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CAPÍTULO 1 
 
RAMOS, Angélica Maria. Comportamento morfológico e genético de cultivares de 
mamoneira em condições de baixas altitudes nos tabuleiros costeiros de Sergipe. 2008. 
66 f. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) - Universidade Federal de Sergipe, São 
Cristóvão, SE. 

 
RESUMO 

 
A área plantada da mamona no Brasil tem aumentado consideravelmente. Para 

que sua exploração ocorra de forma sustentável, é necessário o uso de plantas 
melhoradas e adaptadas à região de cultivo, reduzindo, práticas agrícolas onerosas e 
degradantes, proporcionando a identificação e obtenção de materiais geneticamente 
superiores. Esse trabalho objetivou avaliar o comportamento e os parâmetros genéticos 
entre caracteres morfológicos vegetativos e reprodutivos de cultivares de mamoneira, 
em condições de baixas altitudes nos tabuleiros costeiros de Sergipe. Foram avaliadas 
cultivares de mamoneira (CNPAM 2001-42; CNPAM 2001-48; CNPAM 2001-49; 
CNPAM 2001-50; CNPAM 2001-57; CNPAM 2000-79; CSRN 379; CSRN 142 e 
CSRD 2), no Campo Experimental Jorge do Prado Sobral, Nossa Senhora das Dores e 
no Campo Experimental de Umbaúba. O experimento foi conduzido de 30 de maio de 
2007 a fevereiro de 2008. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados, com nove cultivares de mamoneira e cinco repetições. Cada parcela foi 
composta de duas fileiras de 10 m de comprimento, utilizando normalmente para 
avaliação 16 plantas úteis por parcela. O espaçamento de plantio foi de 1 m entre 
plantas e entre linhas. Características avaliadas: altura da planta (AP); altura do caule 
(AC); diâmetro do caule (DC); florescimento (FLOR); comprimento dos racemos (CR); 
comprimento do pedúnculo (CP); número de frutos (NF); peso total de frutos (PTF); 
comprimento dos frutos (CF); peso total de sementes (PTS); comprimento das sementes 
(CS); largura das sementes (LS); produtividade de frutos (PRODF) e produtividade de 
sementes (PRODS) e teor de óleo das sementes (TOLEO). Com base na média das 
cultivares para cada característica, foi realizada a análise de variância, sendo as médias 
comparadas pelo teste de Tukey. A partir das esperanças dos quadrados médios foi 
calculada a herdabilidade no sentido restrito e o coeficiente de variação genético (CVg). 
O coeficiente de correlação genotípica (rge) foi obtido mediante análises de 
covariâncias combinando aos pares as características avaliadas em todas as formas 
possíveis. Todas as análises foram realizadas pelo Programa GENES. No referencial 
teórico são apresentados os aspectos conceituais que direcionam a condução do presente 
trabalho, como aqueles relacionados à sustentabilidade dos agroecossistemas e à cultura 
da mamona. Nos capítulos seguintes são feitas abordagens acerca do comportamento de 
cultivares de mamoneira no que diz respeito a caracteres de interesse para o 
melhoramento genético da cultura, destacando-se as cultivares CNPAM 2001-57, 
CNPAM 2000-79 e CNPAM 2001-50, a primeira apenas em Umbaúba e as duas 
últimas nos dois locais, bem como são discutidos parâmetros genéticos entre caracteres 
vegetativos e reprodutivos, sendo possível observar a existência de variabilidade nas 
cultivares para as características florescimento e altura do caule, nos dois locais; altura 
da planta, comprimento do pedúnculo, comprimento da semente, largura da semente e 
comprimento do fruto, em Nossa Senhora das Dores e diâmetro do caule, número de 
frutos e produtividade de frutos, em Umbaúba. 
__________________ 
Orientador: Wilson Menezes Aragão 
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RAMOS, Angélica Maria. Morphological and genetic behavior of castor bean cultivars  
in low altitudes in the coastal tableland of Sergipe. 2008. 66 f. Dissertação (Mestrado em 
Agroecossistemas) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE. 
 

 
ABSTRACT 

 
 

The planted area of castor oil in Brazil has grown considerably. To castor bean 
exploration occurs in a sustainable manner, it’s necessary the use of plants improved and 
adapted to the region of cultivation, reducing costly and degrading agricultural practices, 
providing the identification and acquisition of genetically superior material. This study 
aimed to evaluate the behavior and genetic parameters between vegetative and 
reproductive morphology characters of cultivars of castor beans, in low altitudes in the 
Coastal Tableland of Sergipe. It had been evaluated cultivars of castor bean (CNPAM 
2001-42; CNPAM 2001-48; CNPAM 2001-49; CNPAM 2001-50; CNPAM 2001-57; 
CNPAM 2000-79; CSRN 379; CSRN 142 and CSRD 2), in the Field Trial Jorge Prado 
Sobral, Nossa Senhora das Dores and in the Umbaúba Field Trial. The experiment was 
conducted from May 30, 2007 to February 2008. The experimental design was a 
randomized blocks, with nine varieties of castor beans and five repetitions. Each plot was 
composed of two rows of 10 m in length, usually for evaluation using 16 plants per plot. 
The spacing of planting was 1 m between plants and between rows. Characteristics  
evaluated: plant height (AP); height of the stem (AC), stem diameter (DC), flowering 
(FLOR), length of the racemes (CR); length of the stalk (CP), number of fruits (NF); total 
weight of fruit (PTF), length of the fruit (CF); total weight of seeds (PTS), length of seeds 
(CS), width of seeds (LS); productivity of fruits (PRODF), and productivity of seeds 
(PRODS) and oil content seed (TOLEO). Based on the average of cultivars for each 
feature, was performed the analysis of variance, and the averages compared by Tukey 
test. From the hopes of the mean squares were calculated the heritability in the narrow 
sense and the genetic variation coefficient (CVg). The correlation coefficient genotypic 
(rge) was obtained by covariances analysis combining the characteristics evaluated in 
pairs in every possible way. All tests were conducted by the GENES Program. In the 
theoretical framework are shown the conceptual aspects that direct the conduct of this 
study, such as those related to the sustainability of agroecosystems and culture of castor 
oil. In the following chapters are made approaches about the behavior of the castor bean 
cultivars with regard to traits of interest for the breeding of culture, especially the 
cultivars CNPAM 2001-57, CNPAM 2000-79 and CNPAM 2001-50, the first only in 
Umbaúba and the last two in both local, and are discussed genetic parameters between 
vegetative and reproductive characters, beeing possible to observe that there is variability 
in cultivars to the flowering and height of the stem characteristics in two places; plant 
height, stem length, seed length, width and length seed of the fruit in Nossa Senhora das 
Dores and stem diameter, number of fruits and fruit productivity, in Umbaúba.  
_______________________ 
Guidance: Wilson Menezes Aragão. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

No contexto atual, quando são discutidos temas de grande relevância, como 

políticas de preservação ambiental, sustentabilidade dos agroecossistemas e inserção 

social, a adoção de matrizes energéticas que permitam a substituição total ou parcial de 

combustíveis fósseis, promovendo a redução de emissões poluentes e a geração de 

empregos e renda, merece destaque no cenário mundial. Dentro deste panorama, o 

Biodiesel se apresenta como uma alternativa viável, especialmente para o Brasil, que 

reúne condições adequadas de plantio para várias oleaginosas. 

Dentre essas oleaginosas, a mamona (Ricinus communis L.) surge como 

alternativa potencial para produção de óleos capazes de serem transformados em 

combustíveis para substituição parcial e/ou total aos de origem fóssil, por esta razão o 

governo brasileiro tornou-se um dos maiores divulgadores e promotores dessa cultura.  

A premissa básica do governo é realizar um programa de grande benefício 

social, assegurando uma contínua fonte de renda para as famílias de regiões que estejam 

à margem do processo de desenvolvimento econômico do país. A mamona preenche 

satisfatoriamente todos os requisitos-base para participar como matéria-prima do 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel Brasileiro (PNPB), pois fixa o 

pequeno produtor ao campo, é produtiva em termos de biomassa energética e 

ambientalmente renovável, uma vez que todas as partes da planta podem ser 

aproveitadas, desde a torta até os restos culturais (RAMOS et al., 2006).  

Graças ao (PNPB), a área plantada da mamona no Brasil tem aumentado 

consideravelmente. Entretanto, para que essa exploração ocorra de forma sustentável, é 

necessário o uso de plantas melhoradas e adaptadas às condições edafoclimáticas da 

região de cultivo, reduzindo, assim, a dependência de práticas agrícolas onerosas e 

degradantes proporcionando a identificação e obtenção de materiais geneticamente 

superiores que produzirão formas consistentes ao longo do tempo em concordância com 

o ambiente (GLIESSMAN, 2001).  

Nesse sentido, as pesquisas em recursos genéticos e melhoramento vegetal têm 

contribuído significativamente para o desenvolvimento de sistemas produtivos 

ambientalmente adequados e manutenção da qualidade da produção de forma a garantir 

a sustentabilidade do ambiente e a atividade produtiva (GLIESSMAN, 2001).  
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O melhoramento genético da mamoneira no Brasil já permitiu grande melhoria 

na tecnologia de produção dessa oleaginosa, destacando-se o desenvolvimento de 

cultivares mais produtivas, adaptadas a diversas regiões do país, apropriadas para 

diferentes tecnologias de colheita, resistente a algumas pragas e com alto teor de óleo na 

semente (FREIRE et al., 2001).  

Entre as demandas atuais para o melhoramento genético da mamona, inclui-se a 

adaptação de genótipos à baixa altitude, o que permitirá a inclusão sustentável de muitos 

municípios onde o cultivo não é recomendado pelo risco de obtenção de baixas 

produtividades (SEVERINO, et al, 2006). 

Assim, este trabalho objetivou avaliar o comportamento e os parâmetros 

genéticos entre caracteres morfológicos vegetativos e reprodutivos de cultivares de 

mamoneira, em condições de baixas altitudes nos tabuleiros costeiros de Sergipe.  

No referencial teórico são apresentados os aspectos conceituais que direcionam a 

condução do presente trabalho, como aqueles relacionados à sustentabilidade dos 

agroecossistemas e à cultura da mamona. 

No segundo capítulo é feita uma abordagem acerca do comportamento de 

cultivares de mamoneira no que diz respeito a caracteres de interesse para o 

melhoramento genético da cultura, indicando aos produtores as cultivares mais 

promissoras para a sua região de cultivo. 

No terceiro capítulo são discutidas a herdabilidade e as correlações genéticas 

entre caracteres vegetativos e reprodutivos, a partir dos quais o melhorista pode avaliar 

a eficiência da seleção. 

As conclusões não têm a pretensão de encerrar a discussão a respeito dos temas 

abordados nesta dissertação, apenas promove o início de um amplo debate sobre eles. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1- Sustentabilidade dos Agroecossistemas  

 

Nas últimas décadas, o debate sobre o tema desenvolvimento sustentável chegou 

a quase todas as esferas da sociedade. A expressão "desenvolvimento sustentável", que 

procura condensar a necessidade de conciliar o crescimento econômico com justiça 

social e preservação ambiental, se popularizou a partir da divulgação do Relatório 

Brundtland. Ao mesmo tempo, passou a gerar polêmicas em função dos poucos 
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avanços, em termos de consenso obtido, nesta questão. Várias iniciativas científicas têm 

proposto formas de minimizar os problemas sociais e ecológicos, causados pela ação 

antrópica nos agroecossistemas (MOURA et al., 2008). 

 A necessidade de uma "solidariedade diacrônica", isto é, que permita as 

gerações futuras continuarem a usufruir os recursos naturais e se reproduzir socialmente 

e a constatação de uma "crise" no plano ambiental forma o pano de fundo para o debate 

da sustentabilidade. Esta "crise", relacionada com a finitude dos recursos naturais e as 

injustiças sociais, acarretou um novo desafio: avaliar o grau de sustentabilidade dos 

agroecossistemas (MOURA et al., 2008). 

Na agricultura, os estudos dos sistemas agrícolas como sendo uma modalidade 

de ecossistemas terrestres introduziu uma dimensão ecológica no discurso da pesquisa 

agronômica, surgindo o conceito de agroecossistemas (SCHLINDWEIN e 

D’AGOSTINI, 1998). 

De acordo com Conway (1987), agroecossistemas podem ser definidos, como 

sistemas ecológicos modificados pela ação humana para produção de alimentos, fibras e 

outros produtos de origem agrícola. 

Convém ressaltar que ação antrópica, nos agroecossistemas, nem sempre é feita 

de forma racional. O uso intensivo dos solos, particularmente nas atividades de 

monocultivo em áreas extensas, tem provocado, de maneira geral, o declínio da 

produtividade local e regional do solo e da água através da erosão, sedimentação, 

poluição química, diminuição da biodiversidade, além de modificações no clima 

regional, no agravamento do desemprego (no campo e na cidade), no aumento dos 

preços dos alimentos e na ocupação desordenada do território nacional (ALTIERI, 

1992). 

 A intensificação da produção em áreas não aptas ou acima de sua capacidade de 

suporte tem provocado, cada vez mais, dependência de aportes de energia externa aos 

sistemas e reduzido sua capacidade produtiva ao longo do tempo (GROUPE, 1984). A 

busca de sucessivos aumentos de produtividade, diretriz que até então tem norteado a 

pesquisa agrícola, vem sendo fortemente questionada a partir do debate acerca da 

sustentabilidade. 

A dificuldade em formular um conceito de sustentabilidade agrícola, que se 

possa aplicar em níveis locais e que seja satisfatório em nível global, é atribuída ao fato 

de cada região ter um conjunto particular e único de sistemas agrícolas, estes 

conseqüência da interação entre o clima local, a topografia do solo, as relações 
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econômicas e culturais, e finalmente de sua história (LABRADOR MORENO e 

ALTIERI, 1994). 

A agricultura sustentável conduz suas ações no sentido de manter a base 

produtiva e funcional do sistema agrícola através do tempo e frente às pressões externas 

e internas. Está baseada na adoção de políticas econômicas, sociais, agrícolas e 

ambientais que fomentem um comportamento sustentável (LABRADOR MORENO e 

ALTIERI, 1994), capaz de satisfazer as necessidades da geração presente sem 

comprometer as possibilidades das gerações futuras para satisfazer suas próprias 

necessidades (CMMAD, 1988; ALMEIDA, 1997). 

Para a visão produtivista, a sustentabilidade da agricultura refere-se basicamente 

à capacidade de manutenção da produtividade, assegurando a permanência da base de 

recursos. Para o Comitê de Aconselhamento Técnico do Grupo Consultivo de Pesquisa 

Agrícola Internacional (TAC/CGIAR, 1988), “agricultura sustentável é o manejo bem-

sucedido de recursos para a agricultura, de modo a satisfazer as necessidades humanas 

em transformação, mantendo ou Melhorando ao mesmo tempo a qualidade do ambiente 

e conservando os recursos naturais”. Contemplando, dessa forma, as dimensões: 

ecológica, econômica e social. 

Há de se considerar, portanto, que um dos grandes desafios encontrados para a 

aplicação dos postulados fundamentais do desenvolvimento sustentável é a utilização, 

apropriação e preservação da biodiversidade. 

