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Respostas da mamona à irrigação e à aplicação de potássio em Argissolo 

Vermelho-Amarelo 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as variáveis de produção da mamoneira, 
variedade IAC Guarani, sob diferentes níveis de irrigação e doses crescentes de 
adubação potássica, aplicadas via fertirrigação. Em conseqüência, três distintos 
trabalhos, denominados de 1, 2 e 3, foram implantados em uma área experimental 
da Universidade Federal do Ceará, no município de Fortaleza (03°44’S, 38°33’W, 
19,5 m). O delineamento experimental dos três experimentos foi em blocos ao 
acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições, definidos em função do nível de 
irrigação (1 e 2) e da dose de adubação potássica (3). Nos experimentos 1 e 2, os 
tratamentos corresponderam a 25; 50; 75; 100 e 125% da evaporação medida no 
tanque reduzido (EVAr) e 35; 70; 105; 140 e 175% da evaporação medida no 
evaporímetro de Piche (EPi), respectivamente. No experimento 3, os tratamentos 
foram definidos em função da adubação potássica: 0; 50; 100; 150 e 200% da 
recomendação da análise de solo. Em todos, foram avaliadas as seguintes variáveis: 
tamanho do racemo de 1ª ordem, número de frutos por racemos, peso de 100 
sementes por racemos, produtividade dos racemos (1ª, 2ª e 3ª ordens) e 
produtividade total. Verificou-se que a mamoneira respondeu em produtividade à 
aplicação de água e à fertirrigação potássica, chegando a valores máximos de 
produtividade de 4.161; 4.010 e 3.341 kg ha-1 nos experimentos 1; 2 e 3, 
respectivamente. No experimento 1 e 2, concluiu-se que a produtividade total da 
mamoneira aumentou com a elevação do nível de irrigação aplicado até o nível de 
89% da evaporação medida no tanque reduzido e 107% da evaporação medida no 
evaporímetro de Piche, respectivamente. No experimento 3, a produtividade total da 
mamoneira aumentou com a elevação da dose potássica, aplicada via fertirrigação, 
até a dosagem de 31,8 kg ha-1 de K2O. 
Palavras-chave: Ricinus communis L., agricultura irrigada, semi-árido, evaporímetro 
de Piche, minitanque, quimigação, biodiesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Levels of irrigation and increases levels of potassium fertilization, applied 

through fertirrigation, in the culture of castor bean 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to evaluate the variables of production of the castor 
bean, variety IAC Guarani, under different levels of irrigation and increases levels of 
potassium fertilization, applied through fertirrigation. As a consequence, three 
different works, denominated of 1, 2 and 3, they were implanted in an experimental 
area of the Federal University of Ceará, in Fortaleza (03°44'S, 38°33'W, 19,5 m). The 
experimental maping of the three experiments was in blocks at random, with five 
treatments and four repetitions, defined in function of the level of irrigation (1 and 2) 
and of the level of potassium fertilization (3). In the experiments 1 and 2, the 
treatments corresponded to 25; 50; 75; 100 and 125% of the evaporation measured 
by evaporimeter reduced tank (EVAr) and 35; 70; 105; 140 and 175% of the 
evaporation measured in the Piche evaporimeter (EPi), respectively. In the 
experiment 3, the treatments were defined in function of the potassium fertilization: 0; 
50; 100; 150 and 200% of the recommendation of the soil analysis. In all, they were 
following variables were appraised: size of the racemo of 1st order, number of fruits, 
weight of 100 seeds, productivity of the racemes (1ª, 2ª and 3ª orders) and total 
productivity. It was verified that the castor bean answered in productivity to the 
application of water and the potassium fertirrigation, arriving to maximum values of 
productivity of 4.161; 4.010 and 3.341 kg ha-1 in the experiments 1; 2 and 3, 
respectively. In the experiment 1, it was ended that the use for the producing of larger 
irrigation sheets increases to a certain value limits the weight of 100 seeds for 
racemes of 2ª and 3ª orders and the productivity, from which these variables start to 
decrease; the reduced tank was efficient to esteem the water requirements of the 
castor bean. In the experiment 2, the use for the producing of larger irrigation sheets 
increases to a certain value limits the productivity for raceme of 2ª and 3ª orders and 
positive way about the productivity of the castor bean. 
Key words: Ricinus communis L., irrigated agriculture, semi-arid, Piche 
evaporimeter, minitank, chemigation, biodiesel 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a produção comercial de mamona (Ricinus communis L.) 

desenvolveu-se inicialmente nas Regiões Sudeste, Sul e Nordeste (SANTOS et al., 

2001). Atualmente, a Região Nordeste é responsável por 90% da produção nacional, 

sendo que a Bahia responde por 80% da produção nacional de mamona em 

sementes (IBGE, 2006). Esta produção advém basicamente de pequenos e médios 

produtores que usam a mamona como segunda cultura em sistemas de plantios 

consorciados, onde o feijão-caupi é a principal cultura do consórcio. Este tipo de 

atividade utiliza mão-de-obra familiar, baixo nível tecnológico e possui área de 

cultivo, geralmente, inferior a quatro hectares (BELTRÃO & CARDOSO, 2004). 

Comumente, cultivos assim apresentam produtividade em torno de 600 kg ha-1. 

Historicamente, os maiores produtores mundiais de mamona são a Índia, 

a China, o Brasil e a Rússia, sendo que, na safra de 2005, os três primeiros 

totalizaram cerca de 94% da produção mundial (SANTOS & KOURI, 2006). Durante 

muitas décadas, o Brasil foi o maior produtor mundial de sementes de mamona, bem 

como o maior exportador do seu óleo. Porém, nos últimos anos, o país vem 

apresentando declínio de produção, caindo para terceiro lugar, sendo superado pela 

Índia e China, que ocupam atualmente o primeiro e o segundo lugar, 

respectivamente (FAO, 2006). 

O Ceará é o segundo maior produtor brasileiro, com uma área colhida de 

21.600 ha e uma produção de 18.900 t na safra de 2006, seguido do Piauí em 

terceiro lugar, com 13.000 ha e 11.600 t (IBGE, 2006). A produtividade média do 

Ceará é de 875 kg ha-1, considerada baixa, e se deve ao baixo nível tecnológico 

empregado (FERREIRA et al., 2004; SANTOS et al., 2004b). Com o uso da 

irrigação, da fertilização química, de variedades melhoradas e do emprego de um 

sistema de produção adequado às diversas condições edafoclimáticas do Ceará, 

pode-se obter produtividades muito superiores. 

A mamoneira é a única espécie de planta que produz um óleo glicerídico 

solúvel em álcool, entre outras propriedades singulares. Possui mais de 1.000 

aplicações industriais, além de ser fonte primária para a produção de biodiesel de 

elevada lubricidade (BELTRÃO, 2004). A produção do biodiesel a partir da 

mamoneira incentivará o seu cultivo, principalmente, em regiões semi-áridas 

(BELTRÃO et al., 2003). 



 

De acordo com Beltrão et al. (2005), o cultivo da mamona no semi-árido, 

além de suprir a demanda exigida para a produção do biodiesel, é uma nova 

tentativa de sustentabilidade e de inclusão social através da agricultura familiar, 

criando melhores condições de vida em regiões carentes, integrando o homem do 

campo e oferecendo alternativas econômicas, sociais e ambientais. Porém, além da 

área de sequeiro, a mamona poderá ocupar espaços em áreas irrigadas, 

possibilitando a obtenção de elevadas produtividades (BELTRÃO, 2004). 

Como na Região Nordeste, especificamente no semi-árido, a produção 

das culturas é limitada pela escassez e pela irregularidade pluviométrica (LIMA et al., 

1999); a utilização da técnica de irrigação reduz os riscos do investimento agrícola, 

garantindo assim boas produtividades, sem que haja dependência das condições 

climáticas (BERNARDO, 1992). 

Alguns trabalhos científicos encontrados na literatura analisaram como a 

planta da mamoneira se comporta sob condições irrigadas, e, dentre eles, Beltrão 

(2004), Carvalho (2005), Drumond et al. (2006a), Drumond et al. (2006b) e 

Rodrigues et al. (2006) averiguaram uma correlação positiva na função nível de 

irrigação e produtividade. Estudos realizados com a cultura da mamoneira cultivada 

em condições de sequeiro e em condições irrigadas mostram que, quando irrigada, a 

produção chega a ser três vezes maior (CARVALHO, 2005). 

Em geral, a técnica da irrigação não vem sendo utilizada para esta 

cultura, isto é, comumente a mamoneira vem sendo plantada em condições de 

sequeiro, e, quando se encontra em condições irrigadas, o que tem se observado é 

a adoção de um tempo arbitrário por parte dos produtores baseado na tradição local. 

Desse modo, a utilização de evaporímetros de baixo custo e de fácil manuseio, e 

que permita um manejo de irrigação mais racional, pode ser uma opção. 

Dentre os vários métodos existentes para o manejo da irrigação, o do 

tanque Classe “A” tem sido amplamente utilizado em todo o mundo. Contudo, 

diversos pesquisadores vêm trabalhando no desenvolvimento de evaporímetros de 

fácil manuseio e que possuam custos ainda mais acessíveis a pequenos produtores. 

Como alternativa, o tanque Classe “A” pode ser permutado pelo tanque reduzido 

(MEDEIROS et al., 1997) e pelo evaporímetro de Piche (DUARTE et al., 2003). 

Outro fator que merece destaque no que diz respeito à obtenção de 

produções satisfatórias da mamoneira, refere-se à disponibilidade de nutrientes no 



 

solo. Sob condições naturais, poucos são os solos que podem suprir a demanda de 

nutrientes pela mamoneira sem a aplicação de fertilizantes (MALAVOLTA, 2006). 

A adubação também é uma das principais tecnologias usadas para 

aumentar a produtividade e a rentabilidade de uma lavoura, embora represente um 

custo significativo e possa aumentar o risco do investimento feito na lavoura. Na 

mamoneira, é possível aumentar a produção utilizando-se desta técnica, porém, 

atualmente, não se dispõem de informações suficientes para se fazer 

recomendações de adubação com base científica devido à escassez de estudos 

sobre seu comportamento sob fertilização química (SEVERINO et al., 2004a). 

A mamoneira sofre sérias restrições de crescimento na falta de potássio, 

visto que sua ausência causa redução da atividade fotossintética, aumento da 

relação raiz-parte aérea, devido ao direcionamento de carbono para as raízes com 

redução no crescimento dos brotos, e aumento no crescimento radicular (PEUKE et 

al., 2002). O potássio desempenha várias funções bioquímicas e fisiológicas na 

planta, com destaque para os processos de fotossíntese, transporte e armazenagem 

de assimilados (MALAVOLTA & CROCOMO, 1982; MARSCHNER, 1995). 

Segundo Beltrão (2004), a tecnologia da irrigação, assim como a da 

fertirrigação na cultura da mamoneira, justifica-se caso o nível tecnológico 

empregado seja elevado, para que se possa tirar o máximo possível de 

produtividade, com elevado teor de óleo de boa qualidade. 

Desta forma, devido à necessidade de maiores estudos quanto ao nível 

de irrigação e doses de adubação potássica na mamoneira, via fertirrigação, é 

oportuno o desenvolvimento de experimentos que possam auxiliar os trabalhos dos 

agentes de extensão e pessoas afins. Dentro desse contexto, a adoção da 

tecnologia da irrigação deve ser respaldada por recomendações adequadas de 

manejo de água que permitam o seu uso racional. Desse modo, a utilização do 

tanque reduzido ou do evaporímetro de Piche, como um instrumento que permita um 

manejo de irrigação racional, pode ser uma alternativa. Nesse mesmo sentido, as 

recomendações de adubação para cada localidade devem ser assistidas por 

resultados de pesquisas. Essa preocupação é fundamental para o produtor de 

mamona, pois, atualmente, a receita obtida com a produção aproxima-se do custo. 

Reduzir o custo de produção envolve o uso melhor dos recursos no pacote de 

produção da mamona, em especial a adubação com fertilizantes potássicos. 



