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Integra Câmara setorial da Cadeia Produtiva de 

Oleaginosas e Biodiesel. 

•• Objetivo identificar oportunidades e discutir 

ações prioritárias para o desenvolvimento do 

setor.

•• Formada de representantes de ministérios, 

bancos oficiais, confederações, associações, 

sindicatos, entre outros.
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China tem 21% da população e somente 9% da área agricultável do mundo.

Previsão de produção e consumo de oleaginosas até 2024.

China ficando com mais fome de oleaginosas



CANOLA

Espécie: Brassica napus L. var. Oleifera

Família: Brassicaceae

(repolho, nabo, rabanete, couve, mostarda)

Origem: obtida através do melhoramento genético da

colza, com a redução do teor de ácido erúcico e

glucosinolatos, na década de 1970 e que resultaram

na CANOLA (CANadian Oil, Low Acid).

(óleo canadense de baixo teor ácido)



CANOLA

Usos

- Produção de grãos

- Produção de óleo comestível e para biocombustíveis

- Farelo para ração animal

- Rotação de cultura

- Alternativa de geração de renda pela produção de

grãos na região sul do Brasil.

- A canola é a 3ª oleaginosa mais produzida no mundo

(Palma = 34%, Soja = 33%, Canola = 16%)



CANOLA

Características químicas

- Teor de óleo – 38% (soja 18 a 20%)

- Teor de proteína – 24 a 27% (soja 36 a 40%)

- Menor teor de ácidos graxos saturados de todos

os óleos vegetais (colesterol)

- Ômega 3, ômega 6 e vitamina E.



Fonte: Personal Nutrition, 6th ed., Boyle & Anderson, Thomson/Wadsworth, 2007.

Ácidos graxos essenciais, não sintetizados pelo organismo humano, precisam vir da alimentação.  

Ácido linoleico = Ômega-6 É um ácido graxo insaturado, essencial na produção de uma série de mediadores lipídicos, os 

eicosanoides, que são sintetizados através da via metabólica da cascata do ácido araquidônico.

A substituição de 

gorduras saturadas por 

insaturadas ajuda 

a diminuir o nível de 

colesterol no sangue. 

O corpo necessita de 

gorduras para que o 

corpo absorva as 

vitaminas A, D, E e K. 

Obs.: Moderar o 

consumo, pois todos 

os tipos de gorduras 

também são ricos 

em calorias.

Gordura saturada
Ácido alfa-linolênico = Ômega-3. Reduz o risco de enfermidade cardiovascular.



Boatos cibernéticos sobre ÓLEO DE CANOLA



Boatos cibernéticos sobre ÓLEO DE CANOLA

É um dos óleos mais saudáveis de uso geral.

Fonte de ômega-3. Tem menor teor de gordura saturada e é rico em

gorduras mono-saturadas, as quais contribuem para reduzir o colesterol.

Nas cultivares com genes de resistência a herbicidas a modificação foi

realizada em genes e na proteína da planta e não altera o óleo produzido pela

planta de canola.

Food and Drug Administration (FDA/USA) concedeu o status de GRAS

(Generally Recognized as Safe) (Geralmente Reconhecido como Seguro)

depois de avaliar longa documentação detalhanda por muitos anos de

pesquisa e que demonstraram os benefícios do óleo de canola na dieta

humana e animal.



Se o óleo de canola causa problemas à saúde,

como explicar que é dos óleos mais usados nos

países com maior desenvolvimento econômico,

conhecimentos sobre saúde e poder aquisitivo ?





Canola

Cultivo de safrinha, com 38% de óleo e

capacidade de produção de óleo por hectare

superior à da soja.

Soja:      3.000 kg (50 sacos) x 20% óleo =  600 kg/ha

Canola: 1.500 kg (25 sacos) x 38% óleo =  570 kg/ha



Comportamento de genótipos de canola,  Guarapuava/PR, emergido em 

08/03/2007.  (J. Almeida & G.O.Tomm)

Genótipo

Rendimento

de

grãos

(kg ha
-1

)

Teor de óleo

(%)

Rendimento

de óleo

(kg ha
-1

)

PMG

(g)

