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RESUMO 

 

O pinhão manso, espécie nativa de múltiplo uso, vem se destacando pelo 

potencial oleaginoso de suas sementes e pela aparente tolerância a condições de 

estresses, demonstrando potencial viabilidade para a produção de óleo 

biocombustível. O objetivo do trabalho foi caracterizar o cultivo de pinhão manso 

no Semiárido baiano, comparar a morfofisiologia e a bioquímica das sementes 

coletadas, analisar a diversidade genética destas e verificar o efeito do 

armazenamento sobre o seu potencial germinativo. Para tanto, foram realizadas 

visitas a campo, onde foi aplicado um questionário com dados quantitativos e 

qualitativos, e em seguida tomadas medidas biométricas de trinta indivíduos em 

blocos casualizados, coleta de solo, de sementes e de material para confecção 

exsicata em todos os acessos. Foram feitos testes de germinação entre papéis 

com cinco repetições de 25 sementes e quantificação da umidade durante 60 dias 

para verificar a influência do periodo de armazenamento nas sementes segundo a 

RAS (2009), biometria e peso de plântulas, extração em Soxhlet para 

quantificação do teor de óleo, teste de tetrazólio e análise da diversidade genética 

baseada em marcadores moleculares do tipo AFLP. Os resultados demonstraram 

que o cultivo de Jatropha curcas na região de estudo se dá em cinco áreas de 

planalto, os indivíduos apresentam idade máxima de 4 anos, e estão 

espacialmente arranjados em fileiras simples. A colheita dos frutos é feita de 

forma manual na própria planta e no chão, sendo a safra destinada à pesquisa ou 

comercialização dos grãos. As áreas cultivadas apresentam solos do tipo 

latossolo vermelho escuro, vermelho amarelo e cambissolo eutrófico. O 

armazenamento a 25oC por até 60 dias não interferiu significativamente no 

potencial germinativo, o teor de óleo nas sementes variou de 32 a 38%, a 

concetração de 0,1% de tetrazólio por 2h de exposição foi a mais satisfatoria para 

a condução do teste com a espécie, e a análise da diversidade genética pela 

técnica de AFLP em sementes de J.cucas não foi efetiva nos acessos analisados 

pela qu baixa qualidade do DNA das amostras. Conclui-se que o cultivo de pinhão 

manso no Semiárido baiano é pouco difundido, porém a planta adapta-se bem às 

condições edafoclimáticas da região. 

Palavras-chave:  Euphorbiaceae, oleaginosas, cultivo, biocombustível. 



 
 

 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Jatropha curcas, a native specie of multiple use has been highlighted by the 

potential of oleaginous seeds and the apparent tolerance to stress conditions, 

demonstrating the potential for the production of biofuel oil. The goal is to 

characterize the cultivate of Jatropha in the Semiarid of Bahia, compare 

morphophysiology and biochemistry the seeds collected, analyze the genetic 

diversity of these and check the effect of storage on seed germination. For this, 

field visits were conducted, where a questionnaire was administered, followed by 

thirty individuals biometrics, collect of soil, seeds and equipment for voucher 

specimen in all accessions. Germination tests were made between roles with five 

replicates of 25 seeds and quantification of moisture for 60 days to check the 

influence of the period of storage seeds based on RAS (2009), biometrics and 

weight of seedlings, Soxhlet extraction for quantification of oil content and analysis 

of genetic diversity based on AFLP markers. The results show that the cultivation 

of Jatropha curcas in the study region is given in five areas of plateau with a 

maximum age of 4 years, is spatially arranged in single rows and harvest is done 

manually in the plant itself and the floor, with purpose of research or marketing of 

grain, and is grown in soil types haplustox dark yellow and eutrophic Cambisol. 

The storage at 25oC for 60 days was not significant in germination, the seed oil 

content ranged from 32 to 38% and analysis of genetic diversity by AFLP 

technique in J.cucas seeds was not effective in the accessions evaluated for 

quality DNA samples. We conclude that the cultivation of Jatropha curcas in the 

baianese Semiarid of Bahia is enough widespread, but the plant is well adapted to 

the ecological conditions of the region. 

  

Keywords:  Euphorbiaceae, oleaginous, physicnut, biofuel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente utilização do petróleo como fonte de energia tem significativa 

contribuição para o aquecimento global, em função do aumento da concentração 

de gases poluentes e consequente potencialização do efeito estufa na atmosfera. 

Desse modo, é urgente a busca por alternativas em fontes renováveis de energia 

visando a sustentabilidade do planeta (KOGA et al., 2006). 

A produção de biocombustíveis representa uma significativa oportunidade 

para países em desenvolvimento, onde, entretanto, é primordial desenvolver uma 

nova visão para os biocombustíveis no mundo, pois produzidos de forma 

sustentável, são elemento fundamental no crescente desafio da segurança 

energética, da degradação do meio ambiente e do aquecimento global 

(ABRAMOVAY, 2009).  

Investir em pesquisas, estimular projetos que visem à produção do 

biodiesel a partir desta cultura com importância regional, são fatores que 

contribuem na formação da matriz de produção brasileira e tornam o biodiesel um 

vetor de desenvolvimento regional (MEIRELLES,2003). 