 

Em face da importância da cultura da mamona, bem como da 

necessidade de melhoria do seu sistema produtivo, foram instalados três 

experimentos com os seguintes objetivos gerais: 

a) Avaliar as variáveis de produção da mamoneira, variedade IAC 

Guarani, sob diferentes níveis de irrigação por gotejamento, quantificados a partir da 

evaporação medida no tanque reduzido e no evaporímetro de Piche. 

b) Avaliar as variáveis de produção da mamoneira, variedade IAC 

Guarani, sob doses crescentes de adubação potássica, aplicadas via fertirrigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Cultura da mamona 

 

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma das mais de 7.000 espécies 

da família Euphorbiaceae. Sua origem não é bem definida, e uma das razões é a 

facilidade e a rapidez com que se torna estabelecida como planta asselvajada 

(WEISS, 1983; FORNAZIERI JÚNIOR, 1986), no entanto, tudo leva a crer que ela 

seja indígena do oeste da África e que, provavelmente, originou-se na antiga 

Abissínia, hoje Etiópia (BELTRÃO et al., 2001; CHIERICE & NETO, 2001). 

No Brasil, não existem informações precisas de como se deu sua 

introdução, porém, alguns autores acreditam que foi durante a colonização 

portuguesa (HEMERLY, 1981; VASCONCELOS, 1990; MOREIRA et al., 1996). A 

planta se aclimatou extraordinariamente bem no país, sendo encontrada nos dias de 

hoje vegetando em estado subespontâneo em quase todo território nacional, do Rio 

Grande do Sul a Amazônia (GONÇALVES et al., 1981a; AMORIM NETO et al., 

2001). A mamoneira é conhecida no Brasil pelas seguintes denominações: 

mamoneira, rícino, carrapateira, palma-crísti e enxerida (FORNAZIERI JÚNIOR, 

1986; BELTRÃO et al., 2001). 

Segundo Beltrão et al. (2001), é uma planta bastante complexa quanto a 

morfologia e a fisiologia. Por ser uma espécie polimórfica, a mamoneira apresenta 

grande variação no hábito de crescimento, cor da folhagem e caule, tamanho das 

sementes, conteúdo de óleo e coloração, e porte (altura das plantas). O porte da 

mamoneira é classificado por Gonçalves et al. (1981b) como: anã (altura da planta 

inferior a 1,80 m); média (altura de 1,80 a 2,50 m) e alta (plantas de altura de 2,5 a 

5,0 m). 

Possui crescimento indeterminado, consistindo de uma série de caules ou 

ramos encerrados por um racemo. Produz em média três importantes ordens de 

racemos, que são denominados de primários, secundários e terciários, ou, racemos 

de 1ª, 2ª e 3ª ordens. Quando expostos a diferentes condições edafoclimáticas, são 

influenciados significativamente na contribuição de cada ordem de racemo sobre a 

produtividade total da cultura, (USDA, 1960; VIJAYA KUMAR et al., 1997) apud 

Souza (2007). 



 

Há relatos na literatura que, em condições de sequeiro, a participação do 

racemo de 1ª ordem pode chegar a contribuir com mais de 60% na produtividade 

total. Koutroubas et al. (2000) averiguaram que a contribuição do racemo de 1ª 

ordem na produtividade total reduz com o aumento na quantidade de água aplicada, 

e que, em condições de sequeiro, a participação do racemo de 1ª ordem aumenta 

quando se compara aos valores obtidos em regime de irrigação. Assim sendo, os 

racemos de 2ª e 3ª ordens passam a ter mais importância na produtividade total em 

condições irrigadas. 

Koutroubas et al. (1999) ressaltam que a produtividade da mamoneira 

depende também de outros importantes componentes de produção, como o número 

de racemos por planta, o número de frutos por racemos e o peso de 100 sementes. 

Em condições naturais, a mamoneira pode apresentar várias ramificações, 

chegando a produzir um exagerado número de racemos. Entretanto, em condições 

de cultivo, grande quantidade de racemos por planta é indesejável, existindo assim 

uma tendência de se trabalhar com variedades que apresentem no máximo três 

ramificações, chegando à ordem quaternária de racemos. Estudos realizados por 

Moshkin (1986), Kumar et al. (2003) e Ramu et al. (2005) averiguaram que a 

produtividade da mamoneira apresenta correlação alta e positiva com as seguintes 

variáveis: comprimento do racemo de 1ª ordem, número de racemos por planta, 

peso de 100 sementes e número de frutos por planta. 

Em geral, os frutos podem ser deiscentes, indeiscentes ou semi-

deiscentes, dependendo da cultivar (DUKE, 1983). Quando a cultivar apresenta 

frutos do tipo deiscentes, a colheita é realizada em várias etapas, aumentando assim 

os custos dessa operação. Entretanto, se os frutos forem do tipo indeiscente, essa 

característica proporcionará colheita única e possibilitará a mecanização, sendo uma 

vantagem do ponto de vista econômico (COELHO, 1979 apud SANTOS et al., 2001). 

A cultura da mamoneira pode ser explorada comercialmente desde a 

latitude 40º Norte até 40º Sul. É uma oleaginosa com grande tolerância à seca, 

exigente em calor e luminosidade, adaptando-se perfeitamente ao semi-árido 

brasileiro (AMORIM NETO et al., 2001; CARTAXO et al., 2004). Necessita de chuvas 

regulares na sua fase vegetativa e de períodos secos na fase de maturação dos 

frutos, mas o excesso de umidade é prejudicial em qualquer período da lavoura, 

sendo mais críticos os estádios de plântula e de colheita (AZEVEDO et al.,1997). A 

faixa ideal de precipitação para a mamoneira produzir satisfatoriamente situa-se 



 

entre 750 e 1.500 mm. Segundo Beltrão & Cardoso (2004), para produzir bem, 

acima de 2.000 kg ha-1 de sementes, necessita de aproximadamente 900 mm de 

chuva/ciclo, ou seja, 9.000 m3 por hectare. É uma planta que cresce bem desde o 

nível do mar até altitudes superiores a 2.000 metros e, para que haja produção de 

valor comercial, a variação de temperatura deve ser de 20ºC a 30ºC, sendo a 

temperatura ótima para a planta em torno de 28ºC (AMORIM NETO et al., 2001). 

A altitude tem sido um dos critérios utilizados para a realização do 

Zoneamento da Mamoneira, no qual se considera que o ótimo ecológico em que a 

planta pode expressar seu potencial produtivo está na faixa de 300 a 1.500 m de 

altitude (BELTRÃO et al., 2002). Entretanto, em um estudo realizado por Severino et 

al. (2006a), averiguou-se que a produtividade e o teor de óleo de dez genótipos de 

mamoneira plantadas em altitude inferior a 300 metros não apresentaram diferenças.  

A mamoneira tem potencial de produzir mais de 10.000 kg ha-1 de 

sementes e já chegou a produzir mais de 8.500 kg ha-1 de sementes com cultivares 

de porte baixo, em regime de irrigação com fertilização e controle total de plantas 

daninhas, pragas e sem a incidência de doenças, Ribeiro Filho (1966) apud Beltrão 

& Cardoso (2004). Contudo, a mamoneira apresenta uma produtividade mundial 

média de aproximadamente 988 kg ha-1 (FAO, 2006). No Brasil, a produção é 

primordialmente obtida na região Nordeste e apresenta uma produtividade média de 

649 kg ha-1, sendo o Estado da Bahia o principal produtor, com cerca de 80% da 

área plantada nacional e uma produtividade de 610 kg ha-1. O Ceará ocupa a 

segunda posição em área plantada, com produtividade média em 2006 de 838 kg 

ha-1 (CONAB, 2006). 

Essas baixas produtividades ficam muito aquém do potencial de 

produtividade da cultura e se devem ao baixo nível tecnológico empregado 

(FERREIRA et al., 2004; SANTOS et al., 2004b). Com o uso de variedades 

melhoradas e o emprego de um sistema de produção adequado às várias 

características edafoclimáticas das regiões produtoras, inclusive com uso de 

irrigação, a produtividade brasileira (722 kg ha-1) pode superar o rendimento da Índia 

(1.237 kg ha-1), maior produtor mundial (FAO, 2006). 

Das suas sementes, extrai-se um óleo de excelentes propriedades, de 

largo uso como insumo industrial. Desde a antiguidade, é conhecida por suas 

propriedades medicinais, e, como azeite para iluminação, deixou, no século XX, de 



 

ter na farmacopéia sua grande utilidade (OPLINGER et al. 1997; CARTAXO et al., 

2004; OLSNES, 2004). 

Atualmente, o óleo extraído das sementes possui centenas de aplicações, 

como por exemplo: fabricação de cosméticos, lubrificantes, aditivos de combustíveis 

aeroespaciais, indústria de plástico, prótese para ossos humanos, etc. Porém, a 

utilização mais atual é a obtenção do biodiesel, produto de reação do óleo com um 

álcool reagente, na presença de um agente catalisador. Nesse processo, além do 

biodiesel, também se obtém, como subproduto, a glicerina, que tem larga utilização 

na indústria farmacêutica e química (BELTRÃO et al., 2002). O processo de extração 

do óleo das sementes origina a torta de mamona, que pode ser aproveitada para 

adubação orgânica ou, após a desintoxicação, como ração animal. 

A produção do biodiesel a partir da mamoneira incentivará o seu cultivo, 

principalmente, em regiões semi-áridas (BELTRÃO et al., 2001; CARTAXO et al., 

2004). De acordo com Beltrão et al. (2005), o cultivo da mamona no semi-árido é 

uma nova tentativa de inclusão social através da agricultura familiar, criando 

melhores condições de vida em regiões carentes, integrando o homem do campo e 

oferecendo alternativas econômicas, sociais e ambientais. 

 

2.2 Irrigação na mamoneira 

 

Alguns dos principais limitantes da produção agrícola na região Nordeste, 

especificamente no semi-árido, são a escassez e a irregularidade pluviométrica 

(LIMA et al., 1999). Assim, a utilização de práticas de irrigação é indispensável à 

sustentabilidade do setor primário, pois reduz os riscos do investimento agrícola, 

garantindo assim boas produtividades, sem que haja dependência das condições 

climáticas (BERNARDO, 1992). 

A mamoneira vem sendo explorada mundialmente, tanto em condições de 

sequeiro (dependente das chuvas), quanto em condições irrigadas, e apresenta 

média de produtividade muito baixa; isso retrata os problemas nos sistemas de 

cultivo utilizados em todos os países produtores. Diante dessa problemática, Beltrão 

(2004) afirma que a técnica da irrigação na ricinocultura se justifica caso o nível 

tecnológico empregado for elevado, para que se possa tirar o máximo possível de 

produtividade, com elevado teor de óleo de boa qualidade. 



 

Para Ribeiro Filho (1966) apud Beltrão (2004), a mamoneira é bastante 

exigente no tocante à umidade do solo, em especial no período de enchimento dos 

frutos, podendo-se usar diversos métodos de irrigação, desde superfície a aspersão. 

Hoje, pode-se lançar mão do gotejamento, que traz economia no uso da água e 

incremento da eficiência da irrigação (BERNARDO et al., 2005). 

A irrigação por gotejamento proporciona melhoria na qualidade da 

colheita, maior rendimento e eficiência no uso da água; além disso, permite, ainda, a 

aplicação simultânea de fertilizantes possibilitando, assim, a utilização mais racional 

desses fertilizantes, quando comparada com as outras formas de aplicação 

(NOGUEIRA et al., 2000). Este tipo de sistema de irrigação é caracterizado pela 

aplicação de pequenas quantidades de água em alta freqüência e diretamente na 

zona radicular, mantendo a umidade próximo ao limite superior de disponibilidade de 

água, em um volume de solo (NIR, 1982; DASBERG & BRESLER, 1985). Contudo, 

a irrigação por gotejamento apresenta limitações, tais como o elevado custo inicial e 

de manutenção, rompimento de tubulações, danos causados por roedores, 

necessidade de operadores habilitados e o fator mais importante: a obstrução dos 

emissores e tubulações por sedimentos e crescimento microbiano (SCALOPPI, 

1986; AYERS & WESTCOT, 1991). 

A mamoneira é uma planta considerada rústica, de boa capacidade de 

adaptação, xerófila e heliófila (AMORIM NETO et al., 2001; BELTRÃO et al., 2003), 

necessitando de precipitações regulares na sua fase vegetativa e de períodos secos 

na fase de maturação dos frutos. No entanto, o excesso de umidade é prejudicial em 

qualquer período da lavoura, sendo mais críticos os estádios de plântula e de 

colheita (AZEVEDO et al.,1997). 

