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RELATÓRIO  DE  AVALIAÇÃO  DOS  IMPACTOS  DAS
TECNOLOGIAS GERADAS PELA EMBRAPA 

1 - IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

1.1 - Nome/Título: 
Cultivares de mamona para o Nordeste brasileiro – BRS  149 (Nordestina) e BRS 188
(Paraguaçu), BRS Energia e BRS Gabriela.

1.2 - Objetivo Estratégico PDE/PDU:
Indique em qual objetivo estratégico da Embrapa (PDE/PDU) se enquadra a tecnologia
avaliada:

Objetivo Estratégico PDE/PDU 

(X) Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 
(  ) Inclusão da Agricultura Familiar 
(  ) Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 
(  ) Sustentabilidade dos Biomas 
(  ) Avanço do Conhecimento 
(  ) Não se aplica 

1.3 - Descrição Sucinta: 
A maioria  da  produção nacional  de  mamona é  feita  em pequenas  propriedades,  que
utilizam a mamona como segunda cultura em regime de consórcio, com milho ou feijão.
Nesse tipo de consórcio, sistema de cultivo típico do Semiárido brasileiro, são utilizadas
cultivares deiscentes ou semideiscentes, de porte médio a alto e ciclo longo (MILANI et
al., 2011).
A Embrapa  Algodão  desenvolve  pesquisas  com a  cultura  da  mamona desde  1987  e
possui  diversas  tecnologias,  que  podem  ser  encontradas  de  maneira  detalhada  nos
Sistemas de Produção, disponíveis no Portal da Embrapa (www.embrapa.br).
Entre  os  anos  de  1998  a  2015  a Embrapa  Algodão  lançou  quatro  cultivares  de
mamoneira:  BRS  149  (Nordestina),  BRS  188  (Paraguaçu),  BRS  Energia  e  BRS
Gabriela.
As BRS 149 (Nordestina) e BRS 188 (Paraguaçu) foram desenvolvidas em parceria com a
Empresa  Baiana  de  Desenvolvimento  Agrícola  S.A.  (EBDA),  e  selecionadas  para  o
semiárido brasileiro. No entanto, têm mostrado adaptação a diferentes ecossistemas em
que  se  utiliza  plantio  e  colheita  manual,  precipitações  adequadas  ao  crescimento  e
desenvolvimento da planta (pelo menos 500 mm), temperaturas entre 20 ºc e 30 ºc e
altitude  mínima  de  300  m.  Podem  ser  semeadas  em  sistemas  de  monocultivo  ou
consorciado (MILANI et al., 2011).
A BRS 149 (Nordestina), foi a primeira cultivar lançada pela Embrapa Algodão, no ano de
1998. Originada através da seleção individual, com testes de progênie numa variedade
local  baiana,  a  BRS  149  (Nordestina)  apresenta  características  agronômicas  e
tecnológicas  superiores  às  das  cultivares  comerciais  em  distribuição,  o  que  levou  à
decisão de seu lançamento  como nova cultivar.  Esta  cultivar  apresenta  produtividade
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média de 1.500kg/ha e teor de óleo em torno de 48,9%, sendo estes dados obtidos em 10
ensaios conduzidos nos estados da Bahia, Pernambuco e Paraíba, respectivamente, nos
anos de 1994,  1995 e 1997,  com rendimentos  de 15%, 32% e 3% maiores que das
cultivares em uso  (EMBRAPA ALGODÃO, 2002). 
A BRS 188 (Paraguaçu) foi lançada no ano de 1999. Essa cultivar foi obtida através de
seleção massal realizada na variedade local “Sangue de Boi”, sendo esta avaliada em
vários  municípios  dos  estados  da  Bahia,  Pernambuco  e  Paraíba.  Nos  anos  que  foi
avaliada  apresentou  características  agronômicas  e  tecnológicas  superiores  às  das
cultivares comerciais  em distribuição.  Por  esta razão,  decidiu-se pelo seu lançamento
como nova cultivar de mamona. Em ensaios, esta cultivar apresentou rendimento médio
de 1.500kg/ha, 13% superior ao da cultivar mais produtiva em distribuição, e teor de óleo
na semente de 47,7% (EMBRAPA ALGODÃO, 2002).
A BRS Energia foi desenvolvida pela Embrapa com participação da Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) na validação dos genótipos e lançada em
2007. É uma cultivar de porte baixo (com altura média em torno de 140 cm), precoce, com
ciclo médio de 120 dias, variando entre 110 e 140 dias entre a germinação e a maturação
dos  últimos  racemos.  Tem  mostrado  adaptação  a  diferentes  ecossistemas  em  que
ocorram precipitações pluviais adequadas ao desenvolvimento e crescimento da planta e
apresenta Produtividade Média de 1800 kg/ha em sequeiro. É indicada para monocultivo
e possui frutos indeiscentes (MILANI et al., 2011). 
A cultivar BRS Gabriela, lançada em 2012, tem origem na linhagem CNPAM 2001-42,
selecionada  em  2001,  em  Irecê,  BA,  a  partir  de  linhagens  segregantes  oriundas  de
cruzamentos entre as cultivares BRS Nordestina e BRS Paraguaçu, com altura média de
160  cm,  inferior  aos  parentais.  A cultivar  foi  testada  em todos  os  estados  da  região
Nordeste, e ainda em Goiás, Roraima e Rio Grande do Sul, mostrando-se mais produtiva
que a BRS Energia na maioria dos estados ou com diferenças não significativas. Tem
ciclo Médio de 150 dias entre o plantio e a maturação dos últimos racemos; produtividade
média de 1900 kg/ha em sequeiro (monocultivo de 1 m x 1 m) e Teor de óleo na semente,
em média, de 50% e o conteúdo de ácido ricinoléico em torno de 86%. 
Recomenda-se o cultivo solteiro (monocultivo) para a BRS Gabriela com espaçamento de
1 m x 1 m, mas também pode ser cultivada em consórcio com culturas de pequeno porte
e ciclo curto, como o feijão, o caupi e o amendoim. O preparo do solo deve ser feito com
aração convencional e gradagem. A adubação deve ser feita com base na análise do solo.
Enfatiza-se que a produtividade é altamente influenciada pela adubação, não somente por
aumentar a produção de frutos, mas também porque torna as sementes maiores e mais
pesadas.  Recomenda-se  realizar  a  adubação  de  fundação  (plantio)  com  potássio  e
fósforo  nas  covas,  pois  proporciona  melhores  condições  de  desenvolvimento  e
crescimento das plântulas. O plantio manual deve ser feito com duas sementes por cova e
posterior  desbaste  quando  as  plantas  estiverem  com  altura  entre  10  cm  e  12  cm,
deixando-se uma planta por cova. A lavoura deve ser mantida sem competição com ervas
invasoras até os 60 dias após a emergência.
A colheita  dos  cachos  deve  ser  realizada  quando  todos  os  frutos  estiverem  secos,
retirando-se os frutos do talo e levando-se para secar em local seco e coberto, a fim de
facilitar o beneficiamento. O período de secagem depende das condições do clima após a
colheita, sendo menor em regiões quentes e secas e aumentando à medida que aumente
a umidade do ar e/ou baixe a temperatura média. O armazenamento deve ser feito em
ambientes secos e arejados (MILANI et al., 2012).
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1.4 - Ano de Lançamento: 1998. 

