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Palavras-Chave: Ricinus communis, murcha vascular, fusariose.  
 
INTRODUÇÃO: 

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma planta 
oleaginosa de grande importância socioeconômica 
para o Brasil, principalmente para a região Nordeste 
que é a maior produtora nacional, destacando o Estado 
da Bahia, maior produtor do país, com 92% da 
produção (IBGE, 2014). Apesar de ser uma planta 
rústica, com grande capacidade de adaptação a climas 
e solos diferentes, a mamoneira é muito afetada por 
doenças, sendo a murcha de Fusarium uma das 
principais. Essa doença é causada pelo fungo 
Fusarium oxysporum f.sp. ricini e ocorre em 
praticamente todo o Brasil. Por ser uma doença 
sistêmica, para a qual não existem métodos curativos e 
cujo patógeno pode sobreviver no solo por vários anos, 
a única estratégia viável de manejo é o uso de 
cultivares resistentes (MASSOLA e BEDENDO, 2005).  
Considerando esses aspectos, este trabalho tem como 
objetivo avaliar a resistência de sete cultivares de 
mamona ao Fusarium oxysporum f.sp. ricini (For), a fim 
de obter uma caracterização dos níveis de resistência e 
identificar pelo menos uma cultivar com elevada 
resistência ao patógeno.   
MATERIAL E MÉTODOS: 

O trabalho está sendo desenvolvido no IFBaiano -
Campus Guanambi desde de março de 2016. 
Inicialmente, foram realizados vários testes de 
germinação, preparo do inóculo e inoculação do For. 
As cultivares de mamona utilizadas no experimento são 
IAC 2028, IAC 226, IAC Guarani, BRS Nordestina, BRS 
Paraguaçu, BRS Energia e MPA 11. As plântulas pré-
emergidas em vermiculita, foram transplantadas para 
vasos contendo 500 mL de substrato autoclavado na 
proporção de 3:1 de turfa e vermiculita, previamente 
inoculados com F. oxysporum f.sp. ricini, (10 mL da 
suspensão de esporos a 106). Os vasos estão sendo 
mantidos em casa de vegetação em delineamento 
experimental inteiramente aleatorizado com 10 
repetições por tratamento (variedade), sendo uma 
planta uma repetição. Como testemunha, foram 
utilizadas quatro plantas de cada cultivar não 
inoculadas. As avaliações dos sintomas de murcha de 
Fusarium estão sendo realizadas em cada planta, por 
meio de uma escala de notas, a partir do 4º dia após o 
transplante, em intervalos de 48 horas por 30 dias 
consecutivos. De acordo a intensidade e frequência 
das notas obtidas, serão calculados o índice de 
intensidade da doença (IID) e a área abaixo da curva 
de progresso da doença (AACPD), estes resultados 
serão utilizados para determinar o grau de resistência 
das cultivares avaliadas. O experimento foi repetido 
uma vez no tempo para maior confiabilidade dos 
resultados.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O experimento encontra-se em fase de avaliação dos 
sintomas, uma vez que o substrato já foi inoculado e as 
plântulas transplantadas.    

 
Figura 1: Plântulas pré-emergidas em vermiculita (A).  
Plântula após o transplante para o substrato inoculado 
(B).   

 
Figura 2: Visão geral do experimento em casa de 

vegetação. 

 
Figura 3: Evolução dos sintomas de murcha de 

Fusarium: planta sem sintoma (A); início do 
amarelecimento das folhas cotiledonares (B); murcha 
total das folhas cotiledonares, porém caule ainda verde 
(C); murcha das folhas cotiledonares, início da murcha 
e/ou escurecimento do caule (D) e planta morta (E).   
CONCLUSÃO:  

Até o presente momento, as variedades BRS 
Nordestina, BRS Paraguaçu, BRS Energia e MPA 11 
são as que apresentam mais sintomas de murcha de 
Fusarium. A variedade IAC 2028 é a que apresenta 
menos sintomas. 
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