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RESUMO 
 
A mamoneira (Ricinus communis L.), por apresentar capacidade de produzir 
satisfatoriamente sob condições de baixa precipitação é uma alternativa de grande 
importância para o semi-árido brasileiro, porém, atualmente tem sido estimulado o seu 
cultivo irrigado, uma vez que, em muitas situações, a irrigação é a única maneira de 
garantir a produção, principalmente em regiões tropicais de clima quente e seco, 
predominante no Nordeste brasileiro. Objetivando-se estudar em casa de vegetação os 
efeitos da combinação de cinco níveis (N) de condutividade elétrica da água de irrigação 
(CEa: 0,7, 1,7, 2,7, 3,7 e 4,7 dS m-1, a 25 °C) e cinco proporções equivalente de Na:Ca 
(9,5:0,5; 7,5:2,5; 5,0:5,0; 2,5:7,5 e 0,5:9,5), sobre os índices de crescimento da 
mamoneira, variedade BRS-149 Nordestina, conduziu-se um experimento em blocos ao 
acaso com três repetições, analisado em esquema fatorial 5 x 5. Os índices de 
crescimento avaliados foram altura de planta, número de folhas, diâmetro de caule e 
fitomassa da parte aérea. Dessas variáveis, somente a fitomassa da parte aérea foi 
afetada pelos fatores estudados, sendo o efeito isolado dos “níveis salinos”, sem, 
entretanto, haver variação significativa das “proporções de sais” e da interação N x P; 
ocorre decréscimo de matéria seca da parte aérea de aproximadamente 6% por aumento 
unitário da CEa; águas de irrigação constituídas dos sais NaCl e CaCl2 nas respectivas 
proporções usados neste trabalho não promovem redução significativa no crescimento da 
mamoneira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ricinus communis, mamona, condutividade elétrica. 
 
 
ABSTRACT 
 
The castorbean (Ricinus communis L.), grows satisfactorily under conditions of low 
precipitation this maybe an alternative of great importance for the semi-arid Brazilian, 
however, at present its cultivation under irrigated conditions has been stimulated, as it 
maybe the only way to guarantee the production, mainly in conditions, hot and dry, 
predominant in the Brazilian Northeast. The objective of present study was to evaluate the 
effects of the combination of five levels (N) of electrical conductivity of the irrigation water 
(ECw: 0,7, 1,7, 2,7, 3,7 and 4,7 dS m-1, to 25 °C) and five equivalent proportions of Na:Ca 
(9,5:0,5; 7,5:2,5; 5,0:5,0; 2,5:7,5 and 0,5:9,5), on the growth indexes of the castorbean, 
variety BRS-149 Nordestina, in 5 x 5 radomized blocks with three repetitions. The 
appraised growth indexes were plant height, number of leaves, stem diameter and 
phytomass of the aerial parts. Only the phytomass of the aerial parts was found to be 
affected by the studied factors, by “saline levels”, without, any significant variation due to 
“propotions of salts” and of the interaction; unit increase of ECw resulted in approximately 



 

6% decrease in dry matter of the aerial parts irrigation waters with different proportions of 
Na+ and Ca+ used in this work did not affect significantly the growth of the castorbean. 
 
KEY-WORDS: Ricinus communis, castorbean, electrical conductivity 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 
A mamona (Ricinus communis L.), pertence à família Euphorbiaceae, que engloba um 
vasto número de espécies nativas da região tropical; seu óleo ou rícino, extraído pela 
prensagem das sementes, contém 90% de ácido graxo ricinoléico, o que confere ao óleo 
suas características singulares, possibilitando ampla gama de utilização industrial, 
tornando a mamoneira de importante potencial econômico e estratégico para o país 
(MOREIRA et al., 1996; AZEVEDO et al., 1997a; AZEVEDO et al., 1997b; AMORIM 
NETO et al., 2001). 
 
A demanda energética mundial precisa ser atendida, entretanto, as fontes convencionais 
estão em vias de esgotamento, além de provocarem efeitos ambientais agressivos. Diante 
destes aspectos se tem pesquisado fontes energéticas renováveis, destacando-se a 
mamoneira como excelente alternativa. Nos últimos anos, devido ao fato de não existirem 
bons substitutos em muitas das aplicações do óleo de mamona, como também, pela sua 
versatilidade industrial, a demanda por este óleo se expandiu bastante tanto no Brasil 
como em outros países industrializados (AZEVEDO et al., 1997b). 
 
Em todo o mundo, o uso intensivo de águas de boa qualidade tem acarretado a 
diminuição da sua disponibilidade para novos e antigos projetos de irrigação e, ao mesmo 
tempo, a crescente necessidade de expansão das áreas agrícolas, tem gerado a 
necessidade do uso de águas consideradas de qualidade inferior (AYERS & WESTCOT, 
1999). No Nordeste, a maior parte das águas utilizadas na irrigação contém teores 
relativamente elevados de sais, sendo freqüentemente encontrados valores da ordem de 
0,2 a 5,0 dS m-1 (AUDRY & SUASSUNA, 1995). 
 
