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  INTRODUÇÃO:
A resistência  à penetração e a porosidade de aeração são
atributos do solo que afetam diretamente o desenvolvimento
vegetal (Letey, 1985), quando o solo está degradado, ou seja,
quando há aumento da densidade do solo. Essa degradação
do solo tem causado redução de produtividade na mamoneira
e, atrelada a escassez hídrica, tem reduzido a área plantada
na Bahia.  Dessa forma,  o  objetivo do  trabalho foi  avaliar  o
vigor de plantas submetidas a três densidades do solo,  em
condição de vaso.
  MATERIAL E MÉTODOS:
O solo utilizado nesse estudo foi um Cambissolo coletado na
área de produção agrícola do Distrito de Ceraíma, onde o IF
Baiano – Campus Guanambi está sediado. A amostra de solo
com  estrutura  deformada  foi  seca  ao  ar,  destorroada  e
passado  em  peneira  de  4,0  mm,  a  qual  foi  utilizada  para
preenchimento  dos  vasos  plásticos  com  volume  de  10  L.
Padronizou-se três densidades (D1:1400, D2:1600 e D3:1800
kg/m³), resultantes da divisão da massa do solo seco (14, 16 e
18 kg) pelo volume (10L). Foram plantadas 3 sementes por
vaso  das  duas  cultivares  de  mamoneira  avaliadas,
permanecendo a mais vigorosa após a primeira avaliação (20
dias após a emergência - DAE), na qual foi avaliado a altura
(cm) da planta (AP); diâmetro (mm) do caule (DC) e número
de  folhas  (NF).  O  delineamento  estatístico  foi  inteiramente
aleatorizado, em esquema fatorial 3 densidades do solo x 2
cultvares (BRS Paraguaçu e BRS Energia) x 4 períodos de
avaliação (20, 40, 60 e 80 DAE). A análise dos dados foi feita
pela análise de variância e teste de média (Tukey), a 5% de
probabilidade.
  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Os cultivares não se diferiram estatisticamente aos 40 e 60
DAE  para  a  variável  AP.  Aos  20  DAE  o  cultivar  BRS
Paraguaçu foi superior ao BRS Energia, porém, aos 80 DAE o
cultivar BRS Energia atingiu 44,5 cm de altura. Na tabela 1,
observa-se que não houve diferença estatística,  em função
das densidades do solo,  quanto ao número de folhas (NF),
apenas para 20 DAE no cultivar BRS Energia. Para o cultivar
BRS Paraguaçu  houve diferença  estatística  apenas  aos  60
DAE. 
O NF para o cultivar BRS Energia na densidade de 1600 (kg
m-3)  não  se  diferiu  estatisticamente  aos  40  DAE  das
densidades de 1400 e 1800 (kg m-3), no mesmo período a D1
foi  superior  a  D2.  Aos  60  DAE  a  D1  e  D3  foram  iguais
estatisticamente,  enquanto  que aos  80 DAE as  densidades
superiores foram a D1 e D2.

Para a variável diâmetro do caule (DC) o cv. BRS Paraguaçu
obteve  resultados  significativos  durante  todo  o  período  de
avaliação (20 – 80 DAE) não se diferindo estatisticamente do
cv. BRS Energia aos 80 DAE. Não houve diferença de DC em
função das três densidades do solo, aos 60 e 80 DAE.
Aos 20 DAE, O DC foi superior para as densidade de 1400 e
1600 kg m-3, enquanto para os 40 DAE a D2 foi superior a D1
e D3, as quais não se diferiram estatisticamente entre si.

Tabela 01 - Valores médios do número de folhas (NF) emitidos
pelos cultivares BRS Energia e Paraguaçu aos 20, 40, 60 e 80
dias após emergência (DAE)

Densidade do

solo

(kg m-3)

DAE

20 40 60 80

BRS Energia

1400 3,6a 6,8a 7,7a 8,5a

1600 3,5a 5,7ab 6,0b 9,2a

1800 3,0a 5,2b 8,2a 6,3b

BRS Paraguaçu

1400 3,4a 4,0a 5,6b 5,5a

1600 4,0a 4,6a 4,4c 5,7a

1800 3,0a 5,7a 8,0a 6,5a

  CONCLUSÃO: 
Os  cultivares  BRS  Energia  e  Paraguaçu  não  se  diferiram
estatisticamente  para  a  variável  AP  aos  40  e  60  DAE.  O
diâmetro  de  caule  foi  menor  nos  dois  primeiros  períodos
avaliados (20 e 40 DAE) para a densidade de 1800 kg m-3.
Quanto ao número de folhas, a BRS Paraguaçu obteve maior
vigor nos primeiros 40 DAE, enquanto a BRS Energia foi mais
vigorosa, sobretudo para nas densidades de 1400 e 1600 kg
m-3.
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