Na diversidade biológica, encontram-se os recursos genéticos, que 

compreendem as espécies de plantas, animais e microrganismos, todos esses 

componentes interagindo entre si e nos sistemas biológicos. Esta biodiversidade exerce 

influência em nível de todos os componentes do agroecossistema (LABRADOR 

MORENO e ALTIERI, 1994). A biodiversidade forma a base sólida da 

agrobiodiversidade visando ao desenvolvimento sustentável na dimensão do 

agronegócio, da utilização social e do equilíbrio ambiental (VALOIS et al., 2001). 

 Ainda segundo Valois et al. (2001), os recursos genéticos de forma geral, 

possuem interesse socioeconômico real e potencial visando à utilização em programas 

de melhoramento genético, biotecnologia e outras ciências afins. Dessa forma, os 

recursos genéticos podem ser considerados como um reservatório genético no qual 

podem ser encontradas soluções para as diversas alterações ambientais pelas quais o 

mundo está passando, funcionando também como a matéria prima para o 

desenvolvimento da agricultura (NASS, 2001).  
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As pesquisas em recursos genéticos e melhoramento vegetal têm contribuído 

significativamente para o desenvolvimento de sistemas produtivos ambientalmente 

adequados e manutenção da qualidade da produção de forma a garantir a 

sustentabilidade do ambiente e a atividade produtiva. Nesse sentido, o uso de plantas 

melhoradas e adaptadas às condições edafoclimáticas de uma região reduz muito a 

dependência de práticas agrícolas onerosas e degradantes proporcionando a 

identificação e obtenção de materiais geneticamente superiores que produzirão formas 

consistentes ao longo do tempo em concordância com o ambiente (GLIESSMAN, 

2001).  

Neste contexto, a cultura da mamona (Ricinus communis L.) reveste-se de 

grande importância socio-econômica para o país, sobretudo para a região Nordeste, 

como matéria-prima para Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel brasileiro, 

bem como, fator fixador de mão-de-obra no campo, gerador de empregos e de produtos 

indispensáveis ao desenvolvimento da indústria da região e do país. O conhecimento da 

natureza e da expressão dos caracteres agronômicos da cultura, visando selecionar 

cultivares adaptadas às condições agroecológicas das regiões de cultivo constitui um 

dos requisitos para uma exploração sustentável da cultura. 

 

2.2 –  A mamoneira (Ricinus communis L.) 

2.2.1. Origem, introdução e distribuição no Brasil  

 

A mamoneira (Ricinus communis L.) pertence à família Euphorbiaceae e é a 

única espécie do gênero Ricinus. A definição sobre a origem da mamoneira é dificultada 

devido a sua larga dispersão e fácil adaptação pelo mundo, pois vegeta bem nas regiões 

tropicais e subtropicais, e até mesmo, em países de clima temperado, sendo muito 

variável no hábito e na aparência (GRIEVÉ, 1999), podendo, assim, ser encontrada 

crescendo como planta silvestre em diversas regiões do mundo. Provavelmente a 

mamoneira é nativa da África tropical (WEISS, 1971). 

A facilidade de propagação e de adaptação em diferentes condições climáticas 

propiciou a mamona ser cultivada nas mais variadas regiões do mundo, como no norte 

dos Estados Unidos da América e na Escócia. Em termos mundiais, a espécie é 

cultivada comercialmente entre os paralelos 40°N e 40°S (CARAMORI et al., 2006).  

A mamona foi introduzida no Novo Mundo pelos escravos. No Brasil, sua 

introdução ocorreu durante a colonização portuguesa com a finalidade de utilizar seu 
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óleo para iluminação e lubrificação dos eixos das carroças. O clima tropical 

predominante no país, facilitou que a cultura se espalhasse desde a Amazônia até o Rio 

Grande do Sul (RAMOS et al., 2006). Assim, hoje, podem-se encontrar cultivadas, para 

produção de óleo, variedades de porte anão ou baixo (até 1,60 m), médio (1,60 a 2,00 

m) ou alto (acima de 2,00 m) (SEAGRI, 2003), em quase toda extensão territorial, como 

se fosse uma planta nativa.  

  

2.2.2 - Características botânicas 

 

A mamoneira, oleaginosa também conhecida como rícino, bafureira, 

carrapateira, palma-criste, e baga é uma espécie polimórfica, dividida em seis 

subespécies e 25 variedades botânicas que têm áreas de ocorrência individuais ou 

sobrepostas, diferindo não só morfologicamente, mas, também, geneticamente e 

ecologicamente, todos com 2n = 20 cromossomas e férteis, que além de cruzarem entre 

si, produzem descendentes férteis. (MAZZANI, 1983; WEISS, 1983; POPOVA e 

MOSHKIN, 1986; MOSHKIN, 1986). 

Apresenta hábito arbustivo, com diversas colorações de caule, folhas e racemos 

(cachos), podendo ou não possuir cera no caule e pecíolo. Normalmente, o sistema 

radicular é vigoroso, do tipo pivotante, profundo, podendo atingir até 1,50 m de 

profundidade, com desenvolvimento de poucas raízes laterais, porém de aspecto 

robusto, assumindo a forma do sistema radicular dos pequenos arbustos. Há forte 

emissão de radicelas ao longo das raízes, com grande área de absorção de umidade e 

nutrientes do solo (SAVY FILHO, 1999). 

O número de internódios que cada ramo possui é uma característica da cultivar. 

Este número e a sua dimensão média determinam a altura de inserção do racemo 

(cacho) primário, característica importante para o cultivo mecânico da mamoneira. O 

número de internódios nos ramos laterais determina também a altura da planta e a 

emissão das inflorescências secundárias, terciárias, etc. As plantas de porte alto, 

geralmente, têm ciclo vegetativo longo (SAVY FILHO, 1999). 

O número de racemos, de frutos por racemo, o peso de cem sementes e teor de 

óleo da semente são os componentes da produção da planta. O florescimento da 

mamona é chamado botanicamente de simpodial, o aparecimento da inflorescência dá-

se seqüencialmente, com determinado intervalo entre a emissão das inflorescências 

primária e secundária, secundária e terciária, etc. (SAVY FILHO, 2005). 
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A inflorescência da mamoneira é uma panícula formada por um racemo sobre o 

qual se distribuem cimas dicásicas, dispostas alternadamente e com ramificações 

laterais, sendo o final de cada ramo, crescimento dicotômico, com tamanho variável, a 

maioria entre 10 a 40 cm, podendo chegar a mais de 120 cm, no caso de híbridos e 

racemos de primeira ordem, que podem representar mais de 75% da produção de 

sementes (bagas) da planta (GURGEL, 1945). De acordo com Ribeiro Filho (1966) a 

panícula é terminal, representando sempre o final do ramo, exceto casos raros que 

podem ocorre nos tipos colombianos arbóreos, que podem ser axilares. De um modo 

geral a inflorescência da mamoneira tem as seguintes características: terminal, pluriflora 

e racemosa. 

Vários outros autores (MAZZANI, 1983; BELTRÃO et al., 2001; MONTEIRO, 

2005; BELTRÃO e SEVERINO, 2006), também alegam que a polinização da 

mamoneira é predominantemente autógama, podendo ocorrer altos níveis de alogamia, 

sendo o vento seu principal polinizador em ambas as situações. No entanto, a grande 

maioria desses autores apresenta essa informação como citação de Gurgel (1945) e 

Ribeiro Filho (1966), não tendo eles próprios conduzido experimentos a respeito. 

Quanto à sexualidade as flores da mamoneira, geralmente, apresentam a 

proporção de 50 a 70% de flores femininas de 50 a 30% de masculinas, entretanto, 

dependendo do material podem ocorrer outras relações em favor das flores femininas, o 

que é mais interessante do ponto de vista de produtividade. A expressão do sexo é 

afetada por fatores genéticos e não genéticos, tais como o déficit hídrico ou 

temperaturas muito altas que podem induzir a formação de flores masculinas (SAVY 

FILHO, 2005). O fruto é constituído por uma cápsula que se abre em sutura e libera três 

sementes. 

Os frutos, em geral, possuem acúleos e, em alguns casos, são inermes. A maioria 

das plantas apresenta frutos deiscentes, isto é, frutos que se abrem naturalmente quando 

maduros liberando as sementes, mas já existem no mercado cultivares indeiscentes de 

grande importância econômica, devido à redução do número de repasses na colheita 

manual e possibilidade da colheita mecânica. 

A semente é muito variável quanto à cor, forma, tamanho, peso, proporção do 

tegumento e maior ou menor aderência do tegumento ao endosperma. O tegumento 

externo da semente é representado pela casca dura e quebradiça, tendo ainda uma 

película interna, fina que envolve o albúmen, que é branco, compacto e rico em óleo 

(MAZZANI, 1983). 
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2.2.3. Exigências edafoclimáticas 

 

A mamoneira vegeta e produz bem em qualquer tipo de solo, com exceção 

daqueles que apresentam deficiência de drenagem, devido a sua sensibilidade ao 

excesso de água no solo. As melhores colheitas são obtidas em solos profundos, 

permeáveis, ricos em matéria orgânica, sem problemas de drenagem, com boa 

disponibilidade de nutrientes e com topografia plana a suave (CARVALHO, 2005).  

A mamoneira é classificada como de clima tropical, sendo recomendado que as 

plantas sejam exploradas em altitudes de no mínimo 300 m, podendo chegar a 1.100 m, 

sendo que para a produção comercial sugere-se o cultivo em áreas com altitude na faixa 

de 300 a 1500 m acima do nível médio do mar (BIODIESELBR, 2007), necessitando de 

pelo menos 500 mm de precipitação por ciclo. Já, Weiss (1983), diz que o ótimo 

ecológico em relação à altitude para a mamoneira é entre 600 a 1500 m. 

Segundo Távora (1982), a época do plantio está intimamente relacionada com a 

distribuição e quantidade de precipitação. Entretanto, em regiões de alta pluviosidade, a 

época do plantio deve ser ajustada de forma que não ocorram grandes volumes de 

precipitação nas fases de amadurecimento e secagem dos frutos. A maior exigência de 

água no solo ocorre durante a fase vegetativa, produzindo com viabilidade econômica 

em áreas onde a precipitação mínima até o início da floração seja em torno de           

400-500 mm (BAHIA, 1995). 

A época de plantio adequada é aquela em que se aproveita ao máximo o período 

chuvoso, mas realiza-se a colheita no período seco. No que tange à temperatura, quando 

é muito elevada, superior a 35ºC provoca abortamento das flores, reversão de 

sexualidade e redução significativa no teor de óleo nas sementes e temperaturas baixas 

retardam a germinação (TÁVORA, 1982), sendo o ótimo para este processo em torno 

de 25ºC, mínimo de 14ºC e máximo de 36ºC (SEVASTŸANOVA, 1986), e abaixo de 

10ºC, o pólen da mamoneira deixa de germinar e assim não mais ocorre a formação de 

sementes. Outro fator do clima que tem grande influência no crescimento e no 

desenvolvimento da mamoneira é a umidade relativa do ar (MOSHKIN, 1986).  

 

2.2.4. Aspectos sócio-econômicos  

 

O Brasil, pela sua extensão territorial e excelentes condições edafoclimáticas é 

considerado um dos países mais propícios para a exploração de biomassa para fins 



 9

alimentícios, químicos e, também, energéticos (HEIFFIG; CÂMARA, 2006). A 

inclusão do biodiesel na matriz energética nacional representa uma alternativa 

ambientalmente correta e uma oportunidade de desenvolvimento sócio-econômico para 

o país (RAMOS et al., 2003).  

Do ponto de vista social, a mamoneira garante o sustento de milhares de famílias 

nordestinas. A maioria dos cultivos é realizada por agricultores familiares, que detêm 

mais de 80% da área plantada. Esses agricultores e suas famílias dedicam grande parte 

de seu tempo à cultura da mamona que, além de geradora de renda, caracteriza-se como 

importante fonte de emprego no meio rural. Essa cultura ocupa a área de cultivo por um 

período que varia de oito meses a mais de dois anos. Sua colheita escalonada ocupa 

mão-de-obra por longos períodos e propicia aos produtores, com a venda das suas 

bagas, os recursos necessários para a compra de outros produtos de fundamental 

importância para a sua sobrevivência (CARVALHO, 2005). 

A cultura da mamona vem crescendo no Brasil devido ao seu excelente potencial 

na possível substituição do diesel, por esta razão o governo brasileiro tornou-se um dos 

maiores divulgadores e promotores dessa cultura. A premissa básica do governo é 

realizar um programa de grande benefício social, assegurando uma contínua fonte de 

renda para as famílias de regiões que estejam à margem do processo de 

desenvolvimento econômico do país. A mamona preenche satisfatoriamente todos os 

requisitos-base para participar como matéria-prima do Programa Nacional de Produção 

e Uso de Biodiesel Brasileiro, pois fixa o pequeno produtor ao campo, é produtiva em 

termos de biomassa energética e ambientalmente renovável, uma vez que todas as partes 

da planta podem ser aproveitadas, desde a torta até os restos culturais (RAMOS et al., 

2006). 

Outro ponto importante é que o biodiesel feito com óleo de mamona apresenta a 

vantagem de ser mais barato do que o obtido com outros óleos, devido a sua 

solubilidade em álcool, a reação de transesterificação ocorre a frio, sem aquecimento 

(BELTRÃO et al., 2002), o que diminui os custos de produção e viabiliza a sua 

utilização. Além disso, poderá suprir o abastecimento de 16% da frota nacional de 

veículos, dependendo de investimentos e vocações regionais. Cerca de 40% do biodiesel 

produzido no Brasil nos próximos anos devem ser obtidos a partir da mamona 

(AGÊNCIA BRASIL, 2006).  

Indiscutivelmente, dos produtos gerados pela mamona o óleo é o que merece 

maior destaque. Esse produto é extraído do endosperma da semente, em teores que 
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variam de acordo com a cultivar analisada. A principal característica de seu óleo é que 

não há alteração de suas características, mesmo com a oscilação de temperatura, 

levando a um grupo especial de lubrificantes de alta precisão, com ampla utilização na 

indústria aeroespacial como aditivo para os combustíveis, evitando o congelamento em 

grandes altitudes (GONÇALVES, et al, 2005). O ácido ricinoléico é o principal 

componente do óleo da mamona, e devido a sua estrutura molecular e a alta capacidade 

de reações químicas, este serve de base para uma série de produtos, tendo ampla 

aplicação na fabricação de tintas, vernizes, detergentes, inseticidas, nylon, resinas de 

plástico, lubrificantes, tubos especiais para irrigação, chapas e engrenagens, aditivos 

para combustível, bactericidas, fungicidas, produtos sintéticos, fluidos especiais para 

transmitir pressões hidráulicas, graxas para navio e aviões, espumas plásticas e pára-

choques em automóveis, próteses humanas para coluna vertebral, crânio, mandíbula, 

dentes e mamas (CARVALHO, 1997; GIBELLI, 2001). 

