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CULTIVO DO CRAMBE SOB ESTRESSE HÍDRICO¹  
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RESUMO: Devido ausência de trabalhos conclusivos sobre a demanda hídrica do crambe, 
existe a necessidade de investigar o comportamento produtivo da cultura frente à variação do 
armazenamento de água no solo, já que a cultura é cultiva tipicamente em épocas de pouca 
ocorrência de chuva. Diante disto este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade do 
crambe sob diferentes níveis de estresse hídrico. O experimento foi realizado na Faculdade de 
Ciências Agronômicas (FCA/UNESP) em Botucatu, SP. Utilizou-se delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro repetições e cinco níveis de irrigação (130, 100, 70, 40 e 
30% da capacidade de armazenamento de água no solo), totalizando 20 unidades 
experimentais, cada uma composta por um vaso com duas plantas. O manejo da irrigação foi 
realizado através de pesagens diárias mantendo-se a umidade do solo de acordo com cada 
tratamento aplicado. Em seguida os dados de produtividade e comprimento de raízes foram 
submetidos à análise de variância a 5% e ao teste de Tukey para comparação de médias. 
Ambas variáveis apresentaram efeitos significativos, sendo a maior produtividade de 
1.565,56 kg ha-1 obtida com lâmina de 560,21 mm.  
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CRAMBE UNDER WATER STRESS CROP 

SUMMARY: Due to absence of conclusive studies on water demand crambe, there is a need 
to know the behavior of the production in this culture when subjected to the variation of the 
water storage in soil, once this culture is typically used in times of little occurrence of rain. 
For this reason, this work evaluated the productivity of crambe under different levels of water 
stress. The experiment was conducted at the Faculdade de CiênciasAgronômicas (FCA / 
UNESP) in Botucatu, SP. A completely randomized design with four replications and five 
levels of irrigation (130, 100, 70, 40 and 30% of the water storage capacity of the soil), 
totaling 20 experimental units.Each experimental unit consisting of a pot containing two 
plants. The irrigation management was carried out through daily weighing maintaining soil 
humidity according to each treatment applied. The productivity and root length data were 
subjected to ANOVA 5% and Tukey test to compare means. Both variables showed 
significant effects, with the highest productivity of 1565.56 kg ha -1 obtained with 560.21 
mm blade. 
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INTRODUÇÃO 

Com a crise do petróleo nos anos 70, o mundo despertou para procura por formas 

alternativas de energia. A substituição do óleo diesel por biocombustíveis ou misturas desses 

com diesel constitui uma dessas alternativas. No Brasil, a soja é a principal oleaginosa 

utilizada como matéria prima para produção de biodiesel, responsável por 77,4% (ANP, 

2011), concorrendo com sua utilização para o consumo humano e animal, havendo, com isso, 
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uma busca por novas oleaginosas que produzam óleos não comestíveis para a produção de 

biodiesel dentro das normas internacionais de qualidade. Neste contexto, o crambe (Crambe 

abyssinica), desponta como alternativa interessante para produção de biodiesel. 

O cultivo de crambe no Brasil teve inicio em 1995 pela Fundação Mato Grosso do Sul 

(Fundação MS), sendo notória a adaptabilidade ao clima, rusticidade, precocidade, tolerância 

ao estresse hídrico e ciclo de produção reduzido, cerca de 90 dias. Deste modo, apresenta-se 

como excelente alternativa para a rotação de culturas com grande potencial de expansão como 

alternativa de safrinha em boa parte do cerrado brasileiro, não competindo com as culturas 

principais e as alimentares (ROSCOE & DELMONTES, 2008). 

O crambe é uma cultura de estação amena que tem seu melhor desenvolvimento em 

regiões semiáridas com dias quentes, noites frias e baixa umidade (GLASER, 1996). A 

pluviosidade anual nas áreas de cultivo do crambe geralmente é suficiente para cultura, e 

irrigação adicional, não é uma prática muito utilizada (CARLSSON et al.,  2007). A cultura 

do crambe tolera uma precipitação anual de 350 a 1200 mm.  

Apesar de sensível ao déficit hídrico, o crambe é tolerante a períodos de estiagem, 

devido seu sistema radicular alcançar profundidades superiores a 15 cm (CARLSSON et al.,  

2007). OPLINGER et al. (1991) relatam que sob condições de estresse, as plantas chegam a 

desenvolver longas raízes, que mais tarde, se tornam cônicas. Em todos os estádios de 

desenvolvimento o crambe é mais tolerante à seca do que o milho, canola, mostarda ou a soja 

(GLASER, 1996).  