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

manter um contínuo fluxo de água e de nutrientes do solo para as folhas, 

favorecendo os processos de crescimento, floração e frutificação da planta, o que 

acarreta em aumento da produtividade e melhoria da qualidade do fruto (SANCHES 

& DANTAS, 1999; COELHO et al., 2003). 

Segundo Schurr et al. (2000) e Vidal et al. (2005), o déficit hídrico na 

mamoneira afeta o seu desenvolvimento e diminui a taxa de assimilação de CO2, 

diminuindo, em conseqüência, as atividades fisiológicas das plantas, principalmente 

a divisão e o crescimento das células. Dobashi et al. (1998) e Rego et al. (2004) 

fizeram comentários semelhantes para outras culturas. As plantas estressadas 



 

apresentam estrutura foliar alterada e com menor tamanho. Por outro lado, o 

excesso hídrico tem como a principal conseqüência a diminuição da concentração 

de oxigênio, o que dificulta a respiração radicular e acarreta outros problemas, como: 

a parada do processo ativo de absorção de nutrientes (o qual depende da 

respiração) e a ocorrência de respiração anaeróbia pela planta e pelos 

microrganismos do solo, causando acúmulo de substâncias tóxicas como metano, 

etileno e gás sulfídrico (PIRES et al., 2002). 

A mamoneira é extremamente sensível à deficiência de oxigênio no solo, 

não suportando a hipoxia (diminuição da pressão do oxigênio). Um dia de falta de 

oxigênio nas raízes já é suficiente para causar efeitos danosos, dois dias causam 

forte redução na fotossíntese e danos irreversíveis, mesmo que o motivo do estresse 

seja retirado, e alguns dias de anoxia (falta de oxigênio) causam morte do caule 

(BELTRÃO et al., 2002). 

Sabe-se que a prática da irrigação, em geral, eleva a produtividade das 

culturas, porém, o que se tem observado em cultivos extensivos, como a cultura da 

mamoneira, é a não adoção dessa tecnologia. Já para o caso de produção de 

sementes, a irrigação é largamente utilizada e existem relatos de cultivos comerciais 

na Bahia, obtendo-se produtividades acima de 5.000 kg ha-1 (CARVALHO, 2005). 

De acordo com Beltrão (2004), existem alguns tipos híbridos de 

mamoneira em circulação no Brasil, como os cultivados no cerrado do Mato Grosso, 

dentre eles o Savana, o Cerradinho e outros. Em geral, os híbridos anões 

respondem melhor à irrigação, porém, deve-se ressaltar sua menor capacidade em 

resistir às doenças e pragas. Segundo Weiss (1983), é comum os tipos híbridos 

anões requererem entre 750 mm a 1250 mm de água no ciclo. 

Drumond et al. (2006a), estudando o comportamento de diferentes 

genótipos de mamoneira irrigados por gotejamento em Juazeiro, BA, observaram 

que alguns genótipos apresentaram grande potencial produtivo para o plantio com 

irrigação por gotejamento. Em outro estudo realizado em Petrolina, PE, averiguou-se 

que o uso da irrigação aumentou a produtividade de sementes em duas vezes 

(DRUMOND et al., 2006b). 

Em vários experimentos na Rússia, Baranov (1986) confirmou que a 

mamoneira responde bem à irrigação, com incrementos bastante consideráveis, 

chegando a produzir até oito vezes mais quando comparado ao cultivo em regime de 

sequeiro. Pesquisas realizadas pela Empresa Baiana de Desenvolvimento 



 

Agropecuário (EBDA) e pela EMBRAPA-CNPA concluíram que, para as variedades 

BRS-149 Nordestina e a BRS-188 Paraguaçu, o potencial de produtividade médio 

varia de 1.500 kg ha-1, em condições de sequeiro, a 4.000 kg ha-1, em condições 

irrigadas (CARVALHO, 2005). 

Em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, a cultivar BRS 188 Paraguaçu, com 

espaçamento de 3,0 m x 1,0 m, irrigada via pivô central, com aplicação de 1.000 mm 

de água por ciclo, e com fertilização e controle total de plantas daninhas, pragas e 

sem a incidência de doenças, atingiu a produtividade média de cerca de 5.000 kg ha-

1 de sementes (BELTRÃO, 2004). 

Rodrigues et al. (2006), trabalhando com duas cultivares de mamona 

(BRS-149 Nordestina e BRS-188 Paraguaçu) na Paraíba, testaram cinco níveis de 

irrigação e obtiveram resultados em que as variáveis data da emissão, comprimento 

do racemo, número de frutos, data da colheita, densidade, fitomassa, fitomassa 

média do fruto e peso de 100 sementes aumentaram significativamente com o 

incremento do nível de irrigação utilizado. 

Em um estudo comparativo entre os efeitos da condição de sequeiro e de 

irrigação sobre a cultura da mamoneira, constatou-se que a irrigação foi eficiente no 

aumento da produtividade, apresentando valores superiores a 4.049 kg ha-1. O que 

foi atribuído a dois principais fatores: o elevado número de racemos por planta e a 

maior quantidade de sementes, que também eram mais pesadas e continham maior 

teor de óleo (KOUTROUBAS et al., 2000). 

Segundo Souza (2007), a irrigação na cultura da mamoneira ainda é 

pouco estudada mundialmente, fato pelo qual deve ser maior o investimento em 

pesquisas nessa área, com o objetivo de se obter detalhes quanto à demanda 

hídrica da cultura, resultando em ganho de produtividade com o aumento da 

eficiência da lavoura. 

 

2.3 Manejo da irrigação 

 

De acordo com Bernardo et al. (2005), dentre os métodos indiretos de 

determinação da quantidade de água a ser disponibilizada para as culturas, o 

método do tanque classe “A”, devido ao custo relativamente baixo e à facilidade de 

manejo, vem sendo bastante empregado em projetos de irrigação. Nesse mesmo 



 

sentido, Pereira et al. (1997) afirmaram que este método, em virtude da facilidade da 

medida da evaporação em tanques, tem sido utilizado para estimar a evaporação de 

lagos e até mesmo de culturas. Admite-se, desse modo, a existência de uma 

correlação positiva entre a evaporação d’água do tanque e aquela do lago ou da 

superfície vegetada. 

Dentre os vários métodos existentes para o manejo da irrigação, o do 

tanque Classe “A” tem sido amplamente utilizado em todo o mundo, devido, 

principalmente, ao seu custo relativamente baixo, à possibilidade de instalação 

próximo da cultura a ser irrigada e à sua facilidade de operação, aliado aos 

resultados satisfatórios para a estimativa hídrica das culturas (SANTOS et al., 

2004a). Para Silva et al. (1998), o manejo da água baseado em medida de 

evaporação, utilizando o tanque Classe “A”, pode ser adotado pelo produtor sem 

grandes dificuldades, pois o instrumental requerido é relativamente simples. 

Sousa et al. (1999) discorrem que a determinação da necessidade hídrica 

da cultura do meloeiro pode ser feita utilizando-se o tanque Classe “A”. Trabalhando 

com uvas finas, Konrad et al. (2000) mostraram que a estimativa da 

evapotranspiração pelo tanque Classe “A” permitiu uma economia de 56,3% no total 

de água aplicado normalmente por produtores que não adotam nenhum tipo de 

critério no manejo da irrigação. 

Chaves (2004), trabalhando com a cultura da pimenta, Santos (2006), 

com mamão e Sousa (2006), em estudo com melão, discorrem que o manejo de 

irrigação realizado através de um simples instrumento meteorológico como o tanque 

Classe “A” permite ao produtor rural a possibilidade de irrigar sem a necessidade de 

cálculos complexos na estimativa da necessidade hídrica da cultura. 

Entretanto, o custo do tanque Classe “A” é da ordem de US$ 1.500,00, 

limitando a sua utilização por pequenos agricultores rurais. Como alternativa, o 

tanque Classe “A” poderia ser permutado pelo tanque reduzido (MEDEIROS et al., 

1997; FERNANDES et al., 2001; FURLAN et al., 2002) ou ainda pelo evaporímetro 

de Piche (PAWU & GUEYE, 1983; HELDWEIN et al., 2001; DUARTE et al., 2003; 

HELDWEIN et al., 2004). No entanto, diversos pesquisadores têm estudado, 

objetivando o desenvolvimento de evaporímetros de baixo custo, fácil manuseio e 

com boa precisão na medição da evaporação de uma superfície livre de água 

(GERVÁSIO & LIMA, 1997; LOPES FILHO et al., 2001). 



 

Medeiros et al. (1997) determinaram a relação entre a evaporação medida 

em um tanque Classe “A” padrão e um tanque reduzido, para as condições de 

ambiente protegido e a céu aberto. Os autores concluíram que, independente do 

local de instalação, a evaporação do tanque Classe “A” pode ser estimada a partir 

da evaporação do tanque reduzido pela expressão: ECA = 0,88 x EVAr - 0,03; sendo 

ECA e EVAr a lâmina de água evaporada (mm) no tanque Classe “A” e no tanque 

reduzido, respectivamente. 

Fernandes et al. (2001) encontraram que o requerimento de água da 

cultura do melão estimado pelo tanque reduzido, quando comparado com o obtido 

por uma estação agrometeorológica automática, através da equação de Penman-

Monteith, apresentou correlação de 0,7646 e concordância de 0,9373, mostrando 

ser viável a utilização da metodologia por pequenos produtores.  

Em outro estudo realizado em Piracicaba, Furlan et al. (2002) avaliaram o 

efeito da aplicação de diferentes lâminas de irrigação e de doses de CO2 na 

produção do pimentão em ambiente protegido. Obtiveram como resultado um maior 

rendimento com a aplicação dos níveis de 100 e 120% da evaporação medida no 

tanque reduzido. 

Folegatti & Blanco (2000), trabalhando com o pepino irrigado, realizaram o 

manejo da irrigação a partir das leituras de um tanque de evaporação reduzido, 

instalado em ambiente protegido. Sendo, a lâmina de água de irrigação calculada 

com base na evaporação estimada do tanque Classe “A”, a partir da medida do 

tanque reduzido, conforme proposição de Medeiros et al. (1997). 

Duarte et al. (2003), em um estudo comparativo entre o tanque Classe “A” 

e o evaporímetro de Piche, na estação climatológica da Universidade Federal de 

Uberlândia, chegaram a conclusão que existe uma relação entre os aparelhos 

estudados, ou seja, ambos obedecem a dinâmica climática da região em estudo de 

maneira semelhante.  

Segundo Pawu & Gueye (1983), o evaporímetro de Piche pode ser um 

bom instrumento para a determinação da evapotranspiração máxima (ETm) das 

culturas, e, conseqüentemente, ser empregado no manejo hídrico das mesmas. 

O evaporímetro de Piche pode ser utilizado para estimar a quantidade de 

água a ser aplicada pela irrigação, diariamente, para atender a demanda pela cultura 

de pimentão em ambiente protegido (HELDWEIN et al., 2001). Segundo Heldwein et 

al. (2004), a evapotranspiração máxima pode ser estimada a partir de modelos 



 

matemáticos com variáveis obtidas por instrumentos de baixo custo e fácil leitura, 

como a evaporação medida em evaporímetro de Piche associada à temperatura 

máxima do ar. 

 

2.4 Adubação potássica 

 

A mamoneira é uma cultura exigente em nutrientes. Segundo Weiss 

(1983), a cultura é tolerante à seca, mas não à deficiência mineral. Para produzir 

1.000 kg de sementes de mamoneira, a planta assimila 40; 9 e 16 kg ha-1  de N, P e 

K, respectivamente (NAKAGAWA & NEPTUNE, 1971). Estes autores, entretanto, 

mostram que a absorção de nutriente pela planta aos 133 dias da germinação chega 

a 156 kg ha-1 de N, 12 kg ha-1 de P e 206 kg ha-1 K. Isto mostra que a mamona tem 

alto requerimento de nutrientes, especialmente de potássio, para dar uma 

produtividade adequada. Comparativamente, para 1.000 kg de grão, o milho assimila 

17; 5 e 6 kg ha-1 de N, P e K, respectivamente (FORNASIERI FILHO, 1992). 

Nos campos de produção de sementes, o uso de fertilizantes é mais 

comum do que nas lavouras de produção de sementes para indústria, devido ao 

maior valor da produção, entretanto, em todos os sistemas de cultivo, as condições 

do solo, no tocante à composição e à disponibilidade de nutrientes para as plantas, 

influem na produção e na qualidade da semente, por afetar a formação do embrião e 

dos órgãos de reserva, assim como a composição química (CARVALHO & 

NAKAGAWA, 2000). 