Além da utilização do óleo, a torta da mamona, do processamento da semente, 

pode ser utilizada como eficiente fertilizante de terras esgotadas, tendo desempenho 

superior ao esterco bovino, apresentando 3,77; 1,62; 1,12 e 6,41% respectivamente de 

nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio, contra 0,34; 0,13; 0,35 e 0,82% deste elementos 

encontrados no esterco bovino (ROLIM, 1981). É utilizada como adubo orgânico nas 

culturas de café, citrus, cana-de-açúcar, hortaliças, frutífera e conhecida como produto 

que apresenta efeito nematicida (SAVY FILHO et al., 1999), existindo também a 

possibilidade de utilização para alimentação animal (SANTOS et al., 2001), como na 

alimentação de bovinos, por exemplo, na forma de ração, substituindo parcialmente as 

tortas de soja e algodão (ROLIM, 1981), desde que haja anteriormente um processo de 

desintoxicação da proteína tóxica ricina evitando assim uma possível paralisia da 

respiração do animal (GONÇALVES et al., 2005). O produtor pode ainda utilizar a 

casca do fruto, incorporando ao solo, visando aumentar o teor de matéria orgânica. 

O Brasil possuía a segunda maior área cultivada de mamona em bagas do mundo 

nos períodos 1980/85 e 1986/91. A participação no cenário mundial declinou de 26 para 

8% em 1999 mantendo, no entanto, a terceira posição entre os principais países 

produtores. Em termos de produção, participava com 26% da produção mundial, 

perdendo esta posição, participando apenas com 2% em 1999. Em 2000 houve uma 

extraordinária recuperação da produção nacional da ordem de 132,7 mil toneladas em 

relação à safra de 1999, de 25 mil toneladas. Esta elevação deve-se ao aumento do preço 

internacional do óleo de mamona brasileiro que atende à qualidade exigida pelo 
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mercado importador que é no mínimo, o óleo industrial tipo 1, ou seja, aquele obtido no 

primeiro processo de prensagem (SANTOS et al., 2001). Em 2006/2007 a produção 

nacional foi de 152,3 mil toneladas (CONAB, 2007).  

A área de mamona plantada no Brasil aumentou de 2002 (132.051 ha) para 2004 

(174.593 ha) em 24% em todas as regiões do país (IBGE, 2007) e com o Programa 

Brasileiro para a Adição de Biocombustível ao Diesel, essa área tende a aumentar 

significativamente.  

O uso de cultivares melhoradas e o emprego de um sistema de produção 

adequado às várias características edafoclimáticas das regiões produtoras, vem 

proporcionando aumento da produtividade média nacional. Em 2001 era de 582 kg.ha-1, 

elevando-se para 803 kg.ha-1 em 2004 (IBGE, 2007), com tendência de aumentar ainda 

mais. Segundo Beltrão e Cardoso (2004), a mamoneira tem potencial para produzir mais 

de 10.000 kg de bagas.ha1 em regime de irrigação com adubação e controle total de 

plantas daninhas e pragas. 

 

2.2.5. Melhoramento genético  

 

O melhoramento genético da mamoneira no Brasil já permitiu grande melhoria 

na tecnologia de produção dessa oleaginosa, destacando-se o desenvolvimento de 

cultivares mais produtivas, adaptadas a diversas regiões do país, apropriadas para 

diferentes tecnologias de colheita, resistente a algumas pragas e com alto teor de óleo na 

semente (FREIRE et al., 2001).  

Entretanto, mesmo com o desenvolvimento de cultivares adaptadas, grande parte 

dos plantios comerciais ainda é feita com variedades locais pouco estáveis ou mesmo 

por uma mistura delas, acarretando alto grau de heterogeneidade e grande diversidade 

de tipos locais, levando a uma certa instabilidade no cultivo e oscilação na 

produtividade de um ano para o outro (BELTRÃO e SILVA, 1999).  

De acordo com Nóbrega et al. (2001), a mamoneira apresenta variabilidade para 

diversas características, dentre elas produtividade de grãos e altura de plantas, o que 

pode facilitar os procedimentos de melhoramento genético empregados. A 

produtividade de grãos é classificada como baixa quando atinge menos de 1.500 kg.ha-1, 

média com produtividade de 1.500 a 2.000 kg.ha-1, alta quando 2.001 a 3.000 kg.ha-1 e 

muito alta quando acima de 3.000 kg.ha-1. A classificação para a característica altura de 

plantas varia desde anã, com altura menor de 0,90 m, muito baixa quando entre 0,90 a 
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1,50m, baixa quando 1,51 a 2,00 m, média quando 2,01 a 2,50 m, alta quando 2,51 a 

3,00 m e muito alta, com altura de plantas acima de 3,00 m. 

Em relação ao óleo, Veiga et al., (1989), classificou como baixos os teores 

menores do que 40%; médio, valores compreendidos entre 40 e 50% e altos os 

superiores a 50%.  

No Brasil, três instituições de pesquisa têm conservado, caracterizado e avaliado 

germoplasma de mamoneira: o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), a Empresa 

Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), através de suas Unidades - Centro Nacional de Pesquisa do 

Algodão (Embrapa Algodão) e Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia 

(Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia). 

Existem várias cultivares de mamoneira disponíveis para o plantio em nosso 

país, variando em porte, deiscência dos frutos, tipo dos cachos, produção de bagas, teor 

de óleo e outras características.  Pesquisa com cultivares começou no Estado de São 

Paulo em 1937, com trabalhos desenvolvidos pelo IAC. Com as seleções realizadas, o 

IAC lançou as seguintes cultivares: IAC 38, Cultivar Campinas, Guarani., IAC 80 e a 

IAC 226. 

A IAC 38 é de porte anão, ciclo em média de 200 dias, nas condições do Estado 

de São Paulo, com capacidade para produzir até mais de 2,0 t/ha de bagas (sistema de 

sequeiro), com 41% de óleo nas sementes e de frutos deiscentes. O que era, sem dúvida, 

grande inconveniente para os produtores, pois tinham que processar até quatro colheitas 

por ano. Esta cultivar foi recomendada em 1957 e a partir daí, plantada em larga escala 

em São Paulo e em Minas Gerais (EMBRAPA, 2004). 

A Cultivar Campinas, lançada em 1963, fruto do cruzamento entre a IAC 38 e a 

Cimarron, sendo precoce, ciclo de 140 a 150 dias nas condições de São Paulo, frutos 

indeiscentes, produtividade semelhante a da IAC 38 e teor de óleo de 46%. Em 1981, 

foi lançada a cultivar Guarani, resultado do cruzamento entre os genótipos Campinas e 

Preta, após vários ciclos de seleção individual. Trata-se de uma cultivar com porte 

médio, teor de óleo de 48%, ciclo de 180 dias nas condições de São Paulo, frutos 

indeiscentes, porém menos que os da cultivar Campinas, apesar de sua produtividade ser 

superior, em média de 35%, com relação às cultivares IAC 38 e Campinas.  

Em 1988, também no Estado de São Paulo, foi lançada a cultivar IAC 80, 

recomendada para todas as áreas zoneadas para o cultivo desta oleaginosa no Estado, 

sendo um material bastante produtivo, com 47% de óleo nas sementes e frutos semi-
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indeiscentes, com sementes rajadas e pequenas. Depois, foi a vez da cultivar IAC 226, 

de porte alto, ciclo de 200 dias nas condições de São Paulo, frutos indeiscentes e 48% 

de óleo nas sementes.  

No Nordeste, 1974, a EBDA lançou no mercado várias cultivares, em que as 

principais são: Sipeal 1, Sipeal 9, Sipeal 28 e 12,  e a de  maior destaque, a Sipeal 28, de 

porte médio, frutos deiscentes, teor de óleo nas sementes de 47,3% e produtividade 

média em condições de sequeiro de 1300 kg/ha de bagas.  

Em 1998 e 1999, Para as condições edafoclimáticas do semi-árido nordestino a 

EMBRAPA lançou as cultivares BRS-149 Nordestina e BRS-188 Paraguaçu, cultivares 

adaptadas para a cultura familiar no Nordeste, apresentando frutos semideiscentes, que 

não liberam totalmente as sementes após maduros, facilitando a colheita manual.  

A cultivar BRS-149 Nordestina, originou-se da linhagem CNPA M. 90-210 que, 

por sua vez, descende da variedade Baianita, cujas plantas têm altura média de 1,90m, 

caule de coloração verde, com cera, racemo cônico, frutos semi-deiscentes e sementes 

de coloração preta. O período entre a emergência da plântula e a floração do primeiro 

racemo, é de 50 dias em média; o peso de 100 sementes é de 68g, o teor de óleo na 

semente é de 48,90% e a produtividade média, em semente, sem adubação, é de 1.500 

kg.ha-1 nas condições semi-áridas do Nordeste, em anos normais, em relação à 

precipitação pluvial. O ciclo, a partir da emergência das plântulas à última colheita, é de 

250 dias em média (EMBRAPA, 1998). 

Obteve-se a cultivar BRS -188 Paraguaçu através da seleção massal realizada na 

variedade local, Sangue de Boi, que originou a linhagem CNPA M. SM4, com altura 

média de 1,60m, caule de coloração roxa, com cera, racemo oval, frutos semi-deiscentes 

e sementes de coloração preta. A floração do primeiro racemo ocorre aos 54 dias, em 

média, o peso médio de 100 sementes é de 71g, o teor médio de óleo é de 47,7% e a 

produtividade média, sem adubação, é de 1500 kg.ha-1, nas condições semi-áridas do 

Nordeste, em ano de precipitação pluvial normal (EMBRAPA, 1999). 

Entre as demandas atuais para o melhoramento genético da mamona, inclui-se a 

adaptação de genótipos à baixa altitude, o que permitirá a inclusão sustentável de muitos 

municípios onde o cultivo não é recomendado pelo risco de obtenção de baixas 

produtividades (SEVERINO et al., 2006). Além dessa demanda, há também a 

necessidade de desenvolver cultivares de menor porte, com maiores produções de bagas 

e de sementes, ricas em óleo de melhor qualidade, resistentes ou tolerantes a pragas e a 
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salinidade, com ampla adaptação e maior estabilidade de produção (WORLD BANK, 

1991). 

Para isto, é de fundamental importância conduzir experimentos multilocais 

dentro e entre regiões, para se selecionar as variedades mais produtivas e de múltiplos 

usos em diferentes ambientes.  

 

2.2.5.1 – Parâmetros Genéticos 

 

A avaliação de parâmetros genéticos como herdabilidade, correlações genéticas, 

interação genótipo x ambiente, entre outras, constitui estratégia básica para estabelecer 

diretrizes que possam orientar o melhoramento da cultura da mamoneira. 

 

2.2.5.1.1 – Herdabilidade 

 

Estudos sobre diversidade genética e o nível de diferenciação genética entre as 

populações das espécies são essenciais para definir os estoques genéticos e subsidiar 

políticas de exploração e manejo desses recursos, bem como para traçar estratégias de 

conservação em escalas regional e geográfica (CRUZ, 2005). 

As questões básicas da genética são formuladas em termos de variância 

(FALCONER e MACKAY, 1996). Os componentes envolvidos nesta variância e sua 

magnitude determinam as propriedades genéticas da população e o grau de semelhança 

entre parentes do total das diferenças fenotípicas entre os indivíduos de uma população 

provém do total das diferenças genéticas e das influências sofridas pelo ambiente. Nota-

se que o efeito de ambiente é altamente dependente do caráter e do organismo estudado 

e afeta de forma intensa a precisão de parâmetros genéticos quantitativos, sendo a 

principal fonte de erro que reduz a precisão das estimativas desses parâmetros genéticos 

quantitativos (PINTO, 1995). 

A variância genética é dividida em variância aditiva [todos os alelos de efeitos 

aditivos (quantitativos) contribuem para a variância aditiva], de dominância (interação 

entre alelos de um mesmo gene) e epistática (interação não alélica, representada pela 

interação entre alelos de locos distintos) (BUENO et al., 2001). 

O conhecimento da variabilidade devida às diferenças genéticas existentes 

através de parâmetros genéticos como herdabilidade, coeficiente de correlação genética 

e as implicações dos efeitos ambientais sobre estas estimativas, refletidas na interação 
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genótipo x ambiente, é de fundamental importância em qualquer programa de 

melhoramento, pois indica o controle genético do caráter importante para o 

estabelecimento de estratégias de seleção (RAMALHO et al., 2001). 

Dessa forma, a variância aditiva tem sido uma das principais ferramentas dos 

melhoristas para obtenção de parâmetros genéticos que possibilitam ampliar os 

conhecimentos sobre caracteres sob seleção e mostrar a escolha de métodos de 

melhoramento mais eficazes (CRUZ, 2005). 

O conceito de herdabilidade é um dos mais importantes e mais usados em 

genética quantitativa, já que ela expressa a proporção de variação que é atribuída à 

diferença genética entre os indivíduos (ZOLBEL e TALBERT, 1984). No 

melhoramento, a existência de variabilidade genética é uma condição essencial e que 

permite ao melhorista obter progresso através da seleção, na busca de genótipos 

superiores. Assim, o sucesso do programa de melhoramento de qualquer caráter, 

segundo Cruz e Carneiro (2003), requer que ele seja herdável e que haja variação na 

população em que se pratica a seleção. 

A maior importância da herdabilidade no estudo genético dos caracteres 

quantitativos é o seu papel preditivo, expressando a confiabilidade do "valor fenotípico" 

como preditor do "valor genético". O coeficiente de Herdabilidade (h2) é a fração da 

variância fenotípica que é atribuída às diferenças entre os genótipos dos indivíduos de 

uma população. Em outras palavras, ele expressa a proporção da variância total que é 

atribuível ao efeito médio dos genes. Uma vez que o valor da herdabilidade depende da 

magnitude de todos os componentes de variância, uma mudança em qualquer um dos 

componentes irá afetá-la (BUENO et al., 2001). 

Os caracteres qualitativos apresentam padrão simples de herança, que se baseia 

nas proporções das classes fenotípicas, avaliadas nos descendentes de cruzamentos, e, 

os caracteres quantitativos são em grande maioria condicionadas por muitos genes com 

efeitos individuais pequenos e muito influenciados pelo ambiente (CRUZ e  

CARNEIRO, 2003), onde a herdabilidade varia de acordo com as diversas 

características. 

A herdabilidade varia de acordo com as características agronômicas e a 

depender do resultado obtido pode explicar se o caráter é de fácil ou difícil seleção, e 

dessa forma, auxiliar na escolha do método de melhoramento mais apropriado. A 

herdabilidade no sentido amplo envolve toda a variância genética (aditiva e não aditiva), 

e a no sentido restrito considera apenas a variância genética aditiva que é fixada pela 
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seleção, sendo a mais importante para os melhoristas (CARVALHO, 2006), nesse 

último caso, segundo Euclides Filho (1999), é representada pela razão entre a variância 

genética aditiva e a variância total. 