Embora a rusticidade seja uma característica favorável da cultura, em regiões de clima 

seco há necessidade da utilização da irrigação. Sendo assim, existe a necessidade de avaliar 

seu comportamento frente à variação do armazenamento de água no solo na formação das 

plantas, já que o crambe é cultivado tipicamente em época de pouca ocorrência de chuva 

(outono/inverno). Não se tem trabalhos conclusivos sobre a demanda hídrica do crambe, 

sendo relatado que a cultura necessita de 150 a 200 mm de água até seu pleno florescimento e 

após este período a ausência de chuva proporciona melhor desenvolvimento e redução na 

incidência de doenças (ROSCOE et al., 2010). 

O suprimento adequado de água por meio da irrigação possibilita à planta manter 

contínuo fluxo de água e nutrientes do solo para as folhas, favorecendo os processos de 

crescimento, floração e frutificação, proporcionando aumento da produtividade e melhoria da 

qualidade do fruto (COELHO et al., 2003). 

Diante disto este trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade do crambe sob cinco 

níveis de irrigação, sendo três destes com deficiência hídrica.   
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MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi conduzido entre novembro de 2014 e fevereiro de 2015 na Fazenda 

Experimental Lageado, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA/UNESP), 

localizado no município de Botucatu-SP, a 22º50'48" S, longitude 48º26’06” W e 817,74 m de 

altitude, com clima subtropical úmido, apresentando inverno seco, tipo Cfa, de acordo com os 

critérios de Koeppen, com médias anuais de 20,3 ºC de temperatura, 73,9% de umidade 

relativa do ar e precipitação pluvial média anual de 1.501,4 mm. O solo utilizado foi um 

Latossolo com textura média (Tabelas 1 e 2) e a água de irrigação do tipo C1S1 não 

apresentando nenhum tipo de restrição para irrigação. 

Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições e cinco níveis 

de irrigação (130, 100, 70, 40 e 30% da capacidade de armazenamento de água no solo – 

Capacidade de Campo), totalizando 20 unidades experimentais, cada uma composta por um 

vaso com duas plantas. Durante todo experimento os vasos foram acondicionados em casa de 

vegetação, evitando que a incidência de chuvas dificultasse a aplicação dos tratamentos. 

Foram utilizados vasos com 10 kg de solo e área de 0,06 m². 

Foram utilizadas sementes de crambe cultivar FMS Brilhante, com poder germinativo 

de 70,5%. As mesmas foram semeadas diretamente nos vasos, colocando-se seis sementes por 

vaso e após apresentarem duas folhas definitivas foi realizado o desbaste deixando apenas 

duas (333.000 plantas ha-1).  

Na adubação a quantidade de fósforo recomendada foi (90 kg ha-1) aplicada em 

fundação, na forma de superfosfato triplo. Já o potássio (90 kg ha-1) foi dividido em duas 

doses, 50% em fundação e 50% no florescimento (35 dias após o plantio), sendo utilizado 

com fonte o cloreto de potássio. A adubação nitrogenada (150 kg ha-1) foi dividida em três 

doses iguais, fundação, crescimento vegetativo (20 dias após o plantio) e florescimento, 

utilizando como fonte de nitrogênio a uréia.    

O manejo da irrigação foi realizado através de pesagens diárias entre as 17 e 19 horas, 

desde a semeadura até o final do ciclo. E sempre que houve a necessidade da reposição de 

água dos tratamentos (irrigação), o volume aplicado foi com referência à diferença de 

pesagens. A diferenciação dos tratamentos foi realizada quando as plantas estavam com 25 

dias, antes disto foram irrigadas mantendo-se o solo na capacidade de campo.  

A colheita se deu por meio de catação manual, à medida que se observava a maturação 

dos frutos e o teor de umidade se encontrava abaixo de 13%, realizada entre 73 e 90 dias após 

o plantio. As plantas foram arrancadas para determinação do comprimento de raízes e os 

frutos pesados para obtenção das produtividades. Em seguida os dados foram submetidos à 
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análise de variância a 5% de probabilidade e ao teste de Tukey para comparação das médias, 

utilizando o software Sisvar.   

Tabela 1. Características físicas do solo utilizado para enchimento dos vasos, Botucatu-SP. 

Amostra 
Areia 

Argila 
Silte 

 
Textura 

do 
Solo 

Condutividade H2O retida Densidade 
do Solo Grossa Fina Total Elétrica C.C. 

Solo 
(g kg-1) (µs cm-1) (dm3 dm-3) (kg dm-3) 

225 396 621 200 179 Média 549 0,24 1,12 

 
Tabela 2. Características químicas do solo utilizado para enchimento dos vasos, Botucatu-SP. 