A acumulação gradativa de sais solúveis no solo, sobretudo na zona das raízes, reduz o 
crescimento e o desenvolvimento das plantas por baixar o potencial osmótico da solução 
do solo, causando estresse hídrico e, também, por ocasionar problemas de toxicidade e 
de desordem nutricional (FAGERIA, 1989, SHANNON, 1997). O estresse salino, de 
acordo com IZZO et al. (1991), representa um dos mais sérios fatores a limitar o 
crescimento e a produção das culturas, induzindo a modificações morfológicas, estruturais 
e metabólicas nas plantas superiores. 
 
Segundo BENINCASA (1988), o crescimento de uma planta pode ser acompanhado 
através de avaliações periódicas do tamanho, da massa e do número de suas unidades 
estruturais morfológicas, cujas informações podem ser muito úteis no estudo do 
comportamento vegetal sob diferentes condições de cultivo. 
 
Diante da carência de informações envolvendo salinidade em mamoneira, objetivou-se, 
neste trabalho, estudar o efeito da salinidade da água de irrigação, com diferentes 
proporções de Na:Ca sobre o crescimento inicial da cultura da mamona, variedade BRS-
149 Nordestina. 
 
 
 



 

2 - MATERIAL E MÉTODOS 
 
O experimento foi realizado sob condições de casa de vegetação pertencente ao 
Departamento de Engenharia Agrícola do Centro de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus I, Campina Grande, PB, com 
as coordenadas geográficas 7°15’18’’ de latitude Sul, 35°52’28’’ de longitude Oeste do 
meridiano de Greenwich e altitude de 550 m, durante o período de julho a outubro de 
2003, utilizando-se a variedade BRS-149 Nordestina, fornecida pela EMBRAPA - CNPA. 
 
Os tratamentos consistiram de cinco níveis de salinidade (N) da água de irrigação (N1 - 
0,7; N2 - 1,7; N3 - 2,7; N4 - 3,7 e N5 - 4,7 dS m-1, a 25 °C), combinados em cinco 
proporções equivalentes de sódio e cálcio (P1 - 9,5:0,5; P2 - 7,5:2,5; P3 - 5,0:5,0; P4 - 
2,5:7,5 e P5 - 0,5:9,5), no delineamento experimental em blocos casualizados, com três 
repetições, compondo um fatorial 5 x 5, totalizando 25 tratamentos e 75 parcelas. A 
unidade experimental foi formada por um vaso (1 planta por vaso), com avaliação aos 30 
dias após a germinação - DAG. 
 
Nesse estudo, foram utilizados vasos plásticos com capacidade para 21 L. Os vasos 
foram perfurados e envolvidos com sacos plásticos de 30 cm de diâmetro, nos quais 
realizou-se em uma das extremidades inferiores um corte e colocou-se uma mangueira 
com 20 cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro interno, fixada e lacrada ao plástico por 
fita adesiva; em seguida foi direcionada para garrafa plástica com capacidade para 2 L, de 
cor verde, de forma a dificultar a proliferação de algas no interior das mesmas, onde eram 
medidos os volumes drenados. Utilizaram-se 25 recipientes fechados, com capacidade 
para 50 L, para armazenamento das águas de cada tratamento. O substrato para o 
enchimento dos vasos foi um material de solo franco, não salino, cujas características 
químicas e físico-hídricas constam na Tabela 1, conforme análises realizadas pelo 
Laboratório de Irrigação e Salinidade (LIS), da UFCG, seguindo as metodologias 
propostas por Richards (1954) e pela Embrapa (1997). 
 

Tabela 1. Características químicas e físico-hídricas do material de solo. 
 

Características químicas Valor 

Cálcio 1,55 
Magnésio 2,06 
Sódio 0,35 
Potássio 0,19 
Hidrogênio 6,72 
Alumínio 0,70 
Soma de bases (S) 4,15 

Complexo 
sortivo 

cmolc dm-3 
 

Capacidade de troca de cátions (CTC) 11.57 
Saturação de bases (V), % 30,66 
Matéria orgânica, g kg-1 1,96 
Fósforo, mg dm-3 0,01 
pH em água (1:2,5) 5,39 
pH do extrato de saturação 4,86 
Condutividade elétrica do extrato de saturação, dS m-1 0,52 
Classificação em relação à salinidade Não salino 

Características físico-hídricas Valor 

Areia 46,7  
Granulometria Silte 29,4 



 
% 

 Argila 23,9 

Classificação textural Franco 
Densidade aparente, kg dm-3 1,27 
Densidade real, kg dm-3 2,77 
RAS 2,62 
Porosidade Total % 54,15 