A estimativa da herdabilidade (h2), então, indica a confiabilidade com que o 

valor fenotípico representa o valor genotípico, determinando a proporção do ganho 

obtido com a seleção (FALCONER, 1989). Pode variar de 0,0 a 1,00 ou de 0 a 100%, 

sendo considerada baixa, se for de 0,0 a 0,20; média, de 0,20 a 0,40; e alta, acima de 

0,40. Valores baixos significam que grande parte da variação da característica é devida 

às diferenças ambientais entre os indivíduos, e valores altos significam que diferenças 

genéticas entre indivíduos são responsáveis pela variação da característica avaliada 

(CRUZ, 2005). 

De acordo com Ramalho e Vencovsky (1978), características que apresentam 

baixa herdabilidade exigem métodos de seleção mais rigorosos que aquelas com 

herdabilidade alta, para se obterem ganhos genéticos satisfatórios. Essas características 

devem ser selecionadas em gerações mais avançadas, devido ao fato de que há um 

aumento da herdabilidade durante as gerações de melhoramento, que possibilita um 

aumento da variância genética aditiva e um decréscimo da variância dominante.  

Para Silva et al. (1998), a baixa variabilidade genética para as espécies 

cultivadas dificulta o trabalho dos melhoristas em selecionar genótipos superiores. A 

base genética restrita determina dois aspectos fundamentais no melhoramento de 

plantas: primeiro restringe e até mesmo pode inviabilizar a criação de novas cultivares e 

segundo acelera a  erosão genética em virtude do uso de um pequeno número de 

genótipos distintos utilizados para hibridações artificiais (COIMBRA, 2004)  

Convém ressaltar que a estimativa de herdabilidade é válida apenas para a 

população usada no cálculo. Extrapolação para outras populações depende de como se 

assemelham as estruturas genéticas originais, precisão da medida, condições de meio, 

dentre outros fatores. Sendo a estimativa de herdabilidade uma fração, ela muda com 

mudança no numerador ou no denominador. Quando a seleção for bem sucedida, por 

exemplo, haverá mudanças nas freqüências gênicas, o que resultará em mudança na 

variância genética aditiva e, conseqüentemente, na herdabilidade. Grandes variações de 

meio, por exemplo, resultam em decréscimos nas estimativas de herdabilidade, visto 

que aumentam a variância fenotípica (denominador) (RAMALHO et al., 2001). 
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2.2.5.1.2 - Correlações 

 

A estimativa de correlação entre características é de fundamental importância 

em programas de melhoramento genético, principalmente se a seleção em uma delas 

apresenta dificuldades, em razão da baixa herdabilidade e, ou, tenha problemas de 

mensuração (CRUZ et al., 2004), pois permite efetuar seleção indireta dessas 

características com base em outras mais facilmente avaliadas e de alta herdabilidade, 

proporcionando maiores progressos genéticos com economia de tempo, mão-de-obra e 

recursos (FERRÃO, 2002). 

A correlação que pode ser diretamente mensurada entre duas características, em 

determinado número de indivíduos que representa a população, é denominada 

correlação fenotípica sendo, portanto, necessário a distinção de duas causas nessa 

correlação: genética e ambiental. Somente a correlação genética envolve associações de 

natureza herdável, sendo esta de real interesse em programas de melhoramento 

(FALCONER, 1987). 

A correlação indica a intensidade de associação entre duas variáveis ou o grau 

de variação conjunta de duas variáveis, podendo ser positiva ou negativa, quando ocorre 

aumento nas duas variáveis ou acréscimo de uma e decréscimo da outra, 

respectivamente (STEEL e TORRIE, 1980). O valor estimado para as correlações é de -

1 a 1. Quando os dados de correlação  extrapolam esse valor, significa que houve  erros 

de amostragem e/ou erro experimental (CRUZ e REGAZZI, 2004). Entretanto, de 

acordo com Moro et al. (1992), esses resultados se devem a valores superestimados, 

quando próximos da unidade evidenciam as verdadeiras associações entre caracteres, 

podendo ser utilizadas nas atividades de melhoramento. 

As correlações diretamente observadas em certo número de indivíduos da 

população são as fenotípicas, que podem ser por causas ambientais e genéticas. As 

correlações genéticas são por efeitos pleiotrópicos (efeito pelo qual um gene afeta mais 

de uma característica) e como causa transitória, a ligação gênica, e envolvem uma 

associação de natureza herdável, podendo ser utilizada na orientação e aceleração de 

programas de melhoramento (CRUZ e REGAZZI, 2004). 

A variância fenotípica será próxima da variância genotípica quando as variações 

ambientais forem mínimas. Assim, a variância ambiental influi em um dos principais 

fatores que determinam o ganho de seleção, que é a herdabilidade. Esse coeficiente é 
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diretamente proporcional à variabilidade genética disponível e inversamente 

proporcional á variância fenotípica (CRUZ, 2005). 

O ambiente torna-se causa de correlações quando dois caracteres são 

influenciados pelas mesmas diferenças de condições ambientais. Valores negativos 

desta correlação indicam que o ambiente favorece um caráter em detrimento do outro, e 

valores positivos indicam que os dois caracteres são beneficiados ou prejudicados pelas 

mesmas causas de variações ambientais (CRUZ e REGAZZI, 2004). De maneira geral, 

as correlações genéticas e ambientais apresentam o mesmo sinal; entretanto, nos casos 

onde isto não ocorre, há indicativo de que as causas de variação genética e ambiental 

influenciam os caracteres por meio de diferentes mecanismos fisiológicos (FALCONER 

e MACKAY, 1996). 

Portanto, distinguir e quantificar o grau de associação genética e ambiental entre 

os caracteres é importante, pois caracteres quando correlacionados geneticamente, 

possibilitam a obtenção de ganhos para um deles por meio da seleção indireta (CRUZ e 

REGAZZI, 2004). Nesse sentido, estudos de correlações genéticas permitem identificar 

a proporção da correlação fenotípica que é devida a causas genéticas, verificar se a 

seleção em um caráter afeta outro, quantificar ganhos indiretos devido à seleção 

efetuada em caracteres correlacionados e avaliar a complexidade dos caracteres 

(VENCOVSKY e BARRIGA, 1992). 

Existem diversos métodos para a obtenção de estimativas de correlação em 

plantas autógamas, desenvolvidos em função do delineamento experimental, das 

características próprias de diferentes populações e do ambiente de cultivo 

(CARVALHO et al., 2004). Dentre estes, aqueles utilizados em gerações segregantes, 

conforme PETR e FREY (1966) e KUREK et al. (2002), visam separar o componente 

genético e ambiental através da avaliação dos genitores e suas respectivas populações. 

Neste contexto, é importante investigar que proporções podem ser atribuídas a fatores 

gênicos, a fim de se verificar a possibilidade de resposta à seleção nas gerações 

seguintes de melhoramento. Desta forma, é possível saber se os caracteres de uma 

população são geneticamente dependentes ou independentes, isto é, se tendem ou não a 

permanecerem associados nas progênies durante os sucessivos ciclos de seleção.  
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2.2.5.1.3-Interação Genótipo x Ambiente 

 

A interação genótipo x ambiente (G x E) é um importante e desafiante fenômeno 

para os melhoristas e agrônomos que atuam nos testes comparativos e na recomendação 

de variedades. Quanto maior a diversidade genética entre os genótipos e entre os 

ambientes, de maior importância será a interação G x E (BORÉM, 1997).  

A interação genótipo x ambiente foi definida por Shelbourne (1972) como sendo 

a variação entre genótipos em resposta a diferentes condições ambientais. Dentre as 

muitas definições de interação do genótipo x ambiente podemos reduzi-las a uma 

multiplicação prática em que a melhor população ou indivíduos num local não são 

necessariamente os melhores para outros locais (PATIÑO VALERA, 1986). Um mesmo 

genótipo responde de maneira diferenciada de acordo com o ambiente em que se 

encontra e esta resposta diferencial dos efeitos genotípicos e ambientais no 

desenvolvimento dos organismos, conforme Kageyama (1980) dá origem ao importante 

grupo de parâmetros genéticos conhecidos como interação genótipo x ambiente.  

Segundo Kageyama (1980), os parâmetros genéticos estimados devem estar 

livres de todos os efeitos ambientais, e isto só se satisfaz quando não ocorre nenhuma 

interação com o ambiente. Para isso faz-se necessário testar os genótipos em uma série 

de ambientes distintos, de modo que se possa separar com segurança as variâncias 

genéticas das variâncias devido a interação de genótipo x ambiente. 

De acordo com Namkoong (1984), um dos grandes problemas dos programas de 

melhoramento tradicionais, é o fato de que com o passar das gerações verifica-se a 

diminuição gradativa da base genética, com uma sensível diminuição da variabilidade 

do material, associados aos sérios problemas de endogamia, sendo às vezes impossível a 

volta à variabilidade original da população. 

A grande questão do melhoramento é como proceder a seleção numa população, 

e ainda manter uma ampla base genética, com possibilidades de retorno à variabilidade 

da população original e sem que ocorra endogamia. A estratégia de multipopulações 

procura atender a esses objetivos aliando uma alta intensidade de seleção com uma 

manutenção da variabilidade da população original (NAMKOONG, 1984). 

Os programas de melhoramento para uma melhor afinidade, devem melhor 

utilizar os efeitos oriundos da interação do genótipo x ambiente (NAMKOONG, 

BARNES e BUNEY,1980). 
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Assim, os ensaios conduzidos em vários ambientes (locais, anos, etc.), são de 

grande importância para se determinar a adaptação e a estabilidade de produção de 

diversas cultivares testadas e assim facilitar e/ou dificultar a indicação desses cultivares 

nesses ambientes. Isto porque, segundo Vencovsky e Barriga (1992) e Cruz e Regazzi 

(1997), quando não existe interação cultivar x ambiente, significa que essa cultivar se 

adapta bem a esse diferente ambiente de cultivo. Por outro lado, a presença dessa 

interação, na maioria das vezes, faz com que as melhores cultivares num determinado 

local não o sejam em outros, dificultando a recomendação das mesmas para todos os 

ambientes controlados pelos testes.  

Se, portanto, a interação for significativa, o melhorista precisa adotar critérios 

para a interpretação dos dados, pois é especialmente importante saber se a interação 

resultou por causa da alteração na ordem de mérito dos genótipos de um ambiente para 

o outro ou se houve uma simples alteração na magnitude das diferenças entre os 

genótipos (BORÉM, 1997). 
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CAPÍTULO 2 

 
COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE MAMONEIRA EM CONDIÇÕES 

DE BAIXAS ALTITUDES NOS TABULEIROS COSTEIROS DE SERGIPE 
 

RAMOS, Angélica Maria. Comportamento de cultivares de mamoneira em condições de 
baixas altitudes nos Tabuleiros Costeiros de Sergipe. In:___. Comportamento 
morfológico e genético de cultivares de mamoneira em condições de baixas altitudes 
nos tabuleiros costeiros de Sergipe. 2008. cap 2. 66 f. Dissertação (Mestrado em 
Agroecossistemas) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE,  

 

RESUMO 

 
Entre as demandas atuais para o melhoramento genético da mamona, inclui-se a 
adaptação de genótipos à baixa altitude. O presente trabalho objetivou avaliar o 
comportamento vegetativo e reprodutivo de cultivares de mamoneira nas condições de 
baixas altitudes dos tabuleiros costeiros de Sergipe, visando indicar aos produtores os 
genótipos superiores em precocidade, porte baixo, produtividade de frutos e teor de óleo, 
com ampla adaptação às condições agroecológicas prevalecentes para melhorar a 
sustentabilidade desses agroecossistemas. O experimento foi conduzido de 30 de maio de 
2007 a fevereiro de 2008, sendo avaliadas as características: altura da planta (AP); 
florescimento (FLOR); produtividade de frutos (PRODF) e teor de óleo das sementes 
(TOLEO) nas cultivares CNPAM 2001- 42; CNPAM 2001- 48; CNPAM 2001- 49; 
CNPAM 2001- 50; CNPAM 2001- 57; CNPAM 2000- 79; CSRN 379; CSRN 142 e 
CSRD 2, no Campo experimental Jorge Prado Sobral, localizado em Nossa Senhora das 
Dores/SE e no Campo Experimental de Umbaúba, em  delineamento de blocos ao acaso, 
com cinco repetições e 16 plantas úteis por parcela, com espaçamento de plantio de 1m 
entre e dentro de linhas. Os dados foram submetidos à análise de variância conjunta 
baseada na média das cultivares, sendo essas médias comparadas pelo teste Tukey. 
Ocorreram diferenças significativas pelo teste F, a p≤0,05 e a p≤0,01 entre cultivares para 
produtividade de frutos (PRODF) e florescimento (FLOR), respectivamente, não sendo 
significativas as diferenças para as demais características. Em relação a local, ocorreram 
diferenças significativas (p≤0,01) para todas as características. A interação cultivar x 
local não foi significativa para nenhuma das características. Foram registradas 
precipitações de 258 mm, no período de plantio até o início do florescimento; 15 mm 
durante a primeira colheita, entre novembro e dezembro de 2007 e de 97 mm durante a 
segunda colheita, entre meados de janeiro a meados de fevereiro de 2008, em Nossa 
Senhora das Dores. Em Umbaúba, nestes mesmos períodos a precipitação foi de 408 mm; 
62,4mm e 35 mm, respectivamente. A cultivar CNPAM 2001-57 é precoce, apresenta 
porte médio, alta produtividade e alto teor de óleo nas condições de Umbaúba. As 
cultivares CNPAM 2000-79 e CNPAM 2001-50 são precoces, apresentam as maiores 
produtividades, portes muito baixos e altos teores de óleo nas condições de Nossa 
Senhora das Dores. 
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BEHAVIOUR OF CASTOR BENN CULTIVATES OF IN LOW ALTITUDE 
CONDITIONS ON SERGIPE CHECKERBOARDS COASTALS 

 
RAMOS, Angélica Maria. Behaviour of castor benn cultivates of in low altitude 
conditions on Sergipe Checkerboards Coastals. In:____. Morphological and genetic 
behavior of castor bean cultivars  in low altitudes in the coastal tableland of 
Sergipe. 2008. cap 2. 66 f. (Dissertation –Master Program in Agroecossistemas) - 
Federal University of Sergipe, São Cristóvão, SE 

 
 

ABSTRACT 
Among the current demands for the breeding of castor oil, including the adaptation of 
genotypes to low altitude. This study aimed to evaluate the behavior of vegetative and 
reproductive cultivars of castor beans in conditions of low altitudes of coastal tablelands 
of Sergipe, indicate that producers are seeking higher in early genotypes, carrying low, 
productivity of fruit and oil content, with broad adaptation to agroecological conditions 
prevailing in improving the sustainability of agroecosystems. The experiment was 
conducted from May 30, 2007 to February 2008, which evaluated the characteristics: 
plant height (AP); flowering (FLOR); yield of fruits (PRODF) and oil content seed 
(TOLEO) in cultivars CNPAM 2001-42; CNPAM 2001-48; CNPAM 2001-49; 
CNPAM 2001-50; CNPAM 2001-57; CNPAM 2000-79; CSRN 379; CSRN 142 and 
CSRD 2, the Field Experimental Jorge Prado Sobral, located at Nossa Senhora das 
Dores/ SE and in the Experimental of Umbauba in a randomized block design, with five 
repetitions and 16 plants per plot, with planting of 1m spacing between and within lines. 
The data were submitted to the combined analysis of variance based on the average of 
cultivars, and those averages compared by Tukey test. Significant differences happened 
by F test, ap ≤ 0.05 EAP ≤ 0.01 for yield among varieties of fruits (PRODF) and 
flowering (FLOR), respectively, not being significant differences for other 
characteristics. For location, there were significant differences (p ≤ 0.01) for all traits. 
The interaction cultivate x location was not significant for any of the properties. We 
recorded rainfall of 258 mm in the period from planting until the beginning of 
flowering, 15 mm during the first harvest, between November and December 2007 and 
of 97 mm during the second harvest, between mid-January to mid February 2008, at 
Nossa Senhora das Dores. In Umbauba, these same periods was the precipitation of 408 
mm, 62.4 mm and 35 mm respectively. The cultivar is early CNPAM 2001-57, presents 
medium size, high productivity and high oil content in terms of Umbauba. Cultivars 
CNPAM 2000-79 and 2001-50 are CNPAM early, they have the best production, 
transport very low and high levels of oil under the conditions of Nossa Senhora das 
Dores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura da mamona (Ricinus communis L.) reveste-se de grande importância 

socio-econômica para o país, sobretudo para a região Nordeste, como matéria-prima 

para o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel brasileiro, quanto como fator 

fixador de mão-de-obra no campo, gerador de empregos e de produtos indispensáveis ao 

desenvolvimento da indústria da região e do país (AZEVEDO e LIMA, 2001). 

