3ª época) 

apresentou maiores produtividades, além disso mostra a relação entre os danos ocasionados 

pela geada nas duas primeiras épocas para o ano em questão (Tabelas 1 e 2), sendo um dos 

fatores mais importantes para a produtividade final das plantas nos dois anos de experimento 

(Figura 5B e C). 

Considerando os dados de EMF e EMT para o ano de 2015 (Figura 5B), pode-se observar 

que o CP2 está sendo mais influenciado por esses parâmetros. Os híbridos semeados a partir da 

3ª época em 2015 apresentaram maior proximidade com o eixo da CP2 e também com os dados 

de EMF, em comparação ao ciclo completo (EMT). Essa resposta está de acordo com os dados 

de EMF de 2015 (Tabela 18), em que os híbridos apresentaram aumento do período a partir da 

3ª época de semeadura, e também com os dados de EMT (Tabela 17) em que a variação entre 

épocas foi menor.  

Pode-se observar também que os híbridos HLHT B4 e HLHT BM6 CL quando semeados 

da 3ª época em diante em 2015 mostraram tendência de maior relação com a EMF, com 

contribuição positiva com o CP2. Essa resposta pode indicar que o período vegetativo desses 

híbridos teve maior influência sobre a produtividade em comparação aos híbridos Hyola. Além 

disso, resposta similar parece ocorrer com a variável de EMT no lado direito superior do 

gráfico, quando esses híbridos foram semeados nas duas primeiras épocas. Esse resultado pode 

indicar uma maior contribuição dessas variáveis sobre a resposta dos híbridos alemães em 

comparação aos genótipos Hyola. 

Analisando a ACP para o ano de 2016 (Figura 5C), a distribuição dos híbridos foi similar 

ao ano de 2015, em que os genótipos semeados nas duas primeiras épocas tenderam ao 

agrupamento no lado direto apresentando maior relação com o CP1, que representa 54,9% da 

variação dos dados, além disso, esses híbridos apresentaram relação com as variáveis 

ambientais de temperatura. Esse agrupamento dos híbridos semeados a partir da 3ª época no 

lado esquerdo da figura junto com a variável de produtividade corrobora com os resultados 

apresentados nas Tabelas 5 e 6, ou seja, a maior produtividade dos híbridos foi alcançada a 

partir da 3ª época, e a relação com as variáveis de temperatura foi inversa.  

Na ACP realizada em experimento executado por Takashima et al. (2013) com diferentes 

genótipos, locais e datas de semeadura não foi observada a relação entre as temperaturas médias 

e a produtividade de plantas de canola. 

As variáveis de EMT e EMF mostraram relação com a produtividade (Figura 5C), 

corroborando com os dados da correlação de Pearson (Tabela 20). Além disso, a tendência de 
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aumento para EMT, EMF e produtividade a partir da 3ª época de semeadura pode ser observada 

na análise das médias dos dados (Tabela 6; 15; 16). A ACP dos dados do experimento mostra 

concordância com as análises de média e correlação dos dados para a maioria das variáveis 

observadas. Similar ao ano de 2015 os híbridos HLHT BM6 CL e HLHT B4 mostraram maior 

relação com a variável de EMT quando semeados nas duas primeiras épocas, indicando que a 

duração do ciclo tem uma influência maior sobre a produtividade final desses híbridos em 

comparação aos genótipos Hyola.  

Na ACP de 2016 a variável FLO ficou próximo dos híbridos Hyola 575 CL, 571 CL, 433 e 

61 quando semeados na 2ª e 3ª época. Com essa resposta presume-se que o período de floração 

das plantas teve maior influência sobre a resposta desses híbridos em comparação ao restante. 

O número de síliquas por área em 2015 permaneceu próximo da variável de produtividade, 

sendo mais importante para os híbridos Hyola 575 CL, 571 CL, 50 e 61 quando semeados na 

3ª época. Em 2016 o número de síliquas não ficou próximo da produtividade, indicando que 

esse fator teve menor importância para o rendimento final da maioria dos híbridos nesse ano. 

Apesar desse resultado, o número de síliquas pareceu ter maior relevância para os híbridos 

HLHT BM6 CL e HLHT B4 quando esses foram semeados na 2ª época. 

Nos dois anos de experimento as variáveis de temperatura e nota de lesões por geada 

mostraram alta relação entre si, ao mesmo tempo que mostraram efeito contrário à 

produtividade das plantas, mostrando a grande influência que esses fatores exercem sobre o 

desempenho produtivo das plantas.  

 

5.4 Conclusões 

 

1. A época de semeadura alterou as características morfológicas dos híbridos. A semeadura 

a partir de final de março (3ª época) resultou em melhor desempenho para altura média, 

número de nós e diâmetro de colmo, com redução das variáveis para as épocas seguintes. 

 

2. No geral a semeadura a partir da 3ª época reduziu a duração do estádio reprodutivo dos 

híbridos, resultando em melhor desempenho na produção de hastes e matéria seca por 

área, e a 1ª época reduziu o período vegetativo das plantas.  

 

3. Os híbridos Hyola 575 CL, Hyola 571 CL e Hyola 433 foram os genótipos mais 

precoces. O ciclo mais longevo foi observado nos genótipos alemães (HLHT B4 e 
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HLHT BM6 CL), que também mostraram maior IAF e absorção da RFA em 2016, 

porém não houve diferença na produção de matéria seca. 