A adubação é uma das principais tecnologias usadas para o aumento da 

produtividade e da rentabilidade de uma lavoura, embora represente um custo 

significativo e possa aumentar o risco do investimento feito na lavoura. Na 

mamoneira, é possível aumentar a produção utilizando-se desta técnica, porém, 

atualmente, não se dispõe de informação suficiente para se fazer recomendações de 

adubação com base científica devido a escassez de estudos sobre seu 

comportamento sob fertilização química (SEVERINO et al., 2004a). 

As práticas de manejo aplicadas aos solos brasileiros, em geral carentes 

de minerais potássicos, facilmente intemperizáveis, concorrem para que o balanço 

de K+ no sistema solo-planta seja, em muitas situações, negativo. Freqüentemente, 

as perdas por erosão, lixiviação e exportação desse nutriente pelas culturas são 



 

maiores que as adições promovidas pelas adubações potássicas, o que acaba 

comprometendo o processo produtivo (MALAVOLTA, 2006). 

O potássio desempenha várias funções bioquímicas e fisiológicas na 

planta, com destaque para os processos de fotossíntese, transporte e armazenagem 

de assimilados (MALAVOLTA & CROCOMO, 1982; MARSCHNER, 1995). Um 

suprimento inadequado de potássio ocasiona um funcionamento irregular dos 

estômatos, podendo diminuir a assimilação de CO2 e a taxa fotossintética, e, por 

conseqüência, a produção de fotoassimilados, prejudicando assim a produção. Por 

outro lado, o excesso de potássio pode inibir a absorção de Ca e Mg, chegando 

muitas vezes a causar a deficiência desses dois nutrientes, com a queda de 

produção (SILVEIRA & MALAVOLTA, 2006). Além disso, o excesso de potássio 

pode causar uma diminuição na assimilação do fósforo (PINTO et al., 1994). 

Segundo Aquino (2003), doses excessivas de adubo potássico podem acarretar 

ainda a lixiviação do cátion K+, provocar um efeito salino no solo e um desequilíbrio 

catiônico no complexo de trocas do solo, afetando principalmente Ca2+ e Mg2+. Isso 

implica em efeitos depressivos sobre a produção das plantas. 

A mamoneira sofre sérias restrições de crescimento na falta de potássio, 

visto que, sua ausência causa redução da atividade fotossintética, aumento da 

relação raiz-parte aérea, devido ao direcionamento de carbono para as raízes com 

redução no crescimento dos brotos, e aumento no crescimento radicular (PEUKE et 

al., 2002). 

Pacheco et al. (2006), avaliando a produção da mamoneira adubada com 

N, P e K em solo de chapada da bacia do Rio Jequitinhonha, obtiveram uma 

produtividade máxima de 2.956 kg ha-1, combinando uma adubação potássica de 30 

kg ha-1 com 61 kg ha-1 de fósforo e sem adubação nitrogenada. 

Severino et al. (2004b) estudaram o efeito da adubação química com N, 

P, K e micronutrientes sobre algumas características de crescimento em Assu, RN. 

Dentre as conclusões do trabalho, destacam-se: o fósforo e o potássio influenciaram 

significativamente todas as características ligadas ao crescimento; o estande final foi 

reduzido nas maiores doses de fósforo e potássio, possivelmente devido à alta 

concentração salina nesses elementos e a mamoneira mostrou ter alta capacidade 

de resposta à adubação. 

Em estudo realizado no município de Carnaubais, RN, foram avaliadas 

variáveis relacionadas ao crescimento e à produtividade sob adubação química com 



 

NPK, utilizando-se a cultivar BRS-149 Nordestina, sendo observado um aumento no 

número de cachos em resposta ao incremento na dose de potássio, embora este 

aumento não tenha se refletido sobre a produtividade (SEVERINO et al., 2006b). 

Na literatura, há diversos trabalhos com a cultura mamoneira envolvendo 

adubação potássica com aplicação convencional, entretanto, não existem relatos de 

trabalhos que envolvam aplicação deste via água de irrigação, isto é, via 

fertirrigação. 

 

2.5 Fertirrigação 

 

A eficácia dos adubos depende de como são utilizados e aplicados 

(FRESCO, 2003). Aplicar o fertilizante no local correto é quase tão importante 

quanto usar a fórmula e a quantidade adequadas (MALAVOLTA, 1981). 

A aplicação via água de irrigação, ou fertirrigação, é uma prática 

empregada na agricultura irrigada, constituindo-se no meio mais eficiente de 

nutrição, pois combina dois fatores essenciais para o crescimento, desenvolvimento 

e produção: a água e os nutrientes (PAPADOPOULOS, 2001; BORGES, 2004). 

Além disso, permite flexibilizar a aplicação dos nutrientes, que pode ser fracionada 

segundo a marcha de absorção da cultura nos seus diferentes estádios (SOUSA & 

SOUSA, 1998). 

A fertirrigação tem se mostrado como a técnica mais adequada para 

fracionar a dose dos nutrientes em várias aplicações durante o ciclo da cultura, 

diminuindo as perdas de adubos. A economia de fertilizantes pode ser da ordem de 

25 a 50% com a aplicação via água de irrigação (HAYNES, 1985). 

Teoricamente, a fertirrigação pode ser utilizada em qualquer método ou 

sistema de irrigação (CARRIJO, 1999), porém, mostra-se mais eficiente nos 

sistemas localizados que funcionam sob baixa pressão, alta freqüência de irrigação 

e condicionam a aplicação da solução de fertilizantes dentro ou próxima da zona 

radicular (COELHO et al., 2002). 

No Brasil, os fertilizantes aplicados através da fertirrigação são, quase 

sempre, sólidos solúveis em água e aqueles adquiridos no estado fluido, sendo a 

primeira a forma predominante (AGRIANUAL, 2002). A alta solubilidade dos 

fertilizantes é importante para garantir que a concentração de nutrientes na solução 



 

aplicada seja aquela calculada, além de evitar entupimento dos emissores, 

principalmente gotejadores. 

Considerando-se que a fertirrigação é realizada através de uma solução, 

a compatibilidade entre seus componentes é fundamental para atingir resultado 

satisfatório. Segundo Villas Bôas et al. (1999), deve-se considerar não apenas a 

compatibilidade entre os fertilizantes a serem utilizados, como também os solutos 

presentes na água de irrigação. 

O uso da fertirrigação não admite tentativas empíricas, exigindo técnicas e 

conhecimentos básicos. A utilização aleatória desta prática pode resultar em 

fracasso, uma vez que apenas altos investimentos e bons fertilizantes não garantem, 

por si só, sucesso na produção. 

Em estudo realizado com o tomateiro fertirrigado com adubo potássico em 

Viçosa, MG, constatou-se que as maiores produções de tomates foram obtidas com 

a aplicação do K por fertirrigação, em detrimento da aplicação convencional 

(SAMPAIO et al., 1999). 

Costa et al. (2000a) estudaram os efeitos da fertirrigação comparados à 

adubação convencional na bananeira, em solo argiloso, no Perímetro Irrigado do 

Gorutuba-MG, tendo concluído que as plantas que receberam fertirrigação 

apresentaram maiores produtividades e qualidade dos frutos em relação às que 

foram adubadas manualmente. Um trabalho semelhante, conduzido em solo 

arenoso, levou às mesmas conclusões (COSTA et al., 2000b). 

Santos (2006), trabalhando com a cultura do mamão no Município de 

Limoeiro, CE, testou doses crescentes de adubo potássico via fertirrigação e 

averiguou que a adubação por meio dessa técnica aumentou o número de frutos por 

planta e a produtividade de forma quadrática. Entretanto, Sousa (2006), estudando 

como o meloeiro se comporta com a aplicação de diferentes doses de adubo 

potássico aplicado via água de irrigação, verificou que o rendimento da cultura e 

suas variáveis de produção não se alteraram. 

 

 

 

 

 

 



 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização e caracterização da área experimental 

 

No período de maio a novembro de 2006, desenvolveu-se três 

experimentos na área experimental da estação climatológica do Departamento de 

Engenharia Agrícola, da Universidade Federal do Ceará, localizada no Campus do 

Pici, Fortaleza, CE (Figura 1). A estação climatológica localiza-se nas coordenadas 

03°44' de latitude Sul e 38°33' de longitude a Oeste de Greenwich, a uma altitude de 

19,5 m. 

 

 
FIGURA 1 - Localização da área experimental (fonte: Google Earth, 2007). 

 

3.1.1 Clima 

 

O clima da região é classificado, segundo Köppen, como Aw’, ou seja, 

tropical chuvoso, muito quente, com predomínio de chuvas nas estações do verão e 

do outono. A região apresenta médias anuais de precipitação, temperatura, umidade 

relativa e evapotranspiração potencial de: 1.523 mm, 26,9º C, 69% e 1.747 mm, 

respectivamente (1971 – 2000). Estes dados foram fornecidos pela estação 

climatológica do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do 

Ceará, localizada no Campus do Pici, Fortaleza, CE. 



 

3.1.2 Solo 

 

O solo da área é classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo 

(EMBRAPA, 1999), de textura franco-argilo-arenosa. As características físico-

hídricas e químicas da área foram determinadas no Laboratório de Solos e Água do 

Departamento de Ciências do Solo da Universidade Federal do Ceará, a partir de 

amostras coletadas nas profundidades de 0 – 20 cm e 20 – 40 cm e encontram-se 

nas Tabelas 1 e 2 respectivamente. 

 

TABELA 1 - Características físico-hídricas nas profundidades de 0 – 20 cm e 
20 – 40 cm, do solo da área experimental da estação climatológica da 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2006. 

Características físico-hídricas 
Profundidade (cm) 

0 – 20 20 – 40 

Areia grossa (g kg-1) 480 410 

Areia fina (g kg-1) 360 390 

Silte (g kg-1) 90 90 

Argila (g kg-1) 70 110 

Argila natural (g kg-1) 30 10 

Grau de floculação (g 100-1 g-1) 57 91 

Características Textural Areia franca Franco-arenosa 

Densidade do solo (kg dm-3) 1,42 1,48 

Densidade das partículas (kg dm-3) 2,66 2,62 

Capacidade de Campo (m3 m-3) 0,187 0,182 

Ponto de murcha permanente (m3 m-3) 0,056 0,074 

Umidade de Saturação (m3 m-3) 0,430 0,386 
Análises feitas no Laboratório de Solos e Água da Universidade Federal do Ceará. 

 

TABELA 2 - Composição química nas profundidades de 0 – 20 cm e 20 – 40 cm, do 
solo da área experimental da estação climatológica da Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, CE, 2006. 

Prof. 
(cm) 

pH Complexo sortivo (mmolc dm-3)  (mmolc dm-3) (mg dm-3) (g kg-1) 

1:0,25 Ca2+ Mg2+ Na+ K+ S H++Al3+ T V(%) Al3+ P M.O. 

0-20 6,5 17,0 7,0 1,0 1,0 26,0 6,6 33,0 79 0,0 20 6,7 

20-40 5,5 12,0 8,0 1,0 0,7 22,0 9,9 32,0 69 1,5 13 6,3 

Análises feitas no Laboratório de Solos e Água da Universidade Federal do Ceará. 
 



 

3.1.3 Cultura 

 

A cultura em estudo foi a mamona (Ricinus communis L.), variedade IAC 

Guarani, caracterizada na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Características da mamoneira, variedade IAC Guarani. 
Características agronômicas 

Ciclo vegetativo médio (dias) 180 
Produtividade média (kg ha-1) 1.500 
Produtividade potencial (kg ha-1) 4.000 
 Racemo de 1ª 

ordem 
72 

Época de florescimento 
(dias) 

Racemo de 2ª 
ordem 

85 

 Racemo de 3ª 
ordem 

105 

   
 Racemo de 1ª 

ordem 145 

Maturação (dias) Racemo de 2ª 
ordem 158 

 Racemo de 3ª 
ordem 178 

Frutos Indeiscentes 
Cor das sementes Branco/preto 
Formato das sementes Oblongo 
Peso médio de 100 sementes (g) 43 
Colheita única 

Caracteres morfológicos 
Hábito de crescimento Arbusto 
Altura média da planta (cm) 180 
Inserção do racemo primário (cm) 60 
Cor da haste rosa c/cera 

Caracteres tecnológicos 
Rendimento médio de sementes (%) 68 
Teor médio de óleo (%) 47 

Fonte: http://www.iac.sp.gov.br. Acesso em: 28 jun. 2006. 