Embora a mamona tenha importância econômica para o país, o seu cultivo, ainda 

é feito com sementes dos próprios produtores, apresentando alto grau de 

heterogeneidade e grande diversidade de tipos (MVCZKOWSKI et al., 2003). Dessa 

forma, os programas de melhoramento desenvolvidos no País são imprescindíveis para 

aumento da produção de bagas, de sementes e de óleo, bem como, para o 

desenvolvimento sócio-econômico das regiões de cultivo. 

Assim, o conhecimento da natureza e da expressão dos caracteres agronômicos 

da cultura é extremamente relevante para o sucesso do seu melhoramento, precisando 

ser voltados, principalmente, para o desenvolvimento de materiais superiores em termos 

de precocidade, porte baixo e anão para facilitar o processo de colheita; alta 

produtividade; presença de frutos indeiscentes no campo, para evitar perdas antes e 

durante a colheita; sementes de tamanho médio, uniformes, com alto teor de óleo 

(SAVY FILHO e BANZATTO, 1993), resistentes às principais pragas que ocorrem nas 

regiões produtoras do Brasil (FREIRE et al., 2001) e, principalmente, adaptadas à região 

na qual está sendo cultivada. 

A produtividade média nacional vem aumentando, sendo que em 2001 era de 

582 kg.ha-1, elevando-se para 803 kg.ha-1 em 2004 (IBGE, 2007). Segundo Ferreira et 

al. (2006), com o uso de variedades melhoradas e o emprego de sistema de produção 

adequado às várias características edafoclimáticas das regiões produtoras, inclusive com 

uso de irrigação, essa produtividade pode superar o rendimento da Índia (1.237 kg.ha-1). 

Apresentando potencial para produzir mais de 10.000 kg de bagas/ha em regime de 

irrigação com adubação e controle total de plantas daninhas e pragas (BELTRÃO e 

CARDOSO, 2004). 

De acordo com Nóbrega et al. (2001) e Veiga et al., (1989) a mamoneira 

apresenta variabilidade para diversas características, dentre elas produtividade de frutos 

e altura de plantas, o que pode facilitar os procedimentos de melhoramento genético 
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empregados. A classificação para a característica produtividade de frutos varia de baixa 

a muito alta e para característica altura de plantas varia desde anã a muito alta. 

O óleo, principal produto da mamona, é extraído do endosperma da semente, em 

teores que variam de baixo a alto, de acordo com a cultivar analisada (VEIGA et al., 

1989). 

Recomenda-se que as plantas sejam exploradas em altitudes de no mínimo      

300 m, podendo chegar a 1.100 m, sendo que para a produção comercial sugere-se o 

cultivo em áreas com altitude na faixa de 300 a 1.500 m acima do nível médio do mar. 

Quando cultivada em regiões com altitude abaixo de 300 m há maior produção de massa 

verde (quantidade de matéria viva) em detrimento da produção de cachos 

(BIODIESELBR, 2007), necessitando de pelo menos 500 mm de precipitação por ciclo 

(TÁVORA, 1982). 

Assim, este trabalho objetivou avaliar o comportamento vegetativo e reprodutivo 

de cultivares de mamoneira nas condições de baixas altitudes dos Tabuleiros Costeiros 

de Sergipe, visando indicar aos produtores os genótipos superiores em precocidade, 

porte baixo, produtividade de frutos e teor de óleo, com ampla adaptação às condições 

agroecológicas prevalecentes para melhorar a sustentabilidade desses agroecossistemas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram avaliadas nove cultivares de mamoneira, procedentes da Embrapa 

Algodão (CNPAM 2001-42; CNPAM 2001-48; CNPAM 2001-49; CNPAM 2001-50; 

CNPAM 2001-57; CNPAM 2000-79; CSRN 379; CSRN 142 e CSRD 2), em dois 

locais dos tabuleiros costeiros Sergipano, sendo um  na região Agreste (Campo 

Experimental Jorge do Prado Sobral, município de Nossa Senhora das Dores) e outro na 

região litorânea (Campo experimental de Umbaúba, município de Umbaúba), 

pertencentes à Embrapa Tabuleiros Costeiros (Figura 1).  

A primeira região possui latitude 10º29'30" sul e a longitude 37º11'36" oeste; 

com 204 m de altitude; Clima A’s, segundo a classificação de Köppen, com temperatura 

média anual de 27ºC, umidade relativa de 60% e precipitação média anual: 1.000 mm, 

distribuída 80% em época de chuvas, de abril a setembro e 20% na época seca (outubro 

a março).  O solo é do tipo latossolo amarelo distrófico com baixa fertilidade natural 

(EMBRAPA, 1999).  
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O segundo está localizado na região sul do Estado, latitude 11º23'00" sul e 

longitude 37º39'28" oeste, estando a uma altitude de 130 m. Com precipitação média 

anual de 1.533,2 mm, temperatura variando de 19 a 30ºC, solo do tipo argissolo 

amarelo. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

FIGURA 1 – Mapa geográfico de Nossa Senhora das Dores-Região Agreste e Umbaúba – 
região litorânea/Tabuleiros Costeiros de Sergipe, Aracaju/SE, 2008. 

 

O experimento foi conduzido de 30 de maio de 2007 até fevereiro de 2008, 

sendo registradas durante o período experimental precipitações 370 mm em Nossa 

Senhora das Dores e 505,4 mm em Umbaúba. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com nove 

cultivares de mamoneira e cinco repetições. Cada parcela foi composta de duas fileiras 

de 10 m de comprimento, utilizando normalmente para avaliação 16 plantas úteis por 

parcela. O espaçamento de plantio foi de 1 m entre plantas e entre linhas (Anexo A, 

figura 1A). A adubação de plantio por cova foi de 40 g/planta de supersimples e 

7g/planta de cloreto de potássio, e 3,4g/planta de uréia em cobertura 30 a 45 dias após a 

germinação da semente. Foram realizadas capinas sempre que necessário. 

Como características avaliadas, foram utilizados alguns dos descritores 

preconizados por Veiga et al., (1989), com algumas modificações: altura da planta (AP) 

- medida em centímetros, a partir do solo até o ápice do racemo mais alto, no final do 
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ciclo; florescimento (FLOR) -  período para a floração do racemo primário, anotado 

quando 50% das plantas iniciaram a floração; produtividade de frutos (PRODF) - 

estimativa em kg.ha-1 decorrente do cálculo da produtividade da parcela em relação aos 

frutos; teor de óleo das sementes (TOLEO) - percentagem de óleo obtida por análise de 

amostra proveniente de lote homogeneizado de cada parcela. 

Com base na média de cultivares para cada característica, foi realizada a análise 

de variância (ANAVA), sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (p< 0,05). Além da análise de variância conjunta envolvendo os dois 

locais, observando que a relação dos quadrados médios residuais entre locais não foi 

superior a 7. As análises foram realizadas conforme CRUZ e REGAZZI (1997) no 

programa estatístico computacional Genes (CRUZ, 2006). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme ANAVA ocorreram diferenças significativas pelo teste F, a p≤0,05 e 

a p≤0,01 entre cultivares para as características PRODF e FLOR, respectivamente, não 

sendo significativas as diferenças para as demais características. Em relação ao local, 

ocorreram diferenças significativas a p≤0,01 para todas as características (Tabela 1).  

 
TABELA 1 – Resumo da Análise de Variância (ANAVA) para caracteres morfológicos 
vegetativos e reprodutivos avaliados em cultivares de mamoneira em Nossa Senhora das 
Dores (Dores) e Umbaúba. Aracaju/SE, 2008. 

NS
,  * e ** = não-significativo, significativo a 5% e a 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F. 

Caracteres avaliados: Altura da planta (AP); florescimento (FLOR); produtividade de frutos (PRODF) e teor de óleo (TOLEO). 
 

 

A interação cultivar x local não foi significativa para nenhuma das 

características, evidenciando um comportamento semelhante das cultivares nos dois 
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locais, podendo inferir que as cultivares sendo superiores para quaisquer das 

características agronômicas, podem ser indicadas para ambos os locais. 

Os coeficientes de variação (CV %), normalmente, variaram de baixos a médios, 

indicando uma relativa precisão experimental (Tabela 1).  Os coeficientes de variação 

experimental da análise conjunta para as características produtividade de frutos foram 

elevados (56,45; 50,57). Em características condicionadas por grande quantidade de 

genes, como é o caso da produção, o efeito ambiental também é grande. Segundo 

Chaves et al. (2001), em experimentos de campo, as diferenças ambientais que ocorrem 

entre covas dentro de um mesmo experimento são devidas basicamente a variações de 

solo e fatores erráticos como falhas de germinação, ataques de pragas e diferenças na 

profundidade de semeadura. Outros fatores ambientais como, por exemplo, diferenças 

climáticas, altitude, comprimento do dia, e tipo de solo, variam muito pouco dentro de 

uma mesma área experimental, podendo, no entanto, variar bastante quando se 

considera uma outra localidade ou outro ano de teste.  

Apesar de não terem ocorrido diferenças significativas entre as cultivares para 

altura, todas as cultivares apresentaram menor porte em Nossa Senhora das Dores, com 

média de 131 cm, em relação à Umbaúba, com 209,8 cm. Provavelmente, as menores 

altitudes e incidência de insolação, típicas de zonas litorâneas,  favoreceram o maior 

crescimento das plantas em Umbaúba (Tabela 2).  

 
TABELA 2 – Valores médios da altura das plantas (AP) e florescimento (FLOR) de 
cultivares de mamoneira em Nossa Senhora das Dores e Umbaúba. Aracaju, 2008. 

Médias seguidas da mesma letra minúscula, no sentido vertical e, maiúsculas na horizontal, não diferem estatisticamente entre si 
pelo  teste de Tukey (p<0,05). 
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As cultivares CSRN 379 e CSRN 142 apresentaram menor valor numérico de 

altura em ambas as localidades, sendo consideradas, de acordo com a classificação de 

VEIGA et al., (1989), como muito baixas e baixas, respectivamente, em Nossa Senhora 

das Dores e Umbaúba, evidenciando comportamento semelhante das cultivares nessas 

localidades.  

Em Nossa Senhora das Dores, todos os genótipos apresentaram porte muito 

baixo. Em Umbaúba, o porte variou de baixo (CSRN 142, CSRN 379CSRD 2) a médio 

(CNPAM 2001-48, CNPAM 2001-50, CNPAM 2000-79, CNPAM 2001-42, CNPAM 

2001-49 e CNPAM 2001-57). Segundo Freire et al. (2001), as cultivares de porte baixo 

a anão, são mais indicadas para a colheita manual quando cultivadas por pequenos 

agricultores familiares e para a colheita mecânica quando cultivadas por pequenos 

agricultores que dispõem de máquina (Tabela 2). 

Todos os genótipos foram mais precoces em Nossa Senhora das Dores, 

florescendo antecipadamente, em média, 9,47 dias que nas condições de Umbaúba. As 

cultivares mais precoces nos dois locais foram CNPAM 2000-79; CNPAM 2001-48; 

CNPAM 2001-49 e CNPAM 2001-57. As cultivares CNPAM 2001-50; CSRD 2  e 

CNPAM 2001-42 foram precoces em Nossa Senhora das Dores e intermediárias em 

Umbaúba, enquanto que em ambos os locais a cultivar CSRN 142 foi intermediária  e a 

cultivar CSRN 379, mais tardia. As cultivares mais precoces, intermediárias e mais 

tardias nos dois locais floresceram, em média, com 47,61; 52,70 e 57,71 dias em Nossa 

Senhora das Dores e, 55,45; 59,85 e 68,13 dias em Umbaúba, respectivamente      

(Tabela 2). 

As cultivares CNPAM 2001- 48; CNPAM 2001-49; CNPAM 2001-50 e 

CNPAM 2001- 57 foram mais precoces também em experimentos conduzidos em 

Irecê/BA, com florescimento de 42 dias, em média (MILANI et al., 2006). 

De modo geral, as cultivares que apresentaram menores portes, floresceram mais 

tardiamente, como pode ser evidenciado, principalmente, no comportamento das 

cultivares CSRN 142 e CSRN 379, indicando uma relação inversamente proporcional 

entre altura da planta e florescimento. Isto sugere que pode existir um efeito 

compensatório entre as características, relacionadas ao ciclo total da planta, ou seja, 

quando o genótipo diminui o período vegetativo, o mesmo tende a prolongar o período 

reprodutivo, ou o efeito inverso, o qual seria o mais promissor para a cultura, pois a 

planta teria um maior período para o desenvolvimento das estruturas vegetativas e 
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acumulação de fotoassimilados e na fase reprodutiva, rápida e suficiente translocação 

destes produtos para promover o enchimento de sementes (HARTWIG et al., 2005). 

Observa-se também que todas as cultivares apresentaram porte mais alto em 

Umbaúba e floresceram mais tardiamente do que em Nossa Senhora das Dores, estes 

resultados estão de acordo com Savy Filho (1999), segundo o qual, as plantas de porte 

alto, geralmente, têm ciclo vegetativo longo. 

No tocante à produtividade de frutos, apesar de não terem sido observadas 

diferenças significativas, todas as cultivares superaram a média nacional de 803 kg.ha-1 

(IBGE, 2007). Em Umbaúba, a cultivar que mais se destacou foi CNPAM 2001-57 com 

produtividade muito alta (3.012,74 kg.ha-1), de acordo com a classificação de VEIGA et 

al., (1989). Essa mesma cultivar apresentou uma das produtividades mais baixas 

(969,06 kg.ha-1) em Nossa Senhora das Dores. As cultivares CNPAM 2001-79 e 

CNPAM 2001-50 apresentaram produtividades altas (2.283,60 kg.ha-1; 2.937,60 kg.ha-

1), respectivamente, em Umbaúba e médias (1.959,80 kg.ha-1; 1.717,20 kg.ha-1), 

respectivamente, em Nossa Senhora das Dores (Tabela 3). 