Água disponível (%) 5,43 
 
As águas para irrigação foram preparadas a partir dos sais NaCl e CaCl2.2H2O, tomando-
se como base a água fornecida pela Companhia de Água e Esgoto do Estado da Paraíba 
- CAGEPA, através do sistema de abastecimento de Campina Grande–PB, proveniente 
do açude público Epitácio Pessoa (açude de Boqueirão) e água de chuva, devidamente 
diluída com água destilada e acrescida dos sais de acordo com os tratamentos. A 
quantidade de cada componente utilizado no preparo das águas (NaCl, CaCl2, água do 
sistema de abastecimento, água de chuva e água destilada) foi determinada de forma a 
se obter a CEa do respectivo nível salino. Para tanto, foram levadas em consideração as 
quantidades desses elementos existentes nas águas do sistema de abastecimento e de 
chuva. 
 
Após o enchimento dos vasos, o substrato foi submetido a três lavagens consecutivas 
com água de chuva (CE de 0,2 dS m-1), proveniente de um tanque localizado no 
Laboratório de Irrigação e Drenagem (LEID), do Departamento de Engenharia Agrícola da 
UFCG, Campus I. Depois do solo ser previamente irrigado com a respectiva água de cada 
tratamento, realizou-se a semeadura colocando-se seis sementes por vaso de forma 
eqüidistante, a uma profundidade de aproximadamente dois centímetros. Antes do semeio 
foram retiradas as carúnculas de cada semente, conforme recomendação de AZEVEDO 
et al. (1997b). 
 
Dois dias depois da semeadura efetuou-se irrigação, utilizando-se de água com 
condutividade elétrica correspondente ao respectivo tratamento salino, sendo aplicados 
100 mL por recipiente a cada dois dias até a fase de germinação, mantendo-se, assim, a 
região superior do vaso próxima da capacidade de campo, de maneira a favorecer o 
processo de germinação. Após oito dias da germinação, aplicou-se uma lâmina 
necessária para que houvesse uma mínima drenagem nos vasos. Durante cada irrigação 
a água da drenagem anterior foi medida com auxílio de uma proveta e incorporada à 
irrigação subseqüente em cada parcela, completando-se a lâmina exigida com as devidas 
águas de cada tratamento. 
 
Aos 30 DAG fez-se o estudo da altura de planta (AP), mensurada do colo da planta até a 
base da última folha emitida; do número de folhas (NF), considerando-se aquelas com 
comprimento mínimo de 3,0 cm; do diâmetro de caule (DC), mensurado no colo da planta 
através de paquímetro; e da fitomassa da parte aérea (FPA), obtida após secagem em 
estufa com ventilação forçada de ar a 60 °C, até peso constante. 
 
Os dados obtidos foram analisados através de variância e teste “F”. Para o fator “níveis de 
salinidade da água de irrigação” realizou-se análise de regressão polinomial, e, para o 
fator “proporções de sais”, foi aplicado o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, 
para comparação das médias. Antes da análise de variância, os dados de FPA foram 

transformados em x , com base em FERREIRA (2000), entretanto, para essa variável, a 
discussão se baseou nos dados originais, visando uma melhor compreensão do efeito dos 
fatores estudados. 
 



 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As análises de variância para as variáveis de crescimento, em termos de altura de planta 
(AP), número de folhas (NF) e diâmetro de caule (DC), em avaliação realizada aos 30 
dias após a germinação (DAG), estão resumidas na Tabela 2. Observa-se que as 
variáveis AP, NF e DC não sofreram os efeitos dos níveis e proporções de sais, nem, 
portanto, da interação desses fatores. Carneiro (2001), trabalhando com cinco clones de 
cajueiro anão precoce, estudou os efeitos de águas de irrigação contendo NaCl, CaCl2 e 
MgCl2 (proporção equivalente 7:2:1), variando de 0,7 a 2,8 dS m-1, sobre o crescimento na 
fase de porta-enxertos, aos 50 dias após a semeadura, e não constatou, igualmente, 
redução significativa na emissão foliar com o aumento da salinidade da água de irrigação. 
 
 

Tabela 2. Resumo de análise de variância (ANAVA) para altura de planta (AP), número de folhas (NF) e 
diâmetro de caule (DC) aos 30 dias após a germinação da mamoneira, variedade BRS-149 Nordestina. 

Campina Grande - PB, 2003. 
 
 

Causa de variância Valores de Quadrado Médio 
 AP NF DC 
Nível salino (N)     6,47227 ns    0,15334 ns 0,21332 ns 
Proporções de sais (P)     5,67227 ns    0,15334 ns 0,07166 ns 
Interação (N x P)     5,46110 ns    0,22000 ns 0,26959 ns 
Resíduo     8,75092    0,14278 0,27389 
CV (%)     9,87    9,05 7,59 
(ns) não significativo. 

