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Introdução 
A busca por fontes alternativas e renováveis de energia tornou-se uma constante no mundo devido à escassez e aos 

impactos ambientais gerados por fontes não renováveis. O biodiesel obtido principalmente a partir de óleos e gorduras 

de origem vegetal e animal, na qualidade de combustível limpo e renovável, vem assumindo um crescimento acentuado 

de sua produção, o que poderá reduzir o uso de combustíveis fósseis. 

O crambe (Crambe abyssinica Hochst), contém cerca de 37% de óleo em sua semente que é constituído por até 57% 

de ácido erúcico. Devido à presença desse ácido, o óleo de crambe não é adequado para alimentação humana, o que é 

uma vantagem, pois esta cultura fica destinada apenas para fins industriais [1]. 

O fato de se conhecer o potencial e os fatores que propiciam a germinação das sementes de crambe pode se 

considerar um dos pontos de partida, para a determinação das regras para os testes de germinação dessa cultura. Um 

fator determinante na porcentagem final de germinação e emergência de sementes é o substrato utilizado, sendo que a 

estrutura, aeração, capacidade de retenção de água, riqueza em nutrientes essenciais e grau de infestação de patógenos 

são características que podem variar conforme o tipo de material utilizado, com isso o substrato deve ser escolhido em 

função da espécie a ser analisada, considerando algumas características como: tamanho das sementes, necessidade de 

água e luz, facilidade em fazer a contagem na avaliação das plântulas [2].  

Devido ao fato da não existência de estudos sobre o melhor substrato para a emergênciade crambe, desenvolveu-se 

este trabalho com o objetivo de estudar diferentes substratos mais adequados na emergência das sementes crambe. 

  

 

Material e Métodos 
O experimento foi realizado na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes, campos de Janaúba, MG. 

Foram utilizadas sementes de crambe cultivar FMS Brilhante safra 2013.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizado com cinco repetições de 25 sementes por 

tratamento. Os tratamentos consistiram em seis substratos: Bioplat; composto orgânico; areia; orgânico+areia; Bioplant 

+ areia e composto orgânico + Bioplant, ambos nas proporções 1:1. Sendo o composto orgânico obtido da mistura de 

resíduos de tomate + cana através do processo de compostagem. 

Foram realizadas as seguintes avaliações: 

Teste de emergência de plântulas foi realizado em condições ambientais e a semeadura foi feita a uma profundidade 

de dois centímetros em caixinhas de leite, contendo os substratos em estudos, umedecidos com quantidade de água 

equivalente a 60% da capacidade de retenção, cuja umidade foi mantida por meio de regas diárias (BRASIL 2009). Os 

resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais emergidas e que apresentaram alça cotiledonar 

visível, até a estabilização do estande, aos 7dias. 

No final do teste de emergência de plântulas foi determinado, com o auxilio de uma régua milimétrica, o 

comprimento das plântulas (raiz até parte aérea) consideradas normais, sendo os resultados expressos em cm/plântula. 

Após avaliou-se a massa fresca e seca das plântulas, sendo acondicionadas em sacos de papel, pesadas em balança com 

precisão de 0,0001g para obtenção da massa fresca, e submetidas à secagem em estufa com circulação de ar (65 ±3ºC) 

durante 72 horas, obtendo a massa seca de plântulas, com resultados expressos em gramas. 
 

Resultados e discussão  

Houve efeito de substratos para as variáveis emergência, comprimento e massa seca de plântulas. A massa fresca de 

plântulas não foi influenciada pelos substratos estudados (Tabela1). 

De com a porcentagem de emergência de plântulas, maior valor observado para a variável massa verde (MVT) foi de 

1,2g observado quando se utilizou o substrato orgânico+areia, porém este não apresentou diferença significativa entre 

os demais tratamentos.  

Souza [3], avaliando a emergência e desenvolvimento inicial de plântulas de Calotropisprocera em diferentes 

substratos verificou que a emergência destas plântulas foi altamente prejudicada quando foram utilizadas altas 

concentrações de composto orgânico (50%), consequentemente as demais características avaliadas também 

apresentaram médias inferiores, neste trabalho o substrato composto orgânico e o composto orgânico + areia não 

diferiram entre si estatisticamente, apresentando menores porcentagens de emergência de plântulas. Os demais 
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tratamentos não apresentaram diferença significativa, sendo a maior germinação encontrada de 83,2% do Bioplant + 

areia.  

Segundo Marcos Filho [4], a germinação pode ser afetada por fatores intrínsecos, como: vitalidade e viabilidade, 

longevidade, grau de maturidade, dormência, sanidade e genótipo, e por fatores do ambiente, como: água, temperatura, 

oxigênio, luz e promotores químicos. 

O crescimento de plântulas teve valores maiores no Bioplant e composto orgânico + areia, sendo que estes não 

diferiram entre si.  

A avaliação de massa seca apesar de apresentar maior valor para o substrato orgânico + areia, (1.204800), não diferiu 

significativamente dos demais valores. As plântulas apresentaram massa verde média de 8,4g por ocasião da avaliação 

final. 

O maior valor de massa seca avaliada foi do tratamento do Bioplant + composto orgânico. Os demais tratamentos não 

apresentaram diferença significativa. 
 

Conclusões 

  O Bioplant mostrou-se superior aos demais substratos avaliados, promovendo boa emergência e desenvolvimento 

inicial de plântulas de crambe. 
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TABELA 1. Resultados médios de emergência (E%), comprimento de plântulas (CP), massa fresca de plântulas (MF) e massa seca (MS) em diferentes substratos. 

Tratamentos                               EP             CP         MF           MS 

Areia (A)                                      78 A          8,5 A      0,11 A       0,011 A 

Bioplant (B)                                  81 C       11,1 B      0,13 A       0,007 A 

Composto Orgânico (CO)            31 B         5,4 C      0,06 A       0,030 A 

A+B                                              83 A         9,2 A      0,13 A       0,009 A 

A+CO                                           32 C       10,7 B      1,20 A       0,103 A 

B+CO                                           82 B         5,4 C      0,08 A       0,291 B 

Médias                                         64,8        8,41         0,28           0,75 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste Turkey a 5% de probabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