 
TABELA 3 – Valores médios de produtividade de frutos (PRODF) e teor de óleo 
(TÓLEO) de cultivares de mamoneira em Nossa Senhora das Dores e Umbaúba. 
Aracaju, 2008.  

Médias seguidas da mesma letra minúscula, no sentido vertical e, maiúsculas na horizontal, não diferem estatisticamente entre si 
pelo  teste de Tukey (p<0,05). 
 

 

A cultivar CNPAM 2001-50 também apresentou alta produtividade (2.525 

kg.ha-1) em experimentos conduzidos no Cariri Cearense (GONDIM et al., 2006). Em  

Irecê/BA, essa mesma cultivar apresentou produtividade superior a 3.000 kg.ha-1, 

juntamente com as cultivares CNPAM 2001-57 e a CNPAM 201-49 (MILANI et al, 
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2006). Já no Rio Grande do Sul, região temperada, as cultivares CNPAM 2001-57 e 

CNPAM 2001-49, embora tenham se destacado, apresentaram produtividade menor do 

que na região Nordeste, com 1.608 kg.ha-1 e 1.152 kg.ha-1, respectivamente (SILVA et 

al., 2006). 

As cultivares CNPAM 2001-42, CSRD 2, CNPAM 2001-48; CSRN 142 e 

CNPAM 2001-49 apresentaram, respectivamente, produtividades médias (1.647,87 

kg.ha-1, 1.667,00 kg.ha-1, 1.976,00 kg.ha-1, 1.596,40 kg.ha-1 e 1.699,20 kg.ha-1) e baixas 

(1.560,80 kg.ha-1, 1.373,40 kg.ha-1, 1.142,80 kg.ha-1, 1.127,60 kg.ha-1, 1.005,80 kg.ha-1), 

em Umbaúba  e Nossa Senhora das Dores.  

A cultivar CSRN 379 apresentou menor produtividade nos dois locais, sendo 

884,80 kg.ha-1 em Nossa Senhora das Dores e 1467,07 kg.ha-1, em Umbaúba. Drumond 

et al. (2004), trabalhando com diversas cultivares em condições de sequeiro no 

município de Petrolina-PE observaram produtividade média de 764 kg.ha-1 muito 

inferiores às encontradas no presente experimento. 

Todas as cultivares apresentaram teores de óleo mais elevados em Nossa 

Senhora das Dores do que em Umbaúba. Sendo que a cultivar que mais se destacou nos 

dois locais foi a CNPAM 2001-57, com 56,90 e 52,18 %, em Nossa Senhora das Dores 

Umbaúba, respectivamente. De acordo com classificação de Veiga et al., (1989), esses 

teores são considerados altos. 

As cultivares CNPAM 2001-48, CNPAM 2001-42, CSRN 142 e CSRN 379 

também apresentaram altos teores de óleo em Nossa Senhora das Dores e em Umbaúba 

(Tabela 3). 

As cultivares CNPAM 2001-50, CSRD 2, CNPAM 2000-79 e CNPAM 2001-49 

apresentaram teores altos em Nossa Senhora das Dores, com 56,94; 56,58; 55,50 e 

54,63 %, respectivamente e, médios teores em Umbaúba, com 49,69; 49,20; 48,50 e  

46,51%, respectivamente. 

Apesar de não terem sido observadas diferenças significativas, a cultivar 

CNPAM 2001-49 e apresentou menor valor numérico para o teor de óleo em relação às 

demais em Nossa Senhora das Dores (54,63%) e Umbaúba (46,51%). 

Os municípios de Nossa Senhora das Dores e Umbaúba se encontram em regiões 

de baixas altitudes (204 e 130 m), respectivamente, numa faixa inferior a recomendada 

para o cultivo da mamona (300 a 1.500 m acima do mar). Entretanto, principalmente as 

cultivares CNPAM 2001-57, em Umbaúba e CNPAM 2000-79 e CNPAM 2001-50, nos 

dois locais, apresentaram um bom potencial genético, em termos de produtividade de 
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frutos, para serem indicadas para esses locais, já que os mesmos apresentam condições 

edafoclimáticas favoráveis para o desenvolvimento da mamoneira. 

Durante a condução do experimento foram registradas precipitações de 258 mm, 

no período de plantio até o início do florescimento; 15 mm durante a primeira colheita, 

entre novembro e dezembro de 2007 e de 97 mm durante a segunda colheita, entre 

meados de janeiro a meados de fevereiro de 2008, em Nossa Senhora das Dores. Em 

Umbaúba, nestes mesmos períodos a precipitação foi de 408 mm; 62,4mm e 35 mm, 

respectivamente (Figura 2).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2 – Precipitações registradas durante o período experimental em Nossa 
Senhora das Dores e Umbaúba. Aracaju, 2008.  

 

Segundo Távora (1982), a época do plantio está intimamente relacionada com a 

distribuição e quantidade de precipitação. Entretanto, em regiões de alta pluviosidade, a 

época do plantio deve ser ajustada de forma que não ocorram grandes volumes de 

precipitação nas fases de amadurecimento e secagem dos frutos. A maior exigência de 

água no solo ocorre durante a fase vegetativa, produzindo com viabilidade econômica 

em áreas onde a precipitação mínima até o início da floração seja em torno de           

400-500 mm (BAHIA, 1995). 

A época de plantio adequada é aquela em que se aproveita ao máximo o período 

chuvoso, mas realiza-se a colheita no período seco. Essas condições foram encontradas 

em Umbaúba, que apresentou precipitações de 408 mm até o início da floração;        
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62,4 mm durante a primeira colheita e 35 mm, durante a segunda, justificando o 

comportamento das cultivares no que diz respeito ao maior porte, florescimento tardio e 

maior produtividade, quando comparadas com Nossa Senhoras das Dores, que durante 

essas mesmas fases apresentou precipitação de 258 mm, 15 mm e 97 mm, 

respectivamente.  

De forma geral, o conhecimento das condições edafoclimáticas locais e os 

períodos mais propícios ao desenvolvimento das plantas, permitem ao produtor maior 

chance de êxito na exploração da ricinocultura. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

            Nas condições que foram realizados os experimentos, pode-se concluir que: 

• As cultivares CSRN 379, CSRN 142, CNPAM 2001-42, CSRD 2, 

CNPAM 2001-57, CNPAM 2001- 49, CNPAM 2001- 50, CNPAM 2001-48 e CNPAM 

2000-79 apresentam porte muito baixo em Nossa Senhora das Dores, enquanto as duas 

primeiras, porte baixo e as demais porte médio, em Umbaúba; 

• As cultivares CNPAM 2000-79, CNPAM 2001-48, CNPAM 2001-49 e 

CNPAM 2001-57, são mais precoces e a CSRN 379, mais tardia nos dois locais; 

• A cultivar CNPAM 2001-57 apresenta produtividade muito alta em 

Umbaúba e as cultivares CNPAM-2000-79 e CNPAM 2001-50 apresentam 

produtividades altas em Umbaúba e médias em Nossa Senhora das Dores, 

respectivamente; 

• Todas as cultivares apresentam teores de óleo altos em Nossa Senhora 

das Dores e apenas as cultivares CNPAM 2001-50, CSRD 2, CNPAM 2000-79 e 

CNPAM 2001-49, teores de óleo médios em Umbaúba; 

•  A cultivar CNPAM 2001-57 é precoce e apresenta porte médio, alta 

produtividade e alto teor de óleo nas condições de Umbaúba; 

• As cultivares CNPAM 2000-79 e CNPAM 2001-50, em Nossa Senhora 

das Dores, são precoces, apresentam as maiores produtividades, portes muito baixos e 

altos teores de óleo; 

 

 

 



 39

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AZEVEDO, D. M. P. de.; LIMA, E. F. (Ed.). O agronegócio da mamona no Brasil. 
Brasília: Embrapa Algodão, 2001. p. 229-256. 
 
BAHIA. Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração. Série Oleaginosa: diagnóstico 
e oportunidades de investimento – mamona. Salvador: CICM/SEBRAE, 1995. v. 5.63 p. 
 
BELTRÃO N. E. de M.; CARDOSO, G. D. Informações sobre os Sistemas de 
Produção Utilizados na Ricinocultura na Região Nordeste, em Especial o Semi-
Árido e outros Aspectos Ligados a sua Cadeia. Campina Grande: Embrapa Algodão, 
5 p. 2004. (CNPA - Comunicado Técnico, 213)  
 
biodieselbr.com/plantas/mamona/index.htm> Acesso em: 10 de maio de 2007.  
 

CRUZ, C. D.; REGAZZI, A. J. Modelos biométricos aplicados ao melhoramento 
genético. Viçosa: Ed. UFV, 1997.390 p. 
 
CRUZ, C.D. Programa Genes: Estatística experimental e matrizes. Editora UFV. 
Viçosa (MG). 285p. 2006 
 
DRUMOND, M. A.; SILVA, A. F.; ANJOS, J. B.; MILANI, M.; SUASSUNA, T. M. 
F.; GUIMARAES, M. M. B. Avaliação de variedades de mamoneira no município de 
Petrolina-PE (Resultados preliminares). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
MAMONA, 1. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2004. 
 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ). Sistema 
brasileiro de classificação de solos. Brasília, DF:Embrapa Solos, 1999. 412 p. 

 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
www.ibge.gov.br. Acesso em: 09 de setembro de 2007. 
 
FERREIRA, C.A.B.V.; MACHADO, I.S. Cultivo de embriões e regeneração de plantas 
de mamona (Ricinus communis L.) “in vitro” visando o melhoramento genético para 
produção de biodiesel e biopolímeros. In: CÂMARA, G.M.S.; HEIFFIG, L.S. Simpósio 
do Agronegócio de plantas oleaginosas: matérias-primas para biodiesel. 2. Resumos, 
Piracicaba: ESALQ/USP/LPV, 2006. p.19-21.  
 
FREIRE, E.C.; LIMA, E.F. & ANDRADE, F.P. Melhoramento genético. In: 
AZEVEDO, D.M.P. & LIMA, E.F. (Ed.). O agronegócio da mamona no Brasil. 
Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2001. p.230-256. 
 
GONDIM, T. M. S.; MILANI, M.; XAVIER, J. C.; VASCONCELOS, R. A. 
NÓBREGA, M. B. M.. Comportamento de genótipos de mamoneira (Ricinus communis 

L.) no Cariri cearense. In CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE 
PLANTAS, 3, 2005, Gramado, RS. Anais..., Passo Fundo: Embrapa Trigo, Sociedade 
Brasileira de Melhoramento de Plantas, 2005, 1. CD-Rom, 2005. 
 
 



 40

HARTWIG, I; LORENCETTI, C. CARVALHO, F. I. F; OLIVEEIRA, A. C; SILVA, J. 
A.G.; VALÉRIO, I. P.;BENIN, G.; BERTAN, I.; SILVA, G. O.; SCHMIDT, D. A. M; 
RIBEIRO, G.; BUSATO, C. C.; FINATTO, T. Correlações entre caracteres 
agronômicos como estratégia de seleção em gerações segregantes de aveia branca. 
Disponível em: http//comunincades. Scix.net/data/works/att/sigradi2005_597. 
content.pdf. Acesso em: 08 de outubro de 2007. 
 
MYCZKOWSKI, M.L.; ZANOTTO, M.D.; AMARAL, J.G.C. do. Avaliação da 
variabilidade genética para teor de óleo entre progênies autofecundadas de mamona 
(Ricinus cummunis) da cultivar Guarani. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
MELHORAMENTO DE PLANTAS, 2. Porto Seguro, BA. Anais... Porto Seguro: 
SBMP, 2003. 1 CD-ROM. 
 
MILANI, M.; ANDRADE, F.P de; NÓBREGA, M.B.de M; SILVA, G.A da; MOTA, 
J.R.; JÚNIOR, S.R.M; DANTAS, F.V.; SOUSA, R. de L. Avaliação de genótipos de 
porte baixo de mamona na região de Irecê/BA). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
MAMONA, 2. Aracaju, SE. Anais...Aracaju: 2006. 1 CD-ROM. 
 
MOSHKIN, V. A. Castor. Balkenma. Rotterdam. 1986, 315p. 
 
NÓBREGA, M. B. M. et al. Germoplasma, In: AZEVEDO, D. M. P. de; LIMA, E. F. 
(Ed.) O agronegócio da mamona no Brasil. Brasília: Embrapa Algodão, 2001. cap. 
11., p. 257-281. 
 
Programa Genes - Aplicativo computacional em genética e estatística. Disponível em: 
www.ufv.br/dbg/genes/genes.htm>. Acesso em: 27 de agosto de 2007. 
 
SAVY FILHO, A. Melhoramento de mamona. In: Borém, A. (Ed.) Melhoramento de 
espécies Cultivadas. Viçosa: Editora da Universidade Federal de Viçosa, 1999. p.385-
407 
 
SAVY FILHO, A.; BANZATTO, N.V. Manona in : Furlani, A.M.C.; Viégas, G.P. O 
melhoramento genético de plantas no instituto agronômico. Campinas, Insituto 
Agronômico, 1993. P. 315-354  
 
SILVA, S.D.dos A. e; BUENO, B; MILANI, M.; AIRES, R.F.; CASAGRANDE 
JUNIOR, G.. Desempenho agronômico de genótipos de mamona em região de clima 
temperado, safra 2005/2006). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA, 2. 
Aracaju, SE. Anais...Aracaju: 2006. 1 CD-ROM. 
 
VEIGA. R. F. A.; SAVY FILHO, A.; BANZATTO, N. V. Descritores mínimos para a 
caracterização e avaliação de mamoneira (Ricinus communis L.) aplicados no Instituto 
Agronômico. Campinas: Instituto Agronômico, 1989. 16p. 
 
TÁVORA, F.J.A. A cultura da mamona. Fortaleza: EPACE, 1982.111p. 
 

 

 

 



 41

CAPÍTULO 3 

HERDABILIDADE E CORRELAÇÕES ENTRE CARACTERES VEGETATIVOS 
E REPRODUTIVOS EM CULTIVARES DE MAMONEIRA NOS TABULEIROS 

COSTEIROS DE SERGIPE 
 
RAMOS, Angélica Maria. Herdabilidade e correlações entre caracteres vegetativos e 
reprodutivos em cultivares de mamoneira nos Tabuleiros Costeiros de Sergipe. In:__. 
Comportamento morfológico e genético de cultivares de mamoneira em condições de 
baixas altitudes nos Tabuleiros Costeiros de Sergipe. 2008. cap 2. 66 f. Dissertação 
(Mestrado em Agroecossistemas) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE. 
 