 
 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As lâminas totais de irrigação aplicadas nos níveis de 130, 100, 70, 40 e 30% da 

capacidade de armazenamento de água do solo foram de 1.055,41; 560,21; 510,24; 255,36 e 

176,00 mm, respectivamente. Na lâmina com aplicação excessiva de água (130% da 

capacidade de campo do solo), houve uma perda de 495,20 mm por drenagem, 

correspondendo a quase metade da lâmina aplicada (46,92%). Demonstrando a importância da 

determinação da capacidade de armazenamento de água do solo, evitando desperdícios, 

principalmente com o atual cenário de escassez de água, além do excesso de água diminuir a 

aeração do solo, provocar a lixiviação dos nutrientes e causar acidificação. O excesso de água 

induz à lixiviação de nutrientes básicos, como o cálcio e o magnésio, sendo substituídos, no 

complexo de troca, por elementos acidificantes, como hidrogênio, manganês e alumínio, 

promovendo grau elevado de acidez (RAIJ, 2011). 

Os resultados obtidos evidenciaram efeitos significativos do manejo da irrigação sobre a 

produtividade e comprimento de raízes da cultura do crambe (Tabela 3). BUTRINOWSKI et 

al. (2011) trabalhando com a mesma cultura também obteve efeitos significativos sobre as 

variáveis estudadas ao aplicar diferentes níveis de irrigação, baseando-se na evaporação do 

mini-tanque evaporímetro.    

 
Tabela 3. Análise de variância para produtividade (kg ha-1) e comprimento de raízes (cm) de 
crambe em função de diferentes níveis de irrigação. 
 Causa de Variação G.L. S.Q. Q.M. FC 
Produtividade 4 6214938,17 1553734.54 28,11* 
Resíduo 15 829203,14 55280,21  
Total 19 7044141,30   

Comprimento de raiz 4 111,06 27,77 12,36* 
Resíduo 15 33,71 2,25  
Total 19 144,77   

*Significativo a 0,05 de probabilidade, F (4;15) tabelado = 3,06 

Amostra 
(Solo) 

pH M.O. Presina Al3+ H+AL K Ca Mg SB CTC V% 

H2O g dm-3 mg dm-3 -------------------mmolc dm-3---------------------------  

6,5 10 12 0 13 0,6 30 4 35 48 73 
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A maior produtividade de crambe (1.565,56 kg ha-1) foi obtida com o nível de irrigação 

equivalente a capacidade de campo do solo (Figura 1A). Ainda na mesma figura observa-se 

que o menor nível de irrigação aplicado proporcionou produtividade insignificante, mostrando 

que a cultura não respondeu bem ao elevado nível de deficiência hídrica a qual foi submetida. 

Acredita-se que tal fato tenha ocorrido devido o cultivo está fora da época normalmente 

indicada (outono/inverno) para a cultura, tendo nos meses de novembro a fevereiro 

temperaturas muitos elevadas, aumento muito a evapotranspiração da cultura. Segundo 

PITOL et al. (2010), a produtividade do crambe apresenta-se entre 1.000 a 1.500 kg ha-1. 

JASPER et al. (2010) cultivando crambe na região de Botucatu-SP, na época de safrinha em 

sistema de plantio direto obtiveram produtividade de 1507,05 kg ha-1. 

Os maiores comprimentos de raízes 11,62 e 8,13 cm foram observados nos níveis de 

irrigação que proporcionaram deficiência hídrica pequena e média, respectivamente (Figura 

1B). Já no tratamento com deficiência hídrica acentuada, obteve-se o menor comprimento, 

podendo-se deduzir que neste caso o estresse foi muito intenso, impossibilitando o 

desenvolvimento da planta. Apesar de sensível ao déficit hídrico, o crambe é tolerante a 

períodos de estiagem, devido seu sistema radicular alcançar profundidades superiores a 15 cm 

(CARLSSON et al.,  2007). 

 

Figura 1. Produtividade (A) e comprimento de raiz de crambe (B) em função de diferentes 
níveis de irrigação, Botucatu-SP. Médias com letras iguais (minúsculas) não diferem estatisticamente pelo 
teste de Tukey a 0,05. 
 

CONCLUSÕES 

Apesar dos efeitos significativos nas variáveis testadas, o desempenho da cultura nos 

níveis de irrigação com deficiência hídrica ficou abaixo do esperado para se comprovar a 

tolerância do crambe a baixa disponibilidade de água, porém novos ensaios estão sendo 

realizados na época de plantio recomendada (outono/inverno), esperando-se a obtenção de 

melhores resultados, já que nesse período as temperaturas são mais baixas.    
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