 



 

 
FIGURA 2 – Mamoneira, variedade IAC Guarani. 

 

 

3.2 Instalação e condução da cultura no campo 

 

O experimento teve início com o preparo do solo, constando, 

sucessivamente, de uma aração e de duas gradagens cruzadas. Posteriormente, 

instalou-se o sistema de irrigação (Figura 3A). Um mês antes da semeadura foram 

abertas as covas (1 m x 1 m) e corrigido o pH do solo com aplicação de 50 g de 

calcário dolomítico por cova, a uma profundidade de 10 cm (Figura 3B). No dia da 

semeadura, fez-se a adubação de fundação com micronutrientes e matéria orgânica 

(15 g de FTE BR-12 misturado com 200 g de húmus de minhoca por cova) a 10 cm 

de profundidade. 

 

  
FIGURA 3 - A) Sistema de irrigação instalado na área experimental. B) Aplicação de 
calcário na cova. 

 

 



 

A semeadura foi realizada no dia 27 de maio de 2006, colocando-se três 

sementes de mamoneira, variedade IAC Guarani, por cova a uma profundidade de 3 

a 5 cm (Figura 4). As características agronômicas da mamoneira, variedade IAC 

Guarani estão apresentadas na Tabela 3. No dia 7 de junho, germinaram 90% das 

sementes, caracterizando o 1º dia após a germinação (DAG). No 5º DAG, fez-se 

novamente a operação de semeadura nas covas em que não ocorreu germinação e 

realizou-se aos 15 DAG o desbaste, deixando-se uma planta por cova. Durante o 

ciclo da cultura fez-se, sempre que necessário, controles das plantas invasoras e 

fitossanitários. 

 

 
FIGURA 4 – Semeadura. 

 

3.3 Delineamento experimental 

 

Realizaram-se três experimentos com a cultura da mamoneira, que se 

diferenciavam da seguinte maneira: no experimento denominado 1, analisou-se os 

efeitos de níveis de irrigação, estimados a partir da evaporação medida no tanque 

reduzido; no experimento 2, também observou-se os efeitos de níveis de irrigação 

porém, estimados por outro instrumento, o evaporímetro de Piche e no experimento 

3, analisou-se a fertirrigação potássica na cultura da mamoneira. 

O delineamento experimental utilizado para cada experimento foi o de 

blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro repetições, totalizando 20 unidades 

experimentais, cada uma com área de 6 m2 (6,0 m x 1,0 m). A área total por 

experimento foi de 168 m2, com área útil de 80 m2. Cada parcela foi constituída por 

oito plantas (Figura 5). 



 

 

 
FIGURA 5 - Croqui da área experimental. 

 

3.4 Manejo da irrigação 

 

Os experimentos foram irrigados através de um sistema de irrigação 

localizado, do tipo gotejamento (Figura 6), com uma linha lateral por fileiras de 

plantas. Cada experimento foi composto por um sistema de irrigação de 7 linhas 

laterais de mangueira gotejadora de 24 m de comprimento e diâmetro nominal de 18 

mm, tendo no início da linha lateral um registro para o controle dos níveis de 

irrigação e das doses de adubação potássicas aplicadas nos tratamentos. 

O sistema de irrigação possuía as seguintes características hidráulicas: 

tubogotejador autocompensante; sendo um emissor por planta, espaçados entre si 

de 1,0 m; vazão de 3,8 L h-1; 18 mm de diâmetro; e pressão de serviço de 1,0 kgf 



 

cm-2. O sistema foi avaliado conforme metodologia de Merrian & Keller (1978), com 

modificação proposta por Denículli et al. (1980). 

 

   
 

  
FIGURA 6 - Sistema de irrigação, do tipo gotejamento, instalado na área 
experimental: A) Tubulação principal, de onde saem as iniciais de linha; B) Registro 
da linha lateral, sendo um por cada linha; C) gotejador “in-line” na linha lateral, 
tubogotejador e D) Espaçamento entre gotejadores na linha de plantas e entre 
fileiras. 

 

 

A água foi bombeada de um poço profundo situado próximo à área de 

cultivo, na Estação Climatológica da UFC. A irrigação foi diária, no período do 1º ao 

170º DAG, realizada logo após as leituras nos seguintes instrumentos 

meteorológicos: tanque reduzido (Figura 7A), para o experimento 1; evaporímetro de 

Piche (Figura 7B), para o experimento 2 e tanque Classe “A” (Figura 7C), para o 

experimento 3. Os instrumentos estavam instalados em uma área adjacente aos 

experimentos. 

 



 

   

 
FIGURA 7 - Instrumental utilizado para quantificação do nível de irrigação: A) 
Tanque reduzido; B) Evaporímetro de Piche e C) Tanque Classe “A” padrão. 

 

 

O tanque reduzido era de aço inoxidável com 0,254 m de profundidade e 

diâmetro, 0,600 m. A evaporação foi medida por meio de um parafuso micrométrico, 

assentado sobre um poço tranqüilizador. O total de água evaporada em um 

determinado intervalo de tempo foi obtido pela diferença das alturas dos níveis da 

água em dias consecutivos, sendo as medições realizadas diariamente às 9 horas 

da manhã. 

O evaporímetro de Piche era constituído de um tubo de vidro cilíndrico 

graduado em milímetros, preenchido por água e fechado na extremidade superior, 

contendo um disco de papel filtro (superfície porosa) de 3,2 cm de diâmetro na 

extremidade inferior. O referido instrumento estava instalado dentro de um abrigo 

meteorológico, com o disco de papel a 2,0 m de altura acima do solo. A evaporação 



 

da água se dá através do disco de papel mantido constantemente umedecido, 

medindo o que se denomina de poder evaporante do ar, que é proporcional a 

evaporação à sombra. O total de água evaporada em um determinado intervalo de 

tempo foi obtido pela diferença das alturas dos níveis da água em dias consecutivos, 

e as medições também foram realizadas diariamente às 9 horas da manhã. 

Até o 45º DAG, para manter o estande o mais próximo do homogêneo, 

todos os tratamentos dos três experimentos receberam as mesmas lâminas de 

irrigação, correspondentes a 75% da lâmina evaporada do tanque classe “A” padrão. 

A partir do 45° DAG, a lâmina de irrigação foi estabelecida de acordo com os 

tratamentos. Para os experimentos 1 e 2, os níveis de irrigação corresponderam a 

25; 50; 75; 100 e 125% da evaporação medida no tanque reduzido (EVAr) e 35; 70; 

105; 140 e 175% da evaporação medida no evaporímetro de Piche (EPi), 

respectivamente. No experimento 3, o nível de irrigação correspondeu a 75% da 

evaporação medida no tanque Classe “A” (ECA). 

O manejo da irrigação foi realizado com base nas leituras do tanque 

reduzido, evaporímetro de Piche e tanque Classe “A”, a partir da expressão sugerida 

por Carrijo et al. (1999), Expressão 1: 

 

 

 

................................................(1) 

 

 

 

onde: 

Ti = tempo de irrigação (min.); 

dg = distância entre gotejos na mesma linha (1,0 m); 

dl = distância entre linhas de gotejo (1,0 m); 

(LTCA anterior – LTCA dia) = diferença de leituras do nível da água no tanque 

reduzido, evaporímetro de Piche e tanque Classe “A”; 

considerando o intervalo de um dia entre as leituras (mm). 

Ef = eficiência do sistema de irrigação (90%); 

q = vazão do gotejo (3,8 L h-1). 

 



 

A quantidade de água aplicada durante a condução dos experimentos 1, 2 

e 3 podem ser visualizadas nas Tabela 4, 5 e 6, respectivamente. 

 

TABELA 4 - Quantidade de água, em mm, aplicada via irrigação nos diversos 
tratamentos durante o período de realização do experimento 1. Área experimental da 
Estação Climatológica da UFC, Fortaleza, CE, 2006. 

(%EVAr) 
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total 

(mm de água) 
25 95 85 60 68 70 66 444 
50 95 112 120 135 140 132 725 
75 95 119 181 203 210 198 1.006 

100 95 137 241 271 280 264 1.288 
125 95 154 301 338 350 330 1.569 

 

 

TABELA 5 - Quantidade de água, em mm, aplicada via irrigação nos diversos 
tratamentos durante o período de realização do experimento 2. Área experimental da 
estação climatológica da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2006. 

(%EPi) 
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total 

(mm de água) 
35 95 74 47 50 51 69 387 
70 95 82 95 99 102 139 611 

105 95 89 142 149 153 208 835 
140 95 96 189 198 204 277 1.059 
175 95 103 237 248 254 346 1.283 

 

 

TABELA 6 - Quantidade de água, em mm, aplicada via irrigação durante o período 
de realização do experimento 3. Área experimental da estação climatológica da 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2006. 

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Total 
(mm de água) 

95 126 185 194 208 200 1.008 
 

 

3.5 Manejo da fertirrigação 

 

Foram realizadas fertirrigações semanais a partir do cabeçal de controle 

(Figura 8), composto por: bomba auxiliar de sucção, manômetro de glicerina e filtro 

de disco. A quantidade de adubo diluída por fertirrigação foi calculada de acordo 

com a fase da cultura, a partir da recomendação da análise de solo para o ciclo de 

um ano (65-70-30 kg ha-1), respectivamente para N, P2O5 e K2O. 



 

 

  
FIGURA 8 - A) Vista geral do cabeçal de controle. B) Vista do manômetro de 
glicerina e do filtro de disco. 

 

No experimento 1 e 2 a quantidade de adubo aplicada por fertirrigação 

correspondeu a 100% da recomendação de adubação de solos para NPK. No 

experimento 3, experimento que envolvia doses crescentes de K2O, as fertirrigações 

potássicas foram estabelecidas de acordo com os tratamentos, isto é, 0; 50; 100; 

150 e 200% da recomendação da análise de solo para o nutriente potássio (30 kg 

ha-1 de K2O). Já as fertirrigações nitrogenadas e fosfatadas permaneceram 100% da 

recomendação de adubação de solos para N e P2O5. O nitrogênio era suprido pelos 

adubos sulfato de amônio e MAP, o fósforo vinha do MAP, e o cloreto de potássio 

(branco) supria a necessidade de potássio. 

Os tratamentos 0; 50; 100; 150 e 200% da recomendação da análise de 

solos para o macronutriente potássio foram equivalentes à aplicação de 0; 15; 30; 45 

e 60 kg ha-1 de K2O, respectivamente. 

A quantidade de N, P2O5 e K2O (g/planta) aplicados durante a condução 

dos experimentos 1, 2 e 3 podem ser visualizadas nas Tabela 7 (experimento 1 e 2) 

e 8 (experimento 3). 

 

TABELA 7 - Quantidade de N, P2O5 e K2O (g/planta), aplicada via fertirrigação nos 
diversos tratamentos durante o período de realização do experimento 1 e 2. Área 
experimental da estação climatológica da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 
CE, 2006. 

  Semanas 
Total 

  1ª a 4ª 5ª A 9ª 10ª A 17ª 18ª A 23ª 
N 0,81 1,63 3,66 0,41 6,50 

P2O5 0,88 1,75 3,94 0,44 7,00 
K2O 0,38 0,75 1,69 0,19 3,00 

 



 

 
TABELA 8 - Quantidade de N, P2O5 e K2O (g/planta), aplicada via fertirrigação nos 
diversos tratamentos durante o período de realização do experimento 3. Área 
experimental da estação climatológica da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 
CE, 2006. 

  Semanas 
Total 

  1ª a 4ª 5ª A 9ª 10ª A 17ª 18ª A 23ª 
N 0,81 1,63 3,66 0,41 6,50 

P2O5 0,88 1,75 3,94 0,44 7,00 

K2O 

0% 0 0 0 0 0 
50% 0,19 0,38 0,84 0,09 1,50 

100% 0,38 0,75 1,69 0,19 3,00 
150% 0,56 1,13 2,53 0,28 4,50 
200% 0,75 1,50 3,38 0,38 6,00 

 

 

3.6 Colheita e beneficiamento 

 

A colheita foi realizada em uma única etapa (Figura 9A), isto porque a 

variedade de mamoneira utilizada possui frutos indeiscentes. Utilizou-se um tesoura 

de poda e sacos plásticos na colheita dos racemos. Depois de colhidos, os racemos 

foram contados (Figura 9B), medidos e pesados separadamente para cada 

experimento, tratamento, repetição e ordem. 