RESUMO 
 

A avaliação de parâmetros genéticos constitui estratégia básica para estabelecer 
diretrizes que possam orientar o melhoramento da cultura da mamoneira. Este trabalho 
objetivou avaliar a herdabilidade e as correlações genéticas entre caracteres morfológicos 
vegetativos e reprodutivos de cultivares de mamoneira, cultivadas em condições dos 
tabuleiros costeiros de Sergipe. Foram avaliadas nove cultivares de mamoneira, procedentes 
da Embrapa Algodão, (CNPAM 2001-42; CNPAM 2001-48; CNPAM 2001-49; CNPAM 
2001-50; CNPAM 2001-57; CNPAM 2000-79; CSRN 379; CSRN 142 e CSRD 2), no 
Campo Experimental Jorge do Prado Sobral, Nossa Senhora das Dores e no Campo 
Experimental de Umbaúba, pertencentes à Embrapa Tabuleiros Costeiros. O experimento 
foi conduzido de 30 de maio de 2007 até fevereiro de 2008. O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos casualizados, com nove cultivares de mamoneira e cinco 
repetições. Cada parcela foi composta de duas fileiras de 10 m de comprimento, utilizando 
normalmente para avaliação 16 plantas úteis por parcela. O espaçamento de plantio foi de 1 
m entre plantas e entre linhas. Como características avaliadas, foram utilizados alguns dos 
descritores preconizados por Veiga (1989): altura da planta (AP); altura do caule (AC); 
diâmetro do caule (DC); florescimento (FLOR); comprimento dos racemos (CR); 
comprimento do pedúnculo (CP); número de frutos (NF); peso total de frutos (PTF); 
comprimento dos frutos (CF); peso total de sementes (PTS); comprimento das sementes 
(CS); largura das sementes (LS); produtividade de frutos (PRODF) e produtividade de 
sementes (PRODS) e teor de óleo das sementes (TOLEO). Com base na média das 
cultivares para cada característica, foi realizada a análise de variância (ANAVA), sendo as 
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (p< 0,05) e análise de 
variância conjunta envolvendo os dois locais, observando que a relação dos quadrados 
médios residuais entre locais não foi superior a 7. A partir das esperanças dos quadrados 
médios foi calculada a herdabilidade no sentido restrito e o coeficiente de variação genético 
(CVg). O coeficiente de correlação genotípica (rge) foi obtido mediante análises de 
covariâncias combinando aos pares as características avaliadas em todas as formas 
possíveis. Todas as análises foram realizadas pelo Programa GENES. As estimativas de 
herdabilidade e, em geral, os coeficientes de variação genética foram altos para as 
características florescimento e altura do caule, nos dois locais; altura da planta, 
comprimento do pedúnculo, comprimento da semente, largura da semente e comprimento 
do fruto, em Nossa Senhora das Dores e diâmetro do caule, número de frutos e 
produtividade de frutos, em Umbaúba, indicando a existência de variabilidade nas cultivares 
para essas características. As correlações genéticas altas, positivas e significativas indicam 
que selecionando uma das características, indiretamente estará selecionando a outra, 
tornado o processo do melhoramento mais rápido. As correlações genéticas altas, negativas 
e significativas indicam que aumentando-se uma dessas características, indiretamente 
reduzirá a outra, exigindo cuidado no processo de melhoramento dessas características.  
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HERITABILITY AND CORRELATIONS BETWEEN REPRODUCTIVE AND 
VEGETATIVE CHARACTERS IN CULTIVARS OF CASTOR BEAN IN 

COASTAL TRAYS OF SERGIPE 
 
RAMOS, Angélica Maria. Heritability and correlations between reproductive and 
vegetative characters in cultivars of castorbean in Coastal Trays of Sergipe. In :__. 
Morphological and genetic behavior of castor bean cultivars  in low altitudes in the 
coastal tableland of Sergipe. 2008. cap 2. 66 f. (Dissertation –Master Program in 
Agroecossistemas) - Federal University of Sergipe, São Cristóvão, SE. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
The assessment of genetic parameters constitute basic strategy to establish guidelines 
that can guide the improvement of the crop of castor beans. This study aimed to 
evaluate the heritability and the genetic correlation between vegetative and reproductive 
morphology of cultivars of castor beans, grown in conditions of the Coastal Plains of 
West Bengal. We evaluated nine varieties of castor beans, from the Embrapa Cotton, 
(CNPAM 2001-42; CNPAM 2001-48; CNPAM 2001-49; CNPAM 2001-50; CNPAM 
2001-57; CNPAM 2000-79; CSRN 379; CSRN 142 and CSRD 2), in the Experimental 
Jorge Prado Sobral, Nossa Senhora das Dores and in the Experimental of Umbauba, 
owned by Embrapa Coastal Plains. The experiment was conducted from May 30, 2007 
to February 2008. The experimental design was a randomized blocks, with nine 
varieties of castor beans and five repetitions. Each plot was composed of two rows of 10 
m in length, usually for evaluation using 16 plants per plot. The spacing of planting was 
1 m between plants and between rows. As evaluated characteristics, we used some of 
the descriptors advocated by Veiga (1989): plant height (AP); height of the stem (AC), 
stem diameter (DC), flowering (FLOR), length of the racemes (CR); length the stalk 
(CP), number of fruits (NF), total weight of fruit (TFP), length of the fruit (CF); total 
weight of seeds (PTS), length of seeds (CS), width of seeds (LS); productivity of fruits 
(PRODF) and productivity of seeds (PRODS) and oil content seed (TOLEO). Based on 
the average of cultivars for each feature, was performed the analysis of variance 
(ANAVA), being the means by Tukey test compared to 5% (p <0.05) and combined 
analysis of variance involving the two places, noting that the relationship between 
residual mean square of the local was not more than 7. From the hopes of the mean 
squares were calculated the heritability in the narrow sense and the coefficient of 
genetic variation (CVg). The correlation coefficient genotypic (RGE) was obtained to 
covariances analysis by combining the characteristics evaluated in pairs in every 
possible way. All tests were conducted by the Program GENES. Estimates of 
heritability and, in general, the coefficients of genetic variation were high for the 
flowering characteristics and height of the stem in two places, plant height, stem length, 
length of the seed, seed width and length of the fruit in Nossa Senhora das Dores and 
stem diameter, number of fruits and fruit productivity in Umbauba, indicating that there 
is variability in cultivars for these characteristics. The high genetic correlations, positive 
and significant indicate that selecting one of the features, will be indirectly selecting the 
other, making the process of improving faster. The high genetic correlations, negative 
and significant indicate that increasing one of these characteristics, indirectly reduce the 
other, requiring careful in the process of improving these characteristics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura da mamona (Ricinus communis L) tem se expandido amplamente, 

devido aos atributos peculiares de seu principal produto, o óleo. Entretanto, mesmo com 

o desenvolvimento de cultivares adaptadas, grande parte dos plantios comerciais utiliza 

variedades locais pouco estáveis ou mesmo por uma mistura delas, acarretando alto grau 

de heterogeneidade e grande diversidade de tipos locais, levando a uma certa 

instabilidade no cultivo e oscilação na produtividade de um ano para o outro (BELTRÃO 

e SILVA, 1999).  

A demanda atual para a exploração da mamona, concentra-se na necessidade de 

desenvolver cultivares de menor porte, com maior produção de bagas e de sementes, ricas 

em óleo de melhor qualidade, resistentes ou tolerantes a pragas e a salinidade, com ampla 

adaptação e maior estabilidade de produção, tanto para áreas tradicionais de cultivo, 

quanto para áreas litorâneas de baixas altitudes (WORLD BANK, 1991). 

Para isto, é de fundamental importância conduzir experimentos multilocais dentro 

e entre regiões, para se selecionar as variedades mais produtivas e de múltiplos usos em 

diferentes ambientes.  

O uso de cultivares melhoradas e o emprego de um sistema de produção adequado 

às várias características edafoclimáticas das regiões produtoras, vem proporcionando 

aumento da produtividade média nacional. Em 2001 era de 582 kg.ha-1, elevando-se para 

803 kg.ha-1 em 2004 (IBGE, 2007), tendendo a aumentar ainda mais. Segundo Beltrão e 

Cardoso (2004), a mamoneira tem potencial para produzir mais de 10.000 kg de bagas/ha 

em regime de irrigação com adubação e controle total de plantas daninhas e pragas. 

A avaliação de parâmetros genéticos como herdabilidade, correlações genéticas, 

entre outras, constitui estratégia básica para estabelecer diretrizes que possam orientar o 

melhoramento da cultura da mamoneira. 

A estimativa da herdabilidade (h2) indica a confiabilidade com que o valor 

fenotípico representa o valor genotípico, determinando a proporção do ganho obtido com 

a seleção (FALCONER, 1989). Pode variar de 0,0 a 1,00 ou de 0 a 100%, sendo 

considerada baixa, se for de 0,0 a 0,20; média, de 0,20 a 0,40; e alta, acima de 0,40. 

Valores baixos significam que grande parte da variação da característica é devida às 

diferenças ambientais entre os indivíduos, e valores altos significam que diferenças 



 44

genéticas entre indivíduos são responsáveis pela variação da característica avaliada 

(CRUZ, 2005). 

De acordo com Ramalho e Vencovsky (1978), características que apresentam 

baixa herdabilidade exigem métodos de seleção mais rigorosos que aquelas com 

herdabilidade alta, para se obterem ganhos genéticos satisfatórios. Essas características 

devem ser selecionadas em gerações mais avançadas, devido ao fato de que há um 

aumento da herdabilidade durante as gerações de melhoramento, que possibilita um 

aumento da variância genética aditiva e um decréscimo da variância dominante.  

A estimativa de correlação entre características é de fundamental importância em 

programas de melhoramento genético, principalmente se a seleção em uma delas 

apresenta dificuldades, em razão da baixa herdabilidade e, ou, tenha problemas de 

mensuração (CRUZ et al., 2004), pois permite efetuar seleção indireta dessas 

características com base em outras mais facilmente avaliadas e de alta herdabilidade, 

proporcionando maiores progressos genéticos com economia de tempo, mão-de-obra e 

recursos (FERRÃO, 2002). 

A correlação que pode ser diretamente mensurada entre duas características, em 

determinado número de indivíduos que representa a população, é denominada correlação 

fenotípica sendo, portanto, necessário a distinção de duas causas nessa correlação: 

genética e ambiental. Somente a correlação genética envolve associações de natureza 

herdável, sendo esta de real interesse em programas de melhoramento (FALCONER, 

1987). 

Entretanto, em culturas com importância recente, como a mamoneira, os estudos 

de correlações e herdabilidades praticamente inexistem e faltam referências para dar 

subsídios ao planejamento e avaliação das populações conduzidas nos programas de 

melhoramento com a espécie (MILANI, 2006). 

Nesse sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a herdabilidade e as 

correlações genéticas entre caracteres morfológicos vegetativos e reprodutivos de 

cultivares de mamoneira, cultivadas em condições dos tabuleiros costeiros de Sergipe. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram avaliadas nove cultivares de mamoneira, procedentes da Embrapa 

Algodão, (CNPAM 2001-42; CNPAM 2001-48; CNPAM 2001-49; CNPAM 2001-50; 

CNPAM 2001-57; CNPAM 2000-79; CSRN 379; CSRN 142 e CSRD 2), em dois 
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locais dos tabuleiros costeiros Sergipano, sendo um  na região Agreste (Campo 

Experimental Jorge do Prado Sobral, município de Nossa Senhora das Dores) e outro na 

região litorânea (Campo experimental de Umbaúba, município de Umbaúba), 

pertencentes à Embrapa Tabuleiros Costeiros (Figura 1).  

A primeira região possui latitude 10º29'30" sul e a longitude 37º11'36" oeste; 

com 204 m de altitude; Clima A’s, segundo a classificação de Köppen, com temperatura 

média anual de 27ºC, umidade relativa de 60% e precipitação média anual: 1.000 mm, 

distribuída 80% em época de chuvas, de abril a setembro e 20% na época seca (outubro 

a março).  O solo é do tipo latossolo amarelo distrófico com baixa fertilidade natural 

(EMBRAPA, 1999). O segundo está localizado na região sul do Estado, latitude 

11º23'00" sul e longitude 37º39'28" oeste, estando a uma altitude de 130 m. Com 

precipitação média anual de 1.533,2 mm, temperatura variando de 19 a 30ºC, solo do 

tipo argissolo amarelo. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 1 – Mapa geográfico de Nossa Senhora das Dores -Região Agreste e Umbaúba 
– região da Zona da Mata/litorânea dos Tabuleiros Costeiros de Sergipe, 2008. 

 

O experimento foi conduzido de 30 de maio de 2007 até fevereiro de 2008, 

sendo registradas durante o período experimental precipitações 370 mm em Nossa 

Senhora das Dores e 505,4 mm em Umbaúba. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com nove 

cultivares de mamoneira e cinco repetições. Cada parcela foi composta de duas fileiras 

de 10 m de comprimento, utilizando normalmente para avaliação 16 plantas úteis por 

parcela. O espaçamento de plantio foi de 1 m entre plantas e entre linhas (Anexo A, 

figura 1A). A adubação de plantio por cova foi de 40 g/planta de supersimples e 
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7g/planta de cloreto de potássio, e 3,4g/planta de uréia em cobertura 30 a 45 dias após a 

germinação da semente. Foram realizadas capinas sempre que necessário. 

Como características avaliadas, foram utilizados alguns dos descritores 

preconizados por Veiga et al., (1989), com algumas modificações: altura da planta (AP) - 

medida em centímetros, a partir do solo até o ápice do racemo mais alto, no final do 

ciclo; altura do caule (AC) - média das medidas efetuadas a partir do solo até a inserção 

do racemo primário, dada em centímetros e realizada em dez plantas, ao acaso, na época 

da maturação dos últimos racemos; diâmetro do caule (DC) - medida em centímetros da 

região mediana do caule das plantas, quando essas alcançam o final do ciclo; 

florescimento (FLOR) -  período para a floração do racemo primário, anotado quando 

50% das plantas iniciam a floração. Na prática considera-se o dia da abertura de flores 

femininas; comprimento dos racemos (CR) - medida em centímetros das partes úteis dos 

racemos, no final do seu ciclo; comprimento do pedúnculo (CP) - média obtida em 20 

frutos ao acaso em início de maturação e da porção mediana dos racemos; número de 

frutos (NF) – média obtida de frutos das 16 plantas úteis de cada parcela; peso total de 

frutos (PTF) – média obtida do peso dos frutos das 16 plantas úteis de cada parcela; 

comprimento dos frutos (CF): média das medidas tomadas em 20 frutos ao acaso, 

coletados na porção mediana de racemos; peso total de sementes (PTS) – média obtida do 

peso das sementes das 16 plantas úteis de cada parcela; comprimento das sementes (CS) - 

medida efetuada no sentido da rafe, em 20 sementes, ao acaso; largura das sementes (LS): 

medida transversalmente à rafe, nas mesmas 20 sementes usadas para medir o 

comprimento; produtividade de frutos (PRODF) e produtividade de sementes (PRODS) - 

estimativa em kg.ha-1 decorrente do cálculo da produtividade da parcela; teor de óleo das 

sementes (TOLEO) - percentagem de óleo obtida por análise de amostra proveniente de 

lote homogeneizado de cada parcela. 