Hyola 411 3.817 a 40,4 abc 1.538 a 3,0 ab

Hyola 433 3.123 ab 39,5 abc 1.237 ab 3,0 ab

Hyola 50 3.050 ab 42,1 ab 1.285 ab 2,9 ab

Hyola 432 2.854 ab 36,0    c 1.221 ab 3,7 a

Hyola 61 2.616 ab 38,6 abc 1.017 ab 2,7 ab

Hyola 43 1.999 ab 40,8 abc   809 ab 3,4 ab

H 4815 1.577 ab 38,0 abc   604 ab 3,1 ab

Hyola 401 1.529 ab 37,4   bc   567   b 2,6   b

Hyola 432 1.395   b 42,8 a   497   b 2,7 ab

Hyola 60 1.187   b 41,6 ab   499   b 2,9 ab

Média 2.315 39,7 927 3,0

C.V. (%) 41,6 5,3 41,5 15,1



Diversificação de cultivos (com renda)

Rotação de cultivos em sistemas de produção

“soja de inverno”
(Com liquidez e preço semelhante a soja)



Alimentos de qualidade
BIODIESEL
para atender 

especificações 

européias

FARELO

Proteína para produção de carnes

ÓLEO

para redução de LDL e cardiopatias

O que o Mercado quer ?



www.cnpt.embrapa.br



Grãos = Fonte de proteínas + óleo

Raízes profundas

Produção de mel

Farelo 63% Óleo 37%

Glucosinolatos

Proteínas 23%



Raíz morta

Ponta da 

raíz

Viabilidade  do 

Sistema Plantio Direto
poros

Raíz de trigo



BENEFÍCIOS DA CANOLA PARA OS 

CULTIVOS SUBSEQÜENTES

Canola: uma dos melhores cultivo antecessores 

para milho e trigo

Fertilizante na canola >> + 400 a 500 kg de soja/ha
Fonte: Nilson Österlein - COPRONAR, 2002.

Maior estabilidade de rendimentos nas culturas 

seguintes e tendência a maior lucratividade



Canola

Milho

Trigo

milho

soja

Meses frios:

Perda de nutrientes: NO3, K, Ca, Mg e fertilidade 

de solo

Decomposição da palha - plantio direto requer 

palhada para reduzir despesas com herbicidas

mais insumos e custos nas lavouras seguintes

Problema econômico, social e ambiental.

Desvantagens do Pousio 

(ou áreas sem cultivo)

Meses quentes:



BENEFÍCIOS DA CANOLA PARA 

CULTIVOS SUBSEQÜENTES

Canola sem lucro e sem prejuízo: 

• ganha a cobertura de solo

• controle de doenças >> menos pesticidas 

• evita custos com aveia sem renda



DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E 

HÍBRIDOS DE CANOLA



AGROFIT  = 22 Defensivos registrados no MAPA 
sendo 4 herbicidas, 8 fungicidas e 11 Inseticidas (incluindo 2 inseticidas biológicos)



SISTEMA  CLEARFIELD
®

Tecnologia para controle de plantas daninhas 

de folhas largas

→ Híbridos Hyola 571 CL  e  Hyola 575 CL 

Resistentes à Imidazolinonas (“Clearfield®”) 

Herbicida Raptor 70 GD 

(Controla Raphanus raphanistrum (nabo, nabiça) 



Canola não Clearfield

Area infestada com nabo



Area infestada com nabiça

Canola Clearfield

Nome comum                 Nome cientifico 
Amendoim bravo, leiteira Euphorbia heterophylla 
Apaga fogo                      Alternanthera tenella 
Beldroega                        Portulaca oleracea 
Caruru roxo                     Amaranthus hybridus 
Caruru                             Amaranrhus lividus 
Caruru de espinho          Amaranrhus spinosus 
Bamburral                       Hyptis suaveolens 
Joá de capote                 Nicandra physaloides 
Poaia branca                  Richardia brasiliensis 
Picão preto                     Bidens pilosa 
Trapoeraba                    Commelina benghalensis 
Corda de viola                Ipomoea aristolochiaefolia 
                                       Ipomoea grandifolia 
Guanxuma                     Sida rhombifolia 
Maria pretinha                Solanum americanum 
Nabiça                            Raphanus raphanistrum 



SISTEMA CLEARFIELD  Híbridos CL + 

Raptor 
A presença de plantas daninhas de folhas largas, especialmente nabo e nabiça, dificultava ou impedia o 

cultivo de canola em áreas infestadas.

Em 2008, foi iniciada com a rede de colaboradores, a avaliação de híbridos com resistência a herbicidas 

do grupo das imidazolinonas no Brasil e  foram registrados 2 híbridos CL (folder).

