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INTRODUÇÃO: 
A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa 

de alto valor econômico devido as inúmeras aplicações 
industriais do seu óleo. Por apresentar grande 
capacidade de adaptação, a mamoneira pode ser 
cultivada em todo território brasileiro (ZUCHI et al., 
2010). E por ser uma planta rústica, tolerante à seca e 
exigente em calor e luminosidade, está disseminada 
por quase todo o Nordeste (ALVES et al., 2004). Essa 
região é a maior produtora nacional e o Estado da 
Bahia o maior produtor, com 92 % da produção (IBGE, 
2014). O uso de compostos orgânicos em testes de 
germinação são importantes para se determinar as 
proporções ideais para estudos básicos em casa de 
vegetação, como por exemplo avaliação de resistência 
ao fungo Fusarium oxysporum f.sp. ricini, agente 
causal da murcha de fusário. Este trabalho tem como 
objetivo determinar qual melhor proporção do 
composto de casca de algodão e esterco de galinha 
mais vermiculita na germinação e desenvolvimento 
inicial de plantas de mamoneira. 
MATERIAL E MÉTODOS: 

O experimento foi conduzido no IFBaiano - Campus 
Guanambi no período de março a julho de 2016. 
Utilizou-se um composto orgânico obtido por meio da 
compostagem de casca de algodão e esterco de 
galinha poedeira, produzido em outro experimento 
realizado no Campus Guanambi. As sementes de 
mamona da variedade BRS Energia foram 
desinfestadas por dois minutos em Hipoclorito de Sódio 
a 1% e lavadas em água corrente, em seguida foram 
plantadas em bandejas contendo o substrato formado 
por composto orgânico e vermiculita previamente 
autoclavados. Os tratamentos foram: T1: 100% 
vermiculita (Testemunha); T2: 95% vermiculita + 5% 
composto; T3: 85% vermiculita + 15% composto; T4: 
75% vermiculita + 25% composto; T5: 65% vermiculita 
+ 35% composto; T6: 50% vermiculita + 50% 
composto. Foram plantadas 50 sementes por bandejas. 
O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com seis tratamentos e 50 repetições. As 
bandejas foram mantidas em casa de vegetação e a 
germinação  acompanhada diariamente por 19 dias. 
Após o período de avaliação as plantas foram retiradas 
das bandejas com cuidado para preservar as raízes e 
avaliadas altura de plantas (cm) e massa fresca e seca 
de planta (g). 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A germinação das sementes de mamona iniciou aos 
quatro dias após plantio no tratamento T1 (Testemunha 
- 100% de vermiculita). Este tratamento apresentou 
maior precocidade tanto na germinação como na 
emergência das plântulas. A medida que aumentou-se 
a concentração do composto orgânico houve menor 

desenvolvimento das plantas indicando o efeito 
negativo do excesso de nutrientes do composto 
orgânico nas plantas. Embora o tratamento T2 (95% 
vermiculita + 5% composto), tenha apresentado 
germinação e emergência mais tardia em comparação 
ao tratamento T1, obteve melhor desenvolvimento em 
altura e massa fresca da planta, provavelmente devido 
a nutrição das plantas pelo composto orgânico. Quanto 
a massa seca da planta, o tratamento T2 não deferiu 
do tratamento T1. O tratamento T6 (50% vermiculita + 
50% composto) não apresentou germinação das 
sementes. 
Tabela 1. Germinação (Dias após plantio - DAP), emergência 
(Dias após plantio - DAP), altura e massa fresca e seca de 
plantas de mamona cultivadas em diferentes substratos 
(vermiculita: composto orgânico) 
Tratamentos Germinação  Emergência Altura 

(cm) 
Massa 

fresca (g) 
Massa 

seca (g) 

T1  (Test.) 6,05 c 7,80 d 9,37 b 3,78 b 0,43 a 
T2 7,57 b 9,39 c 12,26 a 5,67 a 0,46 a 
T3 9,81 a 11,48 a 7,52 c 2,15 c 0,29 b 
T4 8,10 b 9,64 bc 7,09 c 3,35 b 0,34 b 
T5 9,30 a 10,91ab 5,05 d 3,02 bc 0,30 b 
T6 NG NG NG NG NG 

Média seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade. T1: 100% vermiculita (Testemunha); T2: 95% vermiculita + 
5% composto; T3: 85% vermiculita + 15% composto; T4: 75% vermiculita + 25% 
composto; T5: 65% vermiculita + 35% composto; T6: 50% vermiculita + 50% 
composto. NG: Não germinou. 

 

Figura 1: Visão geral do experimento em casa de vegetação. 

CONCLUSÃO:  

A proporção de 95% de vermiculita + 5% do composto  
orgânico de casca de algodão e esterco de galinha foi 
a que promoveu melhor desenvolvimento das plantas 
de mamoneira.  
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