 
 
A análise de variância e os dados médios observados para fitomassa da parte aérea 
(FPA), aos 30 DAG, estão apresentados na Tabela 3. Nota-se um comportamento 
diferente com a fitomassa da parte aérea, sendo afetada, em nível de 0,05 de 
probabilidade, isoladamente pela salinidade da água de irrigação. De acordo com os 
estudos de regressão, o efeito depreciativo dos tratamentos salinos sobre a fitomassa da 
parte aérea foi linear, com significância de 5% de probabilidade (Tabela 3). Segundo a 
equação obtida (Figura 1), o decréscimo relativo de fitomassa da parte aérea, de N2 
comparado a N1, foi de 5,87%; entre N3 e N1 foi de 11,74%; entre N4 e N1 foi de 17,61%; e 
entre N5 e N1 de 23,48%. Verifica-se ainda, conforme o modelo matemático apresentado 
na Figura 2, que a taxa de decréscimo relativo de fitomassa da parte aérea por unidade 
de salinidade excedente à água utilizada com menor concentração de sais (0,7 dS m-1), 
foi de aproximadamente 6%. Resultados semelhantes foram obtidos por Rodrigues (2000) 
e Gurgel (2001), estudando arroz e acerola, respectivamente, sob condições salinas, que 
também observaram em seus trabalhos respostas negativas da condutividade elétrica da 
água de irrigação sobre a fitomassa da parte aérea. Apesar dos testes “F” e “Tukey” não 
terem detectado diferenças significativas dos tipos de água sobre a FPA  (Tabela 3), 
verifica-se que P5 - 0,5:9,5 produziu maior fitomassa (mais de 15%), comparado a P4 - 
2,5:7,5, que formou menor matéria seca da parte aérea; em geral, a menor proporção 
entre Na:Ca proporcionou maior FPA, inferindo ser o sódio mais prejudicial que o cálcio, 
independente da salinidade da água de irrigação. 
 
 
 
 
 
 



 
Tabela 3. Resumo de análise de variância (ANAVA) e médias para fitomassa parte aérea (FPA) da 

mamoneira BRS-149 Nordestina, aos 30 dias após a germinação (DAG). Campina Grande - PB, 2003. 
 
 

Causa de variância Valores de Quadrado Médio 
 FPAa 
Nível salino (N) 0,1665* 
Reg. Linear 1,7545* 
Reg. Quadrática 0,1217ns 
Desvio Reg. 0,0293ns 
Proporções de sais (P)                0,0457ns 
Interação (N x P)                0,0414ns 
Resíduo                0,0537 
CV (%)              18,41 
  
Nível salino (N)  

N1 (0,7 dS m-1) 1,35275 a   (4,04529) 
N2 (1,7 dS m-1) 1,31456 ab (3,83345) 
N3 (2,7 dS m-1) 1,31753 ab (3,83397) 
N4 (3,7 dS m-1) 1,21874 ab (3,42443) 
N5 (4,7 dS m-1) 1,09320   b (3,04037) 

dms 0,24011   
Proporções de sais (P)  (Na:Ca)  

P1 (9,5:0,5) 1,25438 a   (3,60654) 
P2  (7,5:2,5) 1,23449 a   (3,55709) 
P3  (5,0:5,0) 1,27540 a   (3,70025) 
P4  (2,5:7,5) 1,19139 a   (3,35359) 
P5  (0,5:9,5) 1,34111 a   (3,96005) 

dms 0,24011   
a Dados transformados em X ; entre parênteses estão os dados 
originais. 
Significativo a 0,05 (*) de probabilidade; (ns) não significativo; 
médias seguidas de mesma letra na vertical não diferem entre si 
(p < 0,05). 

 

FPA = 0,42884 - 0,2418CEa*
R2 = 0,91
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Figura 1. Fitomassa da parte aérea (FPA) da mamoneira, variedade BRS-149 Nordestina, aos 30 dias após 

a germinação, em função da salinidade da água de irrigação (CEa). 
 
4 - CONCLUSÕES 
 

• A altura de planta, número de folhas e diâmetro de caule não são afetados pela 
salinidade da água de irrigação até 4,7 dS m-1; 



 

• A fitomassa da parte aérea decresce linearmente com o incremento da CEa 
além de 0,7 dS m-1, com decréscimo relativo de aproximadamente 6% por 
aumento unitário da salinidade da água de irrigação; 

• Utilizando águas de irrigação constituídas dos sais NaCl e CaCl2 nas respectivas 
proporções equivalentes dos cátions Na+ e Ca+ 9,5:0,5; 7,5:2,5; 5,0:5,0; 2,5:7,5 
e 0,5:9,5 não promovem redução significativa no crescimento da mamoneira. 
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