1.5 - Ano de Início de adoção: 2000. 

1.6 - Abrangência: Selecione os estados brasileiros onde a tecnologia selecionada está
sendo adotada:

 Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 

AL AC DF ES PR
BA X AM GO MG RS
CE X AP MS RJ SC
MA RO MT SP
PB X RR
PE X TO
PI X
RN X
SE

 

1.7 – Beneficiários: Produtores rurais, principalmente agricultores familiares; vendedores
de insumos;  empresários da indústria  de extração de óleo e derivados;  trabalhadores
rurais.
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	A BRS Energia foi desenvolvida pela Embrapa com participação da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) na validação dos genótipos e lançada em 2007. É uma cultivar de porte baixo (com altura média em torno de 140 cm), precoce, com ciclo médio de 120 dias, variando entre 110 e 140 dias entre a germinação e a maturação dos últimos racemos. Tem mostrado adaptação a diferentes ecossistemas em que ocorram precipitações pluviais adequadas ao desenvolvimento e crescimento da planta e apresenta Produtividade Média de 1800 kg/ha em sequeiro. É indicada para monocultivo e possui frutos indeiscentes (MILANI et al., 2011).
	A cultivar BRS Gabriela, lançada em 2012, tem origem na linhagem CNPAM 2001-42, selecionada em 2001, em Irecê, BA, a partir de linhagens segregantes oriundas de cruzamentos entre as cultivares BRS Nordestina e BRS Paraguaçu, com altura média de 160 cm, inferior aos parentais. A cultivar foi testada em todos os estados da região Nordeste, e ainda em Goiás, Roraima e Rio Grande do Sul, mostrando-se mais produtiva que a BRS Energia na maioria dos estados ou com diferenças não significativas. Tem ciclo Médio de 150 dias entre o plantio e a maturação dos últimos racemos; produtividade média de 1900 kg/ha em sequeiro (monocultivo de 1 m x 1 m) e Teor de óleo na semente, em média, de 50% e o conteúdo de ácido ricinoléico em torno de 86%.