Solicitações à BASF, desde 2009, com apoio de rede de colaboradores, permitiu em março de 2015 o 

registro de um herbicida específico para emprego com híbridos CL no Brasil

Para preservar a eficiência do sistema Clearfield é de fundamental importância a rotação de cultivares, e 

práticas visando evitar a seleção de plantas resistentes a ALS conforme detalhado em:

DURIGON, M. R.; VARGAS, L.; CHAVARRIA, G.; TOMM, G. O. Indicações de uso 

e boas práticas de manejo da tecnologia Clearfield em canola para as 

regiões Sul e Centro-Oeste. Revista Plantio Direto, Passo Fundo, v.35, n. 152, p. 

22-30, mar./abr. 2016. Disponível em: <http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/145835/1/ID43715-

2016RevistaPlantioDiretov25n152p22.pdf>.

Miria Rosa Durigon - interações do programa de Pós-Graduação da UPF com a equipe da Embrapa Trigo.



Seleção de híbridos resistentes a 

Canela-Preta (causada pelo fungo Phoma lingam)

Com híbridos resistentes, 

não há prejuízos



Comportamento em rede de experimentos conduzidos 

entre as latitudes 15o52’20’’ e 30o32’38’’S e altitudes de 73m a 1.113m.

Características Híbrido

Hyola 61 Hyola 433 Hyola 50 Hyola 76 Hyola 571 CL Hyola 575 CL

Emergência ao início 

da floração (dias)

53-77 58-67 59-80 61-81 52-69 51-69

Duração da floração 

(dias)

28-52 28-73 26-63 24-62 25-72 35-69

Emergência à 

maturação (dias)

123-155 120-150 116-154 120-164 103-158 123-158

Ciclo (classificação) Médio Precoce Médio Longo Precoce Precoce

Altura de planta (cm) 88-136 124-131 118-150 126-159 83-178 116-144

Canela-preta³ 

Classe de resistência Moderadamente 

Resistente
Resistente

Canela-preta³ 

Grupo de genes
C? D, E? A, D A, D B, F? B, F

Data de registro no 

Brasil²

4/1/2006 28/11/2008 9/12/2010 9/12/2010 5/11/2012 9/4/2015

Principais

características/

Indicações de manejo

Grande 

estabilidade de 

rendimento e 

rusticidade sob 

estresses de seca 

e geadas.

Requer solos de 

alta fertilidade 

para expressar 

o potencial

Híbridos para iniciar a semeadura Para

diluição de riscos, o primeiro a ser

semeado, bem no início do período

recomendado para maior potencial de

rendimento e recuperação após geadas.

Resistente a herbicidas do grupo

das Imidazolinas

³Australia, GRDC 2008-2014 Blackleg Management Guide Fact Sheet.



TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA





Cursos de capacitação e difusão de tecnologia na 

cultura da canola  















WinterShow

Guarapuava / PR



Simpósio Latino 

Americano de Canola 



Palestrantes da 

Austrália e 

Canadá 







Palestras técnicas









Unidades Demonstrativas Tecnológicas 









Mídia / Internet







SITUAÇÃO ATUAL



Não concorre com trigo

A canola é complementar com outros

cultivos de inverno, não sendo concorrente

aos cereais de inverno (trigo, aveia, triticale,

centeio, cevada, etc).

DIVERSIFICAÇÃO DE CULTIVOS COM 

GERAÇÃO DE RENDA



A canola é um cultivo totalmente mecanizável

São utilizadas as mesmas máquinas e

implementos agrícolas para a soja, o milho e

o trigo, com pequenas adaptações, como o

disco para semeadora e a plataforma de corte-

enleiramento).



Facão para romper 

camada compactada

Tecnologia de 

semeadura disponível

Sistema para 

canola Seajuste®





Rebrota 

após 

geadas 

fortes

Colheita









Colheita direta



Zoneamento Agroclimático

Cruzamento de informações

Soma térmica

Risco de 

Geada

Risco de 

temperatura 

elevada

Risco de 

déficit hídrico

Zoneamento 

Agroclimáti

co

DALMAGO, G. Embrapa, 2008.

15/abr 25/abr

05/mai 15/mai

05/jun 15/jun 25/jun

25/mai

Definir as épocas e locais de semeadura 

mais adequadas é fator fundamental para 

o sucesso no cultivo de uma espécie !

→ Políticas de crédito e seguro agrícola para o produtor rural.