 

  
 

FIGURA 9 - A) Colheita dos racemos de 1ª, 2ª e 3ª ordens. B) Sistematização por 
experimento, tratamento, repetição e ordem. C) Avaliação das variáveis de 
produção. 

 

 



 

3.7 Características avaliadas 

 

Após a colheita, foram avaliadas as seguintes variáveis produtivas: 

tamanho do racemo de 1ª ordem, peso de 100 sementes, número de frutos por 

racemo, produtividade do racemo de 1ª, 2ª e 3ª ordens e produtividade total. Cada 

variável foi mensurada sistematicamente por experimento, tratamento, repetição e 

ordem de racemo. 

Para a medição do comprimento efetivo do racemo de 1ª ordem, 

considerou-se apenas a região do racemo provida de frutos, utilizando-se uma régua 

graduada em centímetros. Na variável número de racemos por planta, considerou-se 

apenas aqueles de até 3ª ordem. Na obtenção da variável número de frutos por 

racemos, foram considerados os racemos de 1ª, 2ª e 3ª ordens, onde os frutos foram 

retirados manualmente dos racemos e realizou-se a contagem. 

O peso de 100 sementes foi determinado também para as três ordens de 

racemos e utilizou-se uma balança de precisão de três casas decimais na pesagem 

das 100 sementes. A produtividade foi determinada através dos dados das variáveis: 

número de frutos por racemos, peso de 100 sementes por racemos e número de 

racemos (Expressão 2). 

 

...............................................................................................................................(2) 

 
 

onde: 

P = produtividade, em kg ha-1; 

NFR = número de frutos por racemo, em unidades. 

 

3.8 Análise estatística 

 

De posse dos dados, foi realizada a análise de variância para cada 

variável estudada. Posteriormente, quando significativo pelo teste de Tukey a 5%, os 

dados foram submetidos à análise de regressão, buscando-se ajustar equações com 

significados biológicos, através do software “SAEG 9.0 – UFV”, sendo selecionado o 

modelo que apresentou melhores níveis de significância e coeficiente de 

determinação (R2). 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Experimento 1 

 

A quantidade de água aplicada nos diferentes tratamentos durante o 

experimento pode ser visualizada na Tabela 4. Observa-se que, nos tratamentos 

com níveis de irrigação equivalentes a 25; 50; 75; 100 e 125% da evaporação 

medida no tanque reduzido (EVAr) foram aplicados durante o ciclo da cultura 444; 

725; 1.006; 1.288 e 1.569 mm de água, respectivamente. 

Os resultados da análise de variância dos dados das variáveis de 

produção da mamoneira, variedade IAC Guarani, estão dispostos na Tabela 9, nas 

quais se verificou efeito significativo a 5% de probabilidade pelo teste F, para as 

variáveis: peso de 100 sementes dos racemos de 2ª ordem, número de frutos por 

racemos de 3ª ordem e produtividade dos racemos de 3ª ordem. Enquanto que as 

variáveis peso de 100 sementes dos racemos de 3ª ordem e produtividade total 

apresentaram efeito significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 

 

TABELA 9 – Resumo da análise de variância do TR1ª, PS100R1ª, PS100R2ª, 
PS100R3ª, NFR1ª, NFR2ª, NFR3ª, PR1ª, PR2ª, PR3ª e PTOTAL em função dos 
níveis de irrigação aplicados na mamoneira, variedade lAC Guarani, experimento 1. 

  Fontes de variação 
F 

  
Níveis de 
irrigação Blocos Resíduo C.V. (%) 

Q
ua

dr
ad

os
 m

éd
io

s 

TR1ª 92,13 58,33 38,21 9,02 2,411ns 
P100SR1ª 1,24 0,59 1,48 2,85 0,836ns 
P100SR2ª 9,77 1,57 2,19 3,71 4,453* 
P100SR3ª 10,76 0,67 1,00 2,47 10,724** 

NFR1ª 70,54 79,83 96,09 10,12 0,734ns 
NFR2ª 139,12 24,50 71,09 16,92 1,957ns 
NFR3ª 677,74 60,53 188,41 20,61 3,507* 
PR1ª 14.440,21 8.312,40 17.168,07 10,55 0,841ns 
PR2ª 54.072,97 13.457,07 67.490,65 23,74 0,801ns 
PR3ª 565.206,50 57.390,01 149.380,40 29,24 3,784* 

PTOTAL 1.442.365,10 49.809,44 82.400,71 7,91 17,504** 
Graus de liberdade 4 3 12 - - 

TR1ª - tamanho do racemo de 1ª ordem; P100SR1ª, 2ª e 3ª - peso de 100 sementes dos racemos de 
1ª, 2ª e 3ª ordens, respectivamente; NFR1ª, 2ª e 3ª - número de frutos por racemos de 1ª, 2ª e 3ª 
ordens; PR1ª, 2ª e 3ª - produtividade dos racemos de 1ª, 2ª e 3ª ordens e PTOTAL - produtividade 
total (PR1ª + PR2ª + PR3ª). 
* Significativo pelo teste F a nível de 5% de probabilidade, ** significativo pelo teste F a nível de 1% 
de probabilidade e ns não significativo pelo teste F. 



 

Na Tabela 10 encontram-se as variáveis que apresentaram efeito 

significativo e seus respectivos valores médios. Com relação às variáveis 

relacionadas ao racemo de 1ª ordem, nenhuma apresentou diferença estatística. 

Provavelmente, isto se deveu ao manejo de irrigação utilizado no experimento até o 

45º DAG. Este consistia no recebimento de lâminas de irrigação igualitária, com o 

objetivo de manter o estande o mais homogêneo possível, o que dificultou as 

diferenciações. Entretanto, essa é uma prática comum, observada em outros 

trabalhos (SANTOS, 2006; SOUSA, 2006). 

 

 

TABELA 10 – Valores médios e médias referentes às variáveis P100SR2ª, 
P100SR3ª, NFR3ª, PR3ª e PTOTAL em função dos níveis de irrigação aplicados na 
mamoneira, variedade lAC Guarani, experimento 1. 

Tratamento 
(%EVAr) 

P100SR2ª 
(g) 

P100SR3ª 
(g) 

NFR3ª 
(ud) 

PR3ª 
(kg ha-1) 

PTOTAL 
(kg ha-1) 

25 37,22 38,17 54,5 880,23 2.706,63 
50 39,98 40,09 55,7 1.120,98 3.459,20 
75 40,99 42,38 64,9 1.250,55 4.143,95 

100 41,05 41,79 71,8 1.492,53 4.173,63 
125 40,22 40,71 86,2 1.865,56 3.660,37 

Média 39,69 40,63 66,62 1.321,97 3.628,76 
P100SR2ª - peso de 100 sementes dos racemos de 2ª ordem, P100SR3ª - peso de 100 sementes 
dos racemos de 3ª ordem, NFR3ª - número de frutos por racemos de 3ª ordem, PR3ª - produtividade 
dos racemos de 3ª ordem e PTOTAL - produtividade total (PR1ª + PR2ª + PR3ª). 

 

 

 

Pela análise de regressão para o peso de 100 sementes dos racemos de 

2ª ordem (P100SR2ª) e de 3ª ordem (P100SR3ª), constatou-se efeito quadrático 

ajustado ao modelo polinomial com R2 iguais a 0,99 e 0,95, respectivamente (Figura 

10 e 11). Os valores máximos de P100SR2ª (41,5 g) e P100SR3ª (42,3 g) foram 

obtidos sob os níveis de irrigação correspondentes a 93 e 90% da EVAr, 

respectivamente. A partir desses níveis, o peso médio de 100 sementes passa a 

decrescer. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
FIGURA 10 – Efeito de diferentes níveis de irrigação no peso de 100 sementes dos 
racemos de 2ª ordem (P100SR2ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 
 

 

 

 
FIGURA 11 - Efeito de diferentes níveis de irrigação no peso de 100 sementes dos 
racemos de 3ª ordem (P100SR3ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 

 

 

Para a variável número de frutos por racemo de 3ª ordem (NFR3ª) da 

mamoneira a análise de regressão revelou efeito linear (R2 = 0,931) sob os níveis de 

irrigação testados (Figura 12). O máximo valor de NFR3ª (82 frutos) foi obtido sob o 

nível de irrigação de 125% da EVAr, que corresponde a uma lâmina de 1.572 mm de 

água. 

 



 

 

FIGURA 12 - Efeito de diferentes níveis de irrigação no número de frutos por 
racemos de 3ª ordem (NFR3ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 

A produtividade de sementes da mamoneira nos racemos de 1ª e 2ª 

ordem não foi influenciada pelos níveis de irrigação, entretanto, houve diferença 

significativa quando se analisou os racemos de 3ª ordem. Na Figura 13, observa-se 

o resultado da função constituída por produtividade dos racemos de 3ª ordem versus 

nível de irrigação, tendo sido o modelo linear crescente o mais adequado para 

explicar essa função de produção (R2 = 0,970). O máximo valor de PR3ª (1.790 kg 

ha-1 de sementes) foi obtido sob o nível de irrigação de 125% da EVAr, 

correspondente a uma lâmina de 1.572 mm de água. 

 

 

FIGURA 13 - Efeito de diferentes níveis de irrigação na produtividade de sementes 
dos racemos de 3ª ordem (PR3ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 

Pela análise de regressão para a produtividade total (PTOTAL), verificou-

se efeito quadrático ajustado ao modelo polinomial com R2 igual a 0,980 (Figura 14). 

O valor máximo de PTOTAL (4.161 kg ha-1 de sementes) foi obtido sob o nível de 



 

irrigação de 89% da EVAr, onde, a partir desse nível o produtividade total de 

sementes passa a decrescer. 

 

 
FIGURA 14 - Efeito de diferentes níveis de irrigação na produtividade total de 
sementes (PTOTAL) dos racemos da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 

A máxima produtividade estimada por esse estudo (4.161 kg ha-1), com a 

aplicação de um nível de irrigação de 89% da EVAr, foi muito superior às 

produtividades médias mundial, da Região Nordeste e dos Estados da Bahia e do 

Ceará (CONAB, 2006), chegando a ser 4,2; 6,4; 6,8 e 5,0 vezes maior, 

respectivamente. Resultados semelhantes de produtividade encontraram 

pesquisadores da EBDA e da EMBRAPA-CNPA, trabalhando com duas variedades 

de mamona (Paraguaçu e Nordestina) em condições irrigadas (CARVALHO, 2005). 

Koutroubas et al. (2000) também obtiveram uma produtividade de valor similar ao 

estudarem a mamoneira sob condições de irrigação, apresentando valores 

superiores a 4.049 kg ha-1. 

Drumond et al. (2006a), trabalhando com os genótipos de mamoneira 

CNPAM 2001-2, CNPAM 2001-16, CNPAM 2001-63, CNPAM 2001-5, CNPAM 2001-

70, BRS 188-Paraguaçu e CNPAM 2001-9, irrigados em Juazeiro, BA, encontraram 

uma produtividade média de 2.049 kg ha-1, aproximadamente duas vezes menor que 

a encontrada no presente estudo com a variedade IAC Guarani. Resultados de 

produtividade aquém foram também encontrados por Drumond et al. (2006b) na 

cultura da mamona irrigada em Petrolina-PE, onde a produtividade média de 

sementes entre as cultivares em análise foi de 1.433 kg ha-1, aproximadamente três 

vezes menor do que a encontrada no presente estudo. 



 

Segundo Beltrão (2004), a irrigação na ricinocultura se justifica se o nível 

tecnológico empregado for elevado, para que se possa tirar o máximo possível de 

produtividade. Essa afirmação vai de encontro com a produtividade alcançada por 

esse estudo, que foi bem superior a produtividades onde os produtores não lançam 

mão de tecnologias como, irrigação, adubação, sementes melhoradas, etc.; 

afirmativa similar também fizeram Ferreira et al. (2004) e Santos et al. (2004). 

Menores valores de peso de 100 sementes, número de frutos por 

racemos e de produtividade nas condições mostradas nesse estudo sob baixos 

níveis de irrigação, provavelmente, ocorreram devido o fato de o déficit hídrico 

provocar o fechamento dos estômatos, diminuindo a assimilação de CO2 e, 

conseqüentemente, diminuindo as atividades fisiológicas das plantas, principalmente 

a divisão e o crescimento das células (DOBASHI et al., 1998; SCHURR et al., 2000; 

REGO et al., 2004; VIDAL et al., 2005), refletindo assim em uma menor 

produtividade. 