Dentre as alternativas em plantas oleaginosas, o pinhão manso (Jatropha 

curcas) apresenta-se como uma boa opção à produção de óleo com todas as 

qualidades necessárias para ser transformado em óleo combustível. Além de 

perene e de fácil cultivo, suas sementes apresentam considerável longevidade 

com grande potencial como fonte de matéria prima para biocombustível apta ao 

cultivo nas pequenas propriedades com mão-de-obra familiar disponível, a 

exemplo da cultura da mamona (Ricinus comuunis) no Semiárido da Bahia, 

podendo se constituir em mais uma fonte de renda para os agricultores familiares 

da Região Nordeste (PURCINO e DRUMMOND, 1986).  

O pinhão manso, espécie nativa de múltiplo uso, se destaca pelo teor de 

óleo de suas sementes, e também pela aparente rusticidade e tolerância a 

condições de estresses abióticos (e talvez também a estresses bióticos). A 

espécie vem se tornando uma candidata prioritária ao cultivo, como lavoura de 

grande potencial para a produção de óleo biocombustível e desenvolvimento da 

agricultura familiar (TOMINAGA et al., 2007) 
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Por essas razões, essa espécie vem sendo introduzida em vários 

programas de pesquisa e de desenvolvimento rural no Brasil e em muitos países, 

considerando-se a geração de renda e o aumento na eficiência de processos 

rurais, agrícolas e tecnológicos. No entanto, são necessárias mais informações 

cientificas que venham consolidar essas características potencialmente favoráveis 

da espécie (DE CASTRO e LEAL 2009). É importante ressaltar que ainda não 

existem sistemas de produção e cultivares definidos para esta espécie. 

O fato de ser uma planta perene, suportar regimes prolongados de seca, 

além de se desenvolver razoavelmente bem em zonas consideradas áridas, com 

pluviosidades entre 500 e 800mm, e em solos degradados, confere ao pinhão 

manso adaptabilidade ao cultivo no Semiárido baiano e nordestino (CARVALHO 

et al., 2009).   

Por essas características, é considerado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) como uma “cultura promissora” com potencial para ser 

transformado em um combustível menos contaminante do que os de origem 

fóssil. Ademais, ao contrário de outras espécies mundialmente relevantes como o 

milho e a soja, o pinhão manso não é utilizado como alimento e pode ser cultivado 

em áreas marginais, onde não é possível o cultivo de plantas alimentícias (FAO, 

2010). 

Em 22 de fevereiro de 2010, a empresa americana considerada detentora 

do maior acervo genético de Jatropha, a SG Biofuels, lançou a JMax 100, primeira 

cultivar de pinhão manso apresentada mundialmente. Segundo a empresa, esta 

variedade é adaptada ao clima e solo da Guatemala, atinge um rendimento de 

oleo de 3 mil kg/ ha e um custo de produção de US$ 392/ tonelada do óleo, o que 

significa um rendimento de quase 100% maior que os espécimes já conhecidos 

(DUARTE, 2010). 

Diante do potencial do pinhão manso como fonte de matéria prima frente 

às demandas em fontes alternativas de biocombustíveis, o presente trabalho teve 

a finalidade de realizar o levantamento de informações relativas ao cultivo dessa 

espécie no Semiárido baiano e a coleta de material biológico visando a análise 

morfométrica e bioquímica (lipídios totais), além do desenvolvimento de estudos 

sobre longevidade e diversidade genética das sementes dos diferentes acessos, a 
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fim de constituir-se um perfil preliminar da produção de smeentes desta espécie 

na região.    

Espera-se portanto que os resultados advindos deste levantamento 

diagnóstico possam servir de subsídio para acelerar a inserção do pinhão manso 

na cadeia produtiva do biodiesel no Semiárido, em consonância ao Programa 

Nacional de produção de Biocombustíveis do Governo Federal. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. O Semiárido 

 

O Semiárido corresponde à região nordeste do Brasil e norte de Minas 

Gerais, incluída em uma área delimitada pela isoieta de 800 mm.ano-1 de 

precipitação pluvial média, coincidindo com a região do “Polígono das Secas”. 

Com uma área de aproximadamente 900.000 km2, abrange parte dos estados do 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia e Minas Gerais (GIULIETTI et al., 2006). 

Dentre as regiões áridas, o Semiárido do Nordeste do Brasil é considerado 

a mais habitada do mundo, tendo uma formação vegetal predominante e bem 

característica que compõe a Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro. 

Entretanto, a pressão antrópica neste bioma vem sendo intensificada ao longo 

dos anos, principalmente, pelo corte indiscriminado de espécies vegetais nativas 

(DRUMOND et al., 2008). 

A vegetação da Caatinga é um tipo de floresta de porte baixo, com dossel 

geralmente descontínuo, folhagem decídua na estação seca e árvores com 

ramificações profusas, comumente com espinhos ou acúleos, sendo frequente a 

presença de microfilia e características xeromorfas. No entanto, ao longo da 

extensão do bioma, há uma grande variação na vegetação, tanto do ponto de 

vista fisionômico, quanto do ponto de vista florístico e de aspectos 

morfofuncionais (GIULIETTI et al., 2006). 

Parte significativa da região