 

4. A análise de componentes principais permitiu observar quais fatores tem maior 

influência sobre a produtividade, com efeito negativo da variável de lesões ocasionadas 

pela geada. As variáveis de duração dos estádios fenológicos (emergência à maturação 

fisiológica; emergência ao início do florescimento; duração do florescimento) mostram 

uma relação mais variável com a produção das plantas, e pode ter efeito positivo ou 

negativo de acordo com o ano, época de semeadura e híbrido. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise dos dados obtidos neste trabalho, pode-se observar que a época de semeadura 

a partir de meados de março na região de Guarapuava resultou em plantas de canola mais 

produtivas. Isso está relacionado principalmente ao regime término durante o ciclo dos híbridos, 

em que o avanço da data de semeadura a partir de março coincidiu com menores temperaturas 

durante o estádio vegetativo e/ou crescimento inicial das plantas, e maiores durante o 

reprodutivo, fato que deve ter favorecido o estabelecimento das síliquas e o enchimento de 

grãos. Um indício dessa resposta está na redução do período de florescimento a partir da 3ª 

época de semeadura (31 de março), devido ao maior estímulo ambiental que pode ter acelerado 

o mentabolismo das plantas em comparação às primeiras épocas, quando o florescimento 

coincidiu com menores temperaturas e geadas mais severas. Provavelmente as baixas 

temperaturas e a ocorrência de geadas reduziram a atividade metabólica das plantas, afetando 

seu desenvolvimento, com esse efeito mais intenso para os híbridos precoces.  

A geada mostrou ser um fator muito importante para a escolha da época de semeadura, 

sendo que as duas primeiras épocas foram mais afetadas em 2015, e em 2016 até a 3ª época 

mostrou danos por geada. A ocorrência da geada tardia em setembro coincidiu com a 

formação/enchimento de grãos dos híbridos semeados na 2ª época (meados de março), sendo 

mais prejudicial para os híbridos Hyola (precoces e semi-precoces) em comparação aos 

genótipos HLHT B4 e HLHT BM6 CL (ciclo longo). A geada durante a formação e enchimento 

de grãos pareceu ser mais prejudicial do que durante o florescimento (1ª época). Possivelmente 

a geada no florescimento causou o abortamento de flores, e a planta ainda pode emitir uma nova 

florada após o estresse, porém durante formação dos grãos a planta não tem a capacidade de 

recuperação, afetando a produtividade diretamente. Esse fator deve ser levado em consideração 

na escolha da época de semeadura. 

Os híbridos de origem alemã HLHT B4 e HLHT BM6 CL mostraram serem menos afetados 

pela geada em comparação aos híbridos Hyola que são mais precoces. Esse resultado pode ter 

relação com o crescimento mais lento e ciclo mais longo dos híbridos alemães no Paraná, fator 

que deve ter promovido maior tempo para a recuperação das plantas, o escape das geadas nas 

fases mais sensíveis. Com essa informação, presume-se que esses híbridos de ciclo longo 

possam ser uma alternativa para semeaduras antecipadas, permitindo maior flexibilidade para 

os produtores no momento da introdução da canola em um sistema de rotação de culturas. 

As variáveis de crescimento avaliadas permitiram uma maior compreensão das respostas 

morfológicas dos híbridos sobre a variação do ambiente (épocas de semeadura e ano) e sua 
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relação com a produtividade final. É importante ressaltar que as variáveis de crescimento 

geralmente sofrem grande influência do espaçamento e densidade de plantas. Nesse raciocínio, 

recomenda-se para estudos futuros testar a variação na densidade de plantas, já que visualmente 

foi observada alta capacidade de ramificação de alguns híbridos devido a falhas no stand de 

algumas subparcelas. Além disso, recomenda-se também para estudos posteriores, a análise da 

qualidade do óleo produzido, que pode fornecer informações importantes sobre o efeito do 

ambiente sobre a produtividade dos híbridos de canola. 

Para uma melhor representatividade da resposta morfológica das plantas, recomenda-se 

para estudos futuros que a coleta das plantas seja feita durante os estádios vegetativo, início do 

florescimento e enchimento de grãos, sendo realizada em cada híbrido separadamente, ou seja, 

quando este alcançar o estádio de coleta, diferentemente da metodologia utilizada nesse 

trabalho, onde todos os híbridos eram coletados utilizando o genótipo Hyola 61 como padrão. 

A coleta nos três estádios permite melhor análise do desenvolvimento dos híbridos, 

principalmente para as variáveis de índice de área foliar, radiação fotossinteticamente ativa e 

matéria seca. 

Uma das dificuldades encontradas para execução do trabalho foi a construção da cobertura 

sobre as plantas durante o início da formação de vagens. Apesar da canola ser autógama, a 

cobertura pode ter desfavorecido a polinização dos híbridos de ciclo mais longo (HLHT B4 e 

HLHT BM6 CL), devido à restrição do acesso de abelhas às plantas que ainda se encontravam 

no florescimento. Uma alternativa viável para experimentos posteriores pode ser a implantação 

do trabalho em casa de vegetação, utilizando um número menor de híbridos caso necessário. 

A análise de componentes principais é uma boa alternativa para observar a resposta geral 

das variáveis avaliados nos híbridos em experimentos com interação genótipo x ambiente, 

sendo que a informação é valorizada quando realizada de forma conjunta aos métodos 

estatísticos de maior precisão, que incluem o erro experimental na análise. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


