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6. Resumo 
 
o presente trabalho objetiva avaliar o potencial produtivo e econômico de 
linhagens e cultivares de mamoneira mecanizada em diferentes sistemas de 
manejo no Estado da Bahia, buscando identificar um sistema de cultivo 
adequado para a mamoneira, quando cultivada em solo do tipo latossolo 
Amarelo Alico Coeso, no município de Cruz das Almas, Bahia. 
Especificamente, analisar o desempenho técnico de linhagens e cultivares de 
mamoneira sob diferentes espaçamentos e prepara de solo; determinar o efeito 
do espaçamento e material genético na implantação e colheita mecanizada de 
mamoneira; e, estimar economicamente a rentabilidade da mamoneira para 
produção agronômica. O trabalho será desenvolvido na área experimental do 
Núcleo de Melhoramento Genético e Biotecnologia (NBIO), do Centro de 
Ciências Agrárias Ambientais e Biológicos (CCAAB) da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB), no município de Cruz das Almas – BA. O 
experimento será conduzido utilizando-se sementes das Linhagens UFRB 248, 
UFRB 222, desenvolvidas pelo NBIO/CCAAB/UFRB e as cultivares BRS 
Nordestina e BRS Paraguaçu, cultivadas sob diferentes espaçamentos: 
3,00x1,00m; 2,00x0,90m; e 1,00x0,80m, nos preparos convencional, reduzido 
por meio de subsolagem e plantio direto, com densidade de 3.333, 5.555 e 
12.500 plantas por hectare, respectivamente. O delineamento estatístico 
utilizado será o de blocos casualizados, com quatro repetições e os 
tratamentos arranjados em esquema fatorial de 4x3x3. Cada unidade 
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experimental será composta por vinte indivíduos, sendo quatro linhas e com 
cinco plantas cada. Os dados serão submetidos à análise de variância, 
comparação das médias segundo o teste de Scott e Knott, ao nível de 5% de 
probabilidade. Será avaliado o comportamento distinto entre genótipos, a área 
de solo mobilizada por meio de perfilômetro, a resistência do solo a penetração 
por meio de um penetrômetro digital e as características químicas de 
densidade e porosidade do solo por meio de mostradores automáticos. As 
análises serão conduzidas com auxílio dos programas Genes (2001) e SAS 
System (2001). Espera-se com estes resultados identificar a aperfeiçoar a 
densidade de população para a cultura da mamoneira na região a fim de 
potencializá-la para uma melhor produtividade da espécie. Assim como 
determinar o efeito do espaçamento e material genético na implantação e 
colheita mecanizada de mamoneira; e, estimar economicamente a 
rentabilidade da mamoneira para produção agronômica. 
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