Por outro lado, as reduções observadas nos maiores níveis de irrigação 

nas variáveis peso de 100 sementes e produtividade total deve ter ocorrido devido 

ao excesso hídrico, que tem como a principal conseqüência a diminuição da 

concentração de oxigênio, o que dificulta a respiração radicular e acarreta outros 

problemas, como: a parada do processo ativo de absorção de nutrientes (o qual 

depende da respiração) e a ocorrência de respiração anaeróbia pela planta e pelos 

microrganismos do solo, causando acúmulo de substâncias tóxicas como metano, 

etileno e gás sulfídrico (PIRES et al., 2002; BELTRÃO & SOUZA, no prelo apud 

BELTRÃO et al., 2002). 

Os resultados obtidos legitimam a posição de Bernardo (1992), Lima et al. 

(1999), Sanches & Dantas (1999) e Coelho et al. (2003), ao afirmarem que a 

irrigação acarreta um aumento na produtividade das culturas, favorecendo os 

processos de crescimento, floração e frutificação da planta. 

Desse modo, verifica-se a essencialidade da irrigação na produção da 

mamoneira, dada a correlação observada entre a aplicação de diferentes lâminas 

d’água e a capacidade produtiva da planta, corroborando com as afirmativas de 

Baranov (1986), Koutroubas et al. (2000) e Rodrigues et al. (2006). Por outro lado, 

as elevadas produtividades obtidas, comprovam a eficácia do uso do tanque 

reduzido para quantificar a demanda de água da mamoneira. Outros autores já 

haviam feito comentários semelhantes com culturas diferentes (MEDEIROS et al., 



 

1997; FOLEGATTI & BLANCO, 2000; FERNANDES et al., 2001; FURLAN et al., 

2002; CHAVES, 2004; SANTOS, 2006; SOUSA, 2006). 

 

4.2 Experimento 2 

 

A quantidade de água aplicada nos diferentes tratamentos durante o 

experimento pode ser visualizada na Tabela 5. Observa-se que, nos tratamentos 

com níveis de irrigação equivalentes a 35; 70; 105; 140 e 175% da evaporação 

medida no evaporímetro de Piche (EPi) foram aplicados durante o ciclo da cultura 

387; 611; 835; 1.059 e 1.283 mm de água, respectivamente. 

Os resultados da análise de variância dos dados das variáveis de 

produção da mamoneira, variedade IAC Guarani, estão dispostos na Tabela 11, nas 

quais se verificou efeito significativo a 5% de probabilidade pelo teste F, para a 

variável produtividade dos racemos de 2ª ordem. Enquanto que as variáveis peso de 

100 sementes dos racemos de 2ª ordem, produtividade dos racemos de 3ª ordem e 

produtividade total apresentaram efeito significativo a 1% pelo teste F. 

 

TABELA 11 – Resumo da análise de variância do TR1ª, PS100R1ª, PS100R2ª, 
PS100R3ª, NFR1ª, NFR2ª, NFR3ª, PR1ª, PR2ª, PR3ª e PTOTAL em função dos 
níveis de irrigação aplicados na mamoneira, variedade lAC Guarani, experimento 2. 

  Fontes de variação 
F 

  
Níveis de 
irrigação Blocos Resíduo C.V. (%) 

Q
ua

dr
ad

os
 m

éd
io

s 

TR1ª 24,18 18,02 43,43 9,98 0,557ns 
P100SR1ª 0,13 6,21 2,68 3,89 0,048ns 
P100SR2ª 6,56 0,36 0,48 1,68 13,586** 
P100SR3ª 0,60 0,54 0,40 1,60 1,510ns 

NFR1ª 45,44 66,46 307,61 18,53 0,148ns 
NFR2ª 223,71 42,83 111,16 21,07 2,012ns 
NFR3ª 43,44 76,18 50,51 11,84 0,860ns 
PR1ª 9.046,35 6.521,39 55.603,83 19,73 0,163ns 
PR2ª 179.461,20 15.388,01 50.140,04 20,40 3,579* 
PR3ª 321.372,80 83.694,92 54.349,12 19,95 5,913** 

PTOTAL 1184.227,10 138.934,10 132.962,30 10,43 8,906** 
Graus de liberdade 4 3 12 - - 

TR1ª - tamanho do racemo de 1ª ordem; P100SR1ª, 2ª e 3ª - peso de 100 sementes dos racemos de 
1ª, 2ª e 3ª ordens, respectivamente; NFR1ª, 2ª e 3ª - número de frutos por racemos de 1ª, 2ª e 3ª 
ordens; PR1ª, 2ª e 3ª - produtividade dos racemos de 1ª, 2ª e 3ª ordens e PTOTAL - produtividade 
total (PR1ª + PR2ª + PR3ª). 
* Significativo pelo teste F a nível de 5% de probabilidade, ** significativo pelo teste F a nível de 1% 
de probabilidade e ns não significativo pelo teste F. 



 

Na Tabela 12 encontram-se as variáveis que apresentaram efeito 

significativo e seus respectivos valores médios. 

Com relação as variáveis relacionadas ao racemo de 1ª ordem, nenhuma 

apresentou diferença estatística. Provavelmente, isto se deveu ao manejo de 

irrigação utilizado no experimento até o 45º DAG. Este consistia no recebimento de 

lâminas de irrigação igualitária, com o objetivo de manter o estande o mais 

homogêneo possível, dificultando as diferenciações. Entretanto, essa é uma prática 

comum, também observada em outros trabalhos (SANTOS, 2006; SOUSA, 2006). 

 

TABELA 12 - Valores médios e médias referentes às variáveis P100SR2ª, PR2ª, 
PR3ª e PTOTAL em função dos níveis de irrigação aplicados na mamoneira, 
variedade lAC Guarani, experimento 2. 

Tratamento 
(%EPi) 

P100SR2ª 
(g) 

PR2ª 
(kg ha-1) 

PR3ª 
(kg ha-1) 

PTOTAL 
(kg ha-1) 

35 40,00 781,67 880,91 2.822,38 
70 40,32 985,91 1.245,82 3.633,31 

105 41,12 1.189,05 1.530,30 4.192,57 
140 42,68 1.230,88 1.305,91 3.746,23 
175 42,71 1.300,20 880,56 3.091,29 

Média 41,36 1.097,54 1.168,70 3.497,16 
P100SR2ª - peso de 100 sementes dos racemos de 2ª ordem, PR2ª - produtividade dos racemos de 
2ª ordem, PR3ª - produtividade dos racemos de 3ª ordem e PTOTAL - produtividade total (PR1ª + 
PR2ª + PR3ª). 

 

Para o peso de 100 sementes dos racemos de 2ª ordem da mamoneira a 

análise de regressão revelou efeito linear (R2 = 0,903) sob os níveis de irrigação 

testados (Figura 15). O máximo valor de P100SR3ª (42,8 g) foi obtido sob o nível de 

irrigação de 175% da EPi, que corresponde a uma lâmina de 1.283 mm de água. 

 

 
FIGURA 15 - Efeito de diferentes níveis de irrigação no peso de 100 sementes dos 
racemos de 2ª ordem (P100SR2ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 



 

 

 

Pela análise de regressão para a produtividade dos racemos de 2ª ordem 

(PR2ª) e de 3ª ordem (PR3ª), constatou-se efeito quadrático ajustado ao modelo 

polinomial com R2 iguais a 0,980 e 0,937, respectivamente (Figura 16 e 17). Os 

valores máximos de PR2ª (1.316 kg ha-1 de sementes) e PR3ª (1.444 kg ha-1 de 

sementes) foram obtidos sob os níveis de irrigação correspondentes a 199 e 104% 

da EPi, respectivamente. A partir desses níveis, a produtividade passa a decrescer. 

 

 

 

FIGURA 16 - Efeito de diferentes níveis de irrigação na produtividade de sementes 
dos racemos de 2ª ordem (PR2ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 

 

FIGURA 17 - Efeito de diferentes níveis de irrigação na produtividade de sementes 
dos racemos de 3ª ordem (PR3ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 



 

Na análise de regressão para a produtividade total (PTOTAL), verificou-se 

efeito quadrático ajustado ao modelo polinomial com R2 igual a 0,946 (Figura 18). O 

valor máximo de PTOTAL (4.010 kg ha-1 de sementes) foi obtido sob o nível de 

irrigação de 107% da EPi, onde, a partir desse nível o produtividade total de 

sementes passa a decrescer. 

 

 

FIGURA 18 - Efeito de diferentes níveis de irrigação na produtividade total de 
sementes (PTOTAL) dos racemos da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 

De acordo com a Figura 18, o nível de irrigação de aproximadamente 

107% da EPi, nas condições de estudo, é o que proporciona a maior produtividade 

total da mamoneira variedade IAC Guarani, refletida pelas variáveis de produção  

peso de 100 sementes dos racemos de 2ª ordem e produtividade dos racemos de 2ª 

e 3ª ordens; comentário semelhante fizeram Koutroubas et al. (2000) ao afirmarem 

que a irrigação foi eficiente no aumento da produtividade devido principalmente a 

alterações nessas variáveis de produção. 

Resultados semelhantes de produtividade encontraram pesquisadores da 

EBDA e da EMBRAPA-CNPA, trabalhando com duas variedades de mamona 

(Paraguaçu e Nordestina) em condições irrigadas (CARVALHO, 2005). Koutroubas 

et al. (2000) também obtiveram uma produtividade média de valores similares ao 

estudarem a mamoneira sob condições de irrigação. 

A máxima produtividade estimada por esse estudo (4.010 kg ha-1) em um 

nível de irrigação de 107% da EPi, foi muito superior às produtividades médias 



 

Cearense e do maior produtor mundial dessa cultura que é a Índia (FAO, 2006), 

chegando a ser 5,0 e 3,2 vezes maior, respectivamente. 

Drumond et al. (2006a), trabalhando com os genótipos de mamoneira 

CNPAM 2001-2, CNPAM 2001-16, CNPAM 2001-63, CNPAM 2001-5, CNPAM 2001-

70, BRS 188/Paraguaçu e CNPAM 2001-9, irrigados em Juazeiro, BA, encontraram 

uma produtividade média de 2.049 kg ha-1, aproximadamente duas vezes menor que 

a encontrada nesse estudo com a variedade IAC Guarani. Resultados de 

produtividade aquém foram também encontrados por Drumond et al. (2006b) na 

cultura da mamona irrigada em Petrolina, PE, onde a produtividade média de 

sementes entres as cultivares em análise foi de 1.433 kg ha-1. 

Em cultivos de produção de sementes, com a adoção da irrigação, no 

Estado da Bahia, há relatos de produtividades acima de 5.000 kg ha-1 (CARVALHO, 

2005), produtividade bem aproximada da que se obteve nesse estudo. A utilização 

da irrigação nesse tipo de empreendimento pode ser uma alternativa, já que a 

receita obtida pelo kg de sementes com destino direto para obtenção do biodiesel é 

muito baixa, diferentemente do custo da semente destinada à semeadura. 

Menores valores de peso de 100 sementes, número de frutos por 

racemos e de produtividade nas lâminas menores de irrigação, provavelmente, 

ocorreram devido o déficit hídrico que provoca o fechamento dos estômatos, 

diminuindo a assimilação de CO2 e, conseqüentemente, diminuindo as atividades 

fisiológicas das plantas, principalmente a divisão e o crescimento das células 

(DOBASHI et al., 1998; SCHURR et al., 2000; REGO et al., 2004; VIDAL et al., 

2005), refletindo assim em uma menor produtividade. 

Entretanto, a redução nas doses maiores deve ter ocorrido devido ao 

excesso hídrico, que tem como a principal conseqüência a diminuição da 

concentração de oxigênio, o que dificulta a respiração radicular e acarreta outros 

problemas, como: parada do processo ativo de absorção de nutrientes (o qual 

depende da respiração) e ocorrência de respiração anaeróbia pela planta e pelos 

microrganismos do solo, causando acúmulo de substâncias tóxicas como metano, 

etileno e gás sulfídrico (PIRES et al., 2002; BELTRÃO & SOUZA, no prelo apud 

BELTRÃO et al., 2002). 

Os resultados obtidos legitimam a posição de Bernardo (1992), Lima et al. 