Com base na média das cultivares para cada característica, foi realizada a análise 

de variância (ANAVA), sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade (p< 0,05). Além da análise de variância conjunta envolvendo os dois 

locais, observando que a relação dos quadrados médios residuais entre locais não foi 

superior a 7. A partir das esperanças dos quadrados médios foi calculada a herdabilidade 

no sentido restrito e o coeficiente de variação genético (CVg). 

O coeficiente de correlação genotípica (rge) foi obtido mediante análises de 

covariâncias combinando aos pares as características avaliadas em todas as formas 
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possíveis (CRUZ e REGAZZI, 1997). Todas as análises foram realizadas pelo Programa 

Estatístico Computacional GENES (CRUZ, 2006). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No tocante as estimativas de herdabilidade (h2), observa-se que foram altas, de 

acordo com a classificação de Cruz (2005), para as características FLOR (96,61%; 

88,75%) e AC (91,61%; 88,75%), em Nossa Senhora das Dores e Umbaúba, 

respectivamente; CP (89,26%), LS (71,05%), CS (70,22%) e AP (44,51%), em Nossa 

Senhora das Dores e DC (61,76%), PRODF (41,99%) e NF (41,64%), em Umbaúba. 

Foram médias para as características PRODS (30,40% e 31,66%); PTF (26,95% e 

33,10%), respectivamente, em Nossa Senhora das Dores e Umbaúba; PRODF (38,22%), 

em Nossa Senhora das Dores e PTS (30,20%) e TOLEO (25,87%), em Umbaúba. E 

baixas para DC (2,82%) e AP (17,94%), em Nossa Senhora das Dores e Umbaúba, 

respectivamente (Tabela 1). 

 
TABELA 1 – Estimativa de herdabilidade (h2), coeficiente de variação genética (CVg),  
para  caracteres morfológicos vegetativos e reprodutivos avaliados em cultivares de 
mamoneira  em Nossa Senhora das Dores e Umbaúba. Aracaju/SE, 2008 
 

CARACTERES h2 (%) CVg (%) 

 DORES UMBAÚBA DORES UMBAÚBA 

FLOR 96,61 88,75 7,16 7,63 

AC 91,65 89,42 11,72 17,07 

CP 89,26 - 35,24 - 

LS 71,05 - 6,85 - 

CS 70,22 - 4,74 - 

CF 56,47 - 2,99 - 

AP 44,51 17,94 6,01 3,87 

PRODF 38,22 41,99 17,62 18,69 

NF 31,41 41,64 10,92 15,43 

PRODS 30,40 31,66 15,75 16,14 

PTF 26,95 33,10 13,87 14,26 

DC 2,82 61,76 0,58 6,61 

PTS - 30,20 - 15,58 

TÓLEO - 25,87 - 1,77 

Variáveis avaliados: Florescimento (FLOR); altura do caule (AC); comprimento do pedúnculo (CP); largura da 
semente (LS); comprimento da semente (CS); comprimento do fruto (CF); altura da planta (AP); produtividade de 
frutos (PRODF) número de frutos (NF); produtividade de sementes (PRODS); peso total do fruto (PTF); diâmetro do 
caule (DC); comprimento do racemo (CR); peso total da semente (PTS) e teor de óleo (TOLEO). 
(-): significa que os valores extrapolaram os limites de herdabilidade e de Coeficiente de Variação Genética. 
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Valores elevados de herdabilidade indicam alto controle genético dessas 

características, apresentando possibilidade de ter grande êxito na seleção empregando-se 

métodos de melhoramento mais simples. Já os valores baixos, que de acordo com Cruz 

(2005), significam que grande parte da variação da característica é devida às diferenças 

ambientais entre os indivíduos, exigindo métodos de seleção mais rigorosos para se 

obterem ganhos genéticos satisfatórios (RAMALHO e VENCOVSK, 1978). 

Vale ainda ressaltar que a herdabilidade não é uma característica fixa de um 

caráter, pois depende da população na qual é estimada e do conjunto de ambientes na 

qual a população se envolve, podendo variar de um local para o outro de acordo com a 

variância genética do caráter na população e o efeito do ambiente (PINTO, 1995). 

Dessa forma, os coeficientes de variação genética foram estimados para distinguir 

os efeitos genéticos, dos ambientais, obtendo-se de modo geral valores altos para a 

maioria das características, variando de (4,74% - CS a 35,24% - CP) e (6,61%- DC a 

18,69% - PRODF), em Nossa Senhora das Dores e Umbaúba, respectivamente, indicando 

a existência de variabilidade entre as características em questão (Tabela 1).                                                                                                                              

No tocante às correlações genéticas, Cruz e Regazzi (2004) afirmam que valores 

negativos indicam que o ambiente favorece um caráter em detrimento do outro, e valores 

positivos indicam que os dois variáveis são beneficiados ou prejudicados pelas mesmas 

causas de variações ambientais.  

Nesse sentido, pode-se verificar na Tabela 2 que ocorreram correlações genéticas 

altas, positivas e significativas a (P≤0,05) e (P≤0,01), entre os pares de características 

FLOR X AC (rfe 0,902*), AP X CF (rfe 0,937*), NF X PRODF (rfe 0,931*), FLOR X 

CP (rfe 0,960**), AC X CP (rfe 0,960**), PTF X PRODS (rfe 0,996**) e PRODF X 

PRODS (rfe 1,00**), em Nossa senhora das Dores e AP X NF (rfe 0,945*), NF X 

PRODS (rfe 0,977*), FLOR X AC (rfe 1,00*), FLOR X TOLEO (rfe 1,00*), NF X PTF 

(rfe 1,00**), NF X PRODF (rfe 1,00**), PTF X PRODF (rfe 1,00**), PTS X PRODF 

(rfe 0,982**) PTS X PRODS (rfe 0,996**) e PRODF X PRODS (rfe 0,978**), em 

Umbaúba. Esses resultados possibilitam obter ganhos para um dos variáveis por meio da 

seleção do outro associado, tornado o processo do melhoramento mais rápido. 

A seleção de plantas de maiores produtividades de frutos e de sementes, 

características de maiores interesse para os produtores, pode ser realizada indiretamente 

através das variáveis, número de frutos, peso total de frutos e de sementes e 

produtividade de frutos. 
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Ocorreram correlações genotípicas negativas e significativas a p≤0,05 e p≤0,01, 

entre FLOR X PTF (rge – 0,897*), FLOR X CS (rge – 0,838*), CP X CS (rge – 0,927*), 

FLOR X CF (rge – 0,962**), FLOR X PRODS (rge – 0,975**), AC X CS (rge – 

0,984**) e CP X LS (rge -0,937**), em Nossa Senhora das Dores e entre  FLOR X DC 

(rge – 1,00*), FLOR X PRODF (rge – 0,804*), FLOR X PTF (rge – 0,945**)CR X CF 

(rge – 1,00**), CR X LS (rge – 0,955**), CP X LS (rge – 0,995**), em Umbaúba. 

Resultados deste tipo dificultam o melhoramento, pois aumentando-se uma dessas 

características, indiretamente estará reduzindo a outra característica (Tabela 2). 

 
TABELA 2 – Coeficientes de correlações genéticas entre variáveis morfológicos 
vegetativos e reprodutivos de mamoneira em Nossa Senhora das Dores e Umbaúba. 
Aracaju/SE, 2008. 

 DORES UMBAÚBA  
 

DORES UMBAÚBA 

CARACTERES rge rge CARACTERES rge 
 

rge 

FLOR X AP -1,28 ** -1,66** CR X CS - -0,678 ns 
FLOR X AC 0,902* 1,00** CR X LS - -0,955** 
FLOR X DC - -1,00* CP X PTF -0,805 ns - 
FLOR X CP 0,960** - CP X CS -0,927* 0,798 ns 
FLOR X CF -0,962** - CP X LS -0,937** -0,995** 
FLOR X PTF -0,897* -0,945** CP X PRODF -0,643 ns - 
FLOR X CS -0,838* - CP X PRODS -0,855 ns - 
FLOR X LS -0,954** - CF X PTF 0,590 ns - 
FLOR X PTS -0,947 ns -0,647 ns CF X PRODF 0,459 ns - 
FLOR X PRODF -0,717 ns -0,804* CF X PRODS 0,604 ns -- 
FLOR X PRODS -0,975** 0,820 ns PTF X CS 0,884 ns - 
FLOR X TOLEO - 1,00** PTF X LS 0,878 ns - 
AP X NF 0,665 ns 0,9451* PTF X PTS - 0,837 ns 
AP X CF 0,937* - PTF X PRODF - 1,00** 
AC X CP 0,960** - PTF X PRODS 0,996** 0,82 ns 
AC X PTF -0,750 ns -0,819 ns PTF X TOLEO - 0,761 ns 
AC X PTS - -0,509 ns CS X PRODF 0,7114 ns - 
AC X CS -0,984** - CS X LS - -0,651 ns 
AC X PRODF -0,612 ns -0,652 ns CS X PRODS 0,848 ns - 
AC X PRODS -0,845 ns -0,6318 ns LS X PRODF 0,689 ns   
DC X NF -0,575 ns 0,506 LS X PRODS 0,884 ns  
NF X PTF 0,874 ns 1,00** PTS X PRODF - 0,982** 
NF X PRODF 0,931* 1,00** PTS X PRODS - 0,996** 
NF X PRODS 0,827 ns 0,977* PTS X TOLEO -0,694 ns 0,435 ns 
NF X TOLEO - 0,601 ns PRODF X PRODS 1,00** 0,978** 
CR X CF - -1,00**    

Caracteres avaliados: Florescimento (FLOR); altura do caule (AC); comprimento do pedúnculo (CP); largura da 
semente (LS); comprimento da semente (CS); comprimento do fruto (CF); altura da planta (AP); produtividade de 
frutos (PRODF) número de frutos (NF); produtividade de sementes (PRODS); peso total do fruto (PTF); diâmetro do 
caule (DC); comprimento do racemo (CR); peso total da semente (PTS) e teor de óleo (TOLEO).  
(-): significa que os valores extrapolaram os limites de herdabilidade e de Coeficiente de Variação Genética. 

 

As correlações genotípicas foram positivas, altas e não significativas entre AP X 

NF (rge 0,665 NS), NF X PTF (rge 0,874NS), NF X PRODS (rge 0,827NS), CF X PRODS 

(rge 0,0664NS), PTF X CS (rge 0,884NS), PTF X LS (rge 0,878NS), CS X PRODF (rge 
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0,7114NS), CS X PRODS (rge 0,848NS), LS X PRODF (rge 0,689NS) e LS X PRODS (rge 

0,884NS), em Nossa Senhora das Dores e entre  FLOR X PRODS (rge 0,8203NS), NF X 

TOLEO (rge 0,601NS), PTF X PTS (rge 0,837NS), em Umbaúba (Tabela 2) 

Ocorreram, ainda, correlações genéticas altas, negativas e não significativas entre 

FLOR X PTS (rge - 0,947NS), FLOR X PRODF (rge - 0,717NS), AC X PRODF (rge -

0,612NS), AC X PRODS (rge - 0,845NS), DC X NF (rge - 0,5,75NS), CP X PTF (rge - 

0,805NS), CP X PRODF (rge - 0,643NS), CP X PRODS  (rge - 0,8555NS) e PTS X TOLEO 

(rge - 0,694NS), em Nossa senhora das Dores e entre FLOR X PTS (rge -0,647 ns), AC X 

PTF(rge -0,819 ns), AC X PTS (rge - 0,5099NS), AC X PRODF (rge - 0,652NS), AC X 

PRODS (rge - 0,631NS), CR X CS (rge - 0,678NS) e CS X LS (rge - 0,651NS)  em 

Umbaúba (Tabela 2). 

Alguns dados de correlação (Tabela 2 ) extrapolaram o valor estimado por Cruz 

e Regazzi (2004) para as correlações de 1 a -1, como pode ser observado nas 

correlações FLOR X AP (rge -1,28**; rge -1,66**), em Nossa Senhora das Dores e 

Umbaúba, respectivamente. Segundo esses autores o fato se deve a erros de amostragem 

e/ou erro experimental. Entretanto, de acordo com Moro et al. (1992), esses resultados 

se devem a valores superestimados, quando próximos da unidade evidenciam as 

verdadeiras associações entre variáveis, podendo ser utilizadas nas atividades de 

melhoramento. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Nas condições em que o experimento foi conduzido, pode-se concluir que: 

•  As estimativas de herdabilidade e em geral os coeficientes de variação 

genética são altos para as características florescimento e altura do caule, nos dois locais; 

altura da planta, comprimento do pedúnculo, comprimento da semente, largura da 

semente e comprimento do fruto, em Nossa Senhora das dores e diâmetro do caule, 

número de frutos e produtividade de frutos, em Umbaúba, indicando a existência de 

variabilidade nas cultivares para essas características; 

• As estimativas de herdabilidade são médias para peso total de frutos e 

produtividade de sementes nos dois locais; número de frutos e produtividade de frutos, 

em Nossa Senhora das Dores e peso total de sementes e teor de óleo, em Umbaúba e 
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baixas para diâmetro do caule e altura da planta, respectivamente em Nossa Senhora das 

Dores e Umbaúba, indicando que para o melhoramento das cultivares para essas 

características, provavelmente, sejam utilizados métodos de seleção mais rigorosos; 

• As correlações genéticas são altas, positivas e significativas entre 

florescimento e altura do caule, altura da planta e comprimento do fruto, número de 

frutos e produtividade de frutos, florescimento e comprimento do pedúnculo, altura do 

caule e comprimento do pedúnculo, peso total do fruto e produtividade de sementes e 

produtividade do fruto e produtividade de sementes, em Nossa senhora das Dores e altura 

da planta e número de fruto, número de fruto e produtividade de sementes, florescimento 

e altura do caule, florescimento e teor de óleo, número de frutos e peso total do fruto, 

número de frutos e produtividade de frutos, peso total de frutos e produtividade de frutos, 

peso total de sementes e produtividade de frutos, peso total de sementes e produtividade 

de sementes e produtividade de frutos e produtividade de sementes, em Umbaúba, 

indicando que selecionando uma das características, indiretamente estará selecionando a 

outra, tornado o processo do melhoramento mais rápido; 

• As correlações são altas, negativas e significativas entre florescimento e 

peso total do fruto, florescimento e comprimento da semente, comprimento do pedúnculo 

e comprimento da semente, florescimento e comprimento do fruto, florescimento e 

produtividade de sementes, altura do caule e comprimento da semente e comprimento do 

pedúnculo e largura da semente, em Nossa Senhora das Dores e entre florescimento e 

diâmetro do caule, florescimento e produtividade de frutos, florescimento e peso total do 

fruto, comprimento do racemo e comprimento do fruto, comprimento do racemo e largura 

da semente, comprimento do pedúnculo e largura da semente, em Umbaúba, indicando 

que aumentando-se uma dessas características, indiretamente estará reduzindo a outra, 

exigindo cuidado no processo de melhoramento dessas características.  
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Foto 1 - Planta de mamona na fase inicial do experimento. 
Angélica Maria Ramos, 2008 

  Foto 2 - Inflorescências da mamona. 
  Angélica Maria Ramos, 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3 - Frutos da mamona. 
Foto: Angélica Maria Ramos, 2008. 