Pesquisa, treinamentos, 

assistência técnica,

manuais de cultivo,

zoneamento agrícola/PROAGRO,

sementes de qualidade, etc.

44 anos de experiências e de resultados no Brasil



  

Definição e histórico 

• Tecnologia para produção de canola no Rio Grande do Sul  
• Aspectos nutricionais  
• Aspectos ambientais e sociais da produção de canola 
• Tropicalização da canola 
• Situação atual e perspectivas da canola no Brasil 
• Panorama atual e indicações para aumento de eficiência da produção de canola no Brasil  
• Cultivares e híbridos de canola  
• Tecnologia de cultivo de canola 
• Seletividade de herbicidas para a canola  
• Sistema de Produção de Canola  
• Manejo de colheita de canola com dessecantes - Desenvolvido pela Embrapa Trigo 
• Enleiramento e colheita de canola 
• Publicações 
• Zoneamento agrícola para cultivo de canola  
• Canola é a bola da vez (áudio Página Rural) 
• Estatísticas (abril/2014)  
• Estimativas de viabilidade econômica do cultivo de canola no Rio Grande do Sul e no Paraná, safra 

2013 
• Aspectos econômicos e conjunturais da cultura da canola no mundo e no Brasil  

 

 

INDICAÇÕES DE CULTIVO E OUTRAS INFORMAÇÕES  TÉCNICAS

http://www.cnpt.embrapa.br/

culturas/canola/



Informações sobre canola disponíveis em:

www.canolabr.com

www.abrascanola.com.br

Facebook  Canolabr Canola



VISÃO DE FUTURO



55º

55º

0º

35º

35º

Primavera do Leste, MT: 15o33’32”  Altitude >600 m

Goiás 17º

RS <33º 30’

Paraíba: 6o58’12”  Altitude >600 m

Hyola 401 I 4403Hyola 60

Comportamento dos genótipos de

canola em latitude de 6 graus
Areia-PB (Latitude  6º58’12’’;  Long. 35º 42 ’ 15’’; Altitude 619 m), solo LVA

Genótipos
Duração
floração

(dias)

Ciclo
(dias)

Estatura (cm)
Rendimento

(t/ha)

Hyola 43 34 ab 106 c 130 abc 1.517 a

Hyola 60 29 ab 113 a 122 c 1.494 b

Hyola 61 26 b   94 d 128 bc 1.811 a

Hyola 401 23 c   90 g 109 d 1.559 a

Hyola 432 37 a 106 c 137 ab 1.690 a

Hyola 50 30 ab 113 a 128 bc 2.085 a

Hyola 433 27 ab   92 e 129 abc 2.196 a

H 4815 24 b   91 f 129 abc 2.268 a

Hyola 411 29 ab   91 f 130 abc 2.074 a

Comportamento dos genótipos de 

canola no Nordeste da Paraíba 
Areia-PB (Latitude 6º58’12’’; Long. 35º 42’ 15’’; Altitude 619 m), solo LVA

Emergência 25 de julho de 2007

Fonte: T.A.F. DE SOUZA; ROBERTO W.C. RAPOSO, JOÃO T. L.LIVEIRA, 2007

Canola em baixas latitudes do Brasil Central: 

Experiências inéditas a nível mundial

Tropicalização da canola



A excepcional adaptação da canola aos diversos solos e 

climas, representa o potencial para expansão do cultivo de 

canola no Brasil.





https://www.embrapa.br/web/portal/busca-de-noticias/-

/noticia/3698647/encontro-tecnico-da-canola-em-minas-gerais



Grupo de Estudos e Pesquisa 

de Canola no Cerrado - UFU



Universidade Estadual do Centro 

Oeste, Guarapuava, PR

Universidade Estadual de Ponta Grossa, PR, 

Universidade Federal de Uberlândia, MG



10 de agosto

Latitude 22º57’45” S, 

altitude 464 m

Resultados no MS  (Aral Moreira)



- Preço e comercialização = “soja de inverno”

- Demanda é superior a produção

- Permite aumentar a produção de biodiesel

- Permite melhorar a alimentação (carnes e óleo)

- Cultivo de canola é totalmente mecanizável

- Otimiza o uso de terras, mão de obra e   

maquinário agrícola permitindo 

gerar emprego e renda 

- A canola é uma excelente opção pronta 

- Praticamente sem novos investimentos  

sem impacto ambiental

CONCLUSÕES



Grato pela atenção

Contato:    paulo-ernani.ferreira@embrapa.br