(1999), Sanches & Dantas (1999) e Coelho et al. (2003) ao afirmarem que a 



 

irrigação acarreta um aumento na produtividade das culturas, favorecendo os 

processos de crescimento, floração e frutificação da planta. 

Desse modo, verifica-se a essencialidade da água na produção da 

mamona, dada a correlação observada entre a aplicação de lâminas de irrigação e a 

capacidade produtiva das plantas, confirmando com as afirmativas de Baranov 

(1986), Koutroubas et al. (2000) e Rodrigues et al. (2006). Por outro lado, as 

elevadas produtividades obtidas, comprovam a eficiência do uso do método do 

evaporímetro de Piche para quantificar a demanda de água da mamoneira. Outros 

autores já haviam feito comentários semelhantes com culturas diferentes (PAWU & 

GUEYE, 1983; HELDWEIN et al., 2001; HELDWEIN et al., 2004). 

 

 

4.3 Experimento 3 

 

A análise do solo da área experimental mostrou que o mesmo é 

levemente ácido (pH 6,0) e apresenta baixos teores de alumínio (0,7 mmolc dm-3), de 

potássio (8,5 mmolc dm-3), de fósforo (16,5 mg dm-3) e de matéria orgânica (6,5 g kg-

1), sendo considerado de fertilidade muito baixa, o que justificou a necessidade de 

adubação (Tabela 2). Em todo o período experimental (de junho a novembro de 

2006) foram aplicados um total de 1.008 mm de água (Tabela 6). 

Os resultados da análise de variância dos dados das variáveis de 

produção da mamoneira, variedade IAC Guarani, estão dispostos na Tabela 13, nas 

quais se verificou efeito significativo a 5% de probabilidade pelo teste F, para a 

variável produtividade dos racemos de 2ª ordem. Enquanto que as variáveis peso de 

100 sementes dos racemos de 2ª e 3ª ordem, produtividade dos racemos de 2ª e 3ª 

ordens e produtividade total apresentaram efeito significativo a 1% de probabilidade 

pelo teste F. Na Tabela 14 encontram-se as variáveis que apresentaram efeito 

significativo e seus respectivos valores médios. 

 

 

 

 



 

TABELA 13 – Resumo da análise de variância do TR1ª, PS100R1ª, PS100R2ª, 
PS100R3ª, NFR1ª, NFR2ª, NFR3ª, PR1ª, PR2ª, PR3ª e PTOTAL em função das 
doses potássicas aplicadas na mamoneira, variedade lAC Guarani, experimento 3. 

  Fontes de variação 
F 

  
Níveis de 
irrigação Blocos Resíduo C.V. (%) 

Q
ua

dr
ad

os
 m

éd
io

s 

TR1ª 10,38 83,62 28,90 9,01 0,359ns 
P100SR1ª 3,14 0,54 1,65 3,11 1,900ns 
P100SR2ª 3,12 0,68 0,31 1,38 10,028** 
P100SR3ª 14,04 0,25 1,60 3,02 8,796** 

NFR1ª 115,08 173,67 107,98 12,52 1,066ns 
NFR2ª 69,96 134,45 34,96 14,22 2,001ns 
NFR3ª 10,36 240,58 372,55 34,90 0,028ns 
PR1ª 30.060,59 31.773,04 16.038,21 12,30 1,874ns 
PR2ª 10.596,41 24.573,03 3.082,55 6,39 3,438* 
PR3ª 126.184,30 3.682,65 15.485,32 10,83 8,149** 

PTOTAL 386.445,00 65.567,35 46.232,25 7,11 8,359** 
Graus de liberdade 4 3 12 - - 

TR1ª - tamanho do racemo de 1ª ordem; P100SR1ª, 2ª e 3ª - peso de 100 sementes dos racemos de 1ª, 2ª 
e 3ª ordens, respectivamente; NFR1ª, 2ª e 3ª - número de frutos por racemos de 1ª, 2ª e 3ª ordens; PR1ª, 
2ª e 3ª - produtividade dos racemos de 1ª, 2ª e 3ª ordens e PTOTAL - produtividade total (PR1ª + PR2ª + 
PR3ª). 
* Significativo pelo teste F a nível de 5% de probabilidade, ** significativo pelo teste F a nível de 1% de 
probabilidade e ns não significativo pelo teste F. 

 

 

TABELA 14 – Valores médios e médias referentes às variáveis P100SR2ª, 
P100SR3ª, PR2ª, PR3ª e PTOTAL em função das doses potássicas aplicadas na 
mamoneira, variedade IAC Guarani, experimento 3. 

Tratamento 
(kg ha-1 de K2O) 

P100SR2ª 
(g) 

P100SR3ª 
(g) 

PR2ª 
(kg ha-1) 

PR3ª 
(kg ha-1) 

PTOTAL 
(kg ha-1) 

0 39,03 39,66 810,77   885,23 2.601,87 
15 39,83 42,20 857,75 1.319,40 3.195,76 
30 40,72 42,67 902,04 1.242,72 3.248,58 
45 40,75 44,39 939,41 1.246,38 3.288,69 
60 41,25 40,44 836,90 1.052,54 2.782,65 

Média 40,31 41,87 869,37 1.149,25 3.023,51 
P100SR2ª - peso de 100 sementes dos racemos de 2ª ordem, P100SR3ª - peso de 100 sementes 
dos racemos de 3ª ordem, PR2ª - produtividade dos racemos de 2ª ordem, PR3ª - produtividade dos 
racemos de 3ª ordem e PTOTAL - produtividade total (PR1ª + PR2ª + PR3ª). 

 

Pela análise de regressão para o peso de 100 sementes dos racemos de 

2ª ordem (P100SR2ª) e de 3ª ordem (P100SR3ª), constatou-se efeito quadrático 

ajustado ao modelo polinomial com R2 iguais a 0,972 e 0,801, respectivamente 

(Figura 19 e 20). Os valores máximos de P100SR2ª (41,1 g) e P100SR3ª (43,3 g) 

foram obtidos sob dosagens de 64 e 31 kg ha-1 de K2O, respectivamente. A partir 

dessas dosagens, o peso médio de 100 sementes passa a decrescer. 



 

 

FIGURA 19 - Efeito da adubação potássica no peso de 100 sementes dos racemos 
de 2ª ordem (P100SR2ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 

 

FIGURA 20 - Efeito da adubação potássica no peso de 100 sementes dos racemos 
de 3ª ordem (P100SR3ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 
 
 

Nas Figuras 21, 22 e 23, observam-se os resultados das análises de 

regressão da produtividade dos racemos de 2ª e 3ª ordens e da produtividade total 

versus doses de potássio, sendo que em todas se constatou o efeito quadrático 

ajustado ao modelo polinomial como o mais adequado com R2 iguais a 0,800; 0,837 

e 0,958, respectivamente. 

As produtividades dos racemos de 2ª e 3ª ordens atingiram os valores 

máximos de 915 e 1.319 kg ha-1 de sementes com a aplicação de 35 e 32 kg ha-1 de 

K2O, respectivamente (Figuras 21 e 22). Já a máxima produtividade total (3.343 kg 

ha-1 de sementes) foi obtida com uma dose de 32 kg ha-1 de K2O, sendo que a partir 

dessa dose a produtividade total passa a decrescer (Figura 23). 

 



 

 

FIGURA 21 - Efeito da adubação potássica na produtividade de sementes dos 
racemos de 2ª ordem (PR2ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 

 

FIGURA 22 - Efeito da adubação potássica na produtividade de sementes dos 
racemos de 3ª ordem (PR3ª) da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 

 

FIGURA 23 - Efeito da adubação potássica na produtividade total de sementes 
(PTOTAL) dos racemos da mamoneira, Fortaleza, CE, 2006. 

 



 

Segundo Nakagawa & Neptune (1971) para produzir 1.000 kg de 

sementes de mamoneira, a planta exporta 16 kg ha-1 de K. Nesse estudo a 

quantidade de potássio necessária para produzir 1.000 kg de sementes de 

mamoneira, foi de 9,5 kg ha-1, levando em consideração que a máxima produtividade 

(3.343 kg ha-1) foi alcançada com uma dose de 32 kg ha-1 de K2O. 

Resultados contrastantes encontraram Severino et al. (2006b), onde, 

dentre os efeitos das doses potássicas sobre as variáveis produtivas estudadas, 

somente o número de cachos por planta aumentou linearmente, mas este aumento 

não se refletiu sobre a produtividade, isto é, não houve resposta às dosagens 

potássicas utilizadas. 

Ferreira et al. (2004), trabalhando com a mamoneira em Campina Grande, 

PB, encontraram reduções de até 60% na produtividade de frutos em condições de 

deficiência de potássio. Resultados distintos foram encontrados nesse estudo, onde 

a redução na produtividade, entre a dose que propicia a maior produtividade e a não 

aplicação de adubo potássico, foi de 30%. 

Pacheco et al. (2006) encontraram resultado semelhante, obtendo a 

máxima produção de sementes (2.956 kg ha-1) com a utilização de 30 kg ha-1 de 

potássio, porém com aplicação de forma convencional. 

De acordo com Ferreira et al. (2004) e Santos et al. (2004b) as baixas 

produtividades encontradas na ricinocultura em todo mundo são justificadas pelo 

baixo nível tecnológico empregado. Essa afirmativa se ajusta muito bem com a 

produtividade alcançada por esse estudo, pois com a utilização de tecnologias 

como, adubação, irrigação, sementes melhoradas, etc., a produtividade foi superior 

em muitas vezes a rendimentos observados por diversos produtores que não lançam 

mão desses tipos de tecnologia. 

Menores valores do peso de 100 sementes e das produtividades foram 

observados nos tratamentos com doses mais baixas de potássio. Provavelmente, 

isso ocorreu devido ao funcionamento irregular dos estômatos sob essas condições, 

diminuindo a taxa de assimilação de CO2 e a taxa fotossintética, e, por 

conseqüência, a produção de fotoassimilados, conforme Malavolta & Crocomo 

(1982), Marschner (1995) e Silveira & Malavolta (2006). Além disso, também sob 

essas condições, segundo Peuke et al. (2002), há um aumento na relação raiz-parte 

aérea na cultura da mamoneira, devido ao direcionamento de carbono para as 

raízes, com conseqüentes reduções no crescimento dos brotos e dos frutos. 



 

Por outro lado, a redução dessas variáveis nas doses maiores deve ter 

ocorrido devido ao fato de que o excesso de potássio inibe a absorção de Ca e Mg, 

chegando muitas vezes a causar a deficiência desses dois nutrientes, com a queda 

de produção (AQUINO, 2003; SILVEIRA & MALAVOLTA, 2006). Além disso, o 

excesso de potássio pode causar ainda uma diminuição na assimilação do fósforo 

(PINTO et al., 1994). Severino et al. (2004b) encontraram resultados semelhantes, 

onde o estande final foi reduzido nas maiores doses de potássio, possivelmente 

devido à alta concentração salina desse elemento, confirmando-se a afirmação de 

Aquino (2003). 

Os resultados obtidos legitimam a posição de Nakagawa & Neptune 

(1971), Malavolta (1981), Weiss (1983), Fresco (2003) e Malavolta (2006), que 

afirmaram que uma adubação devidamente quantificada acarreta um aumento na 

produtividade das culturas, favorecendo os processos de crescimento, floração e 

frutificação. Por outro lado, as elevadas produtividades obtidas comprovam a 

eficiência do uso da técnica da fertirrigação com a cultura da mamona, confirmando 

com as afirmativas de Malavolta (1981), Haynes (1985), Sousa & Sousa (1998), 

Papadopoulos (2001) e Borges (2004). Outros autores já haviam feito comentários 

semelhantes com culturas diferentes (SAMPAIO et al., 1999; COSTA et al., 2000a; 

COSTA et al., 2000b; SANTOS, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSÕES 

 

5.1 Experimento 1 

 

A produtividade total da mamoneira aumentou com a elevação do nível de 

irrigação aplicado até o nível de 89% da evaporação medida no tanque reduzido. 

 

5.2 Experimento 2 

 

A produtividade total da mamoneira aumentou com a elevação do nível de 

irrigação aplicado até o nível de 107% da evaporação medida no evaporímetro de 

Piche. 

 

5.3 Experimento 3 

 

A produtividade total da mamoneira aumentou com a elevação da dose 

potássica, aplicada via fertirrigação, até a dosagem de 31,8 kg ha-1 de K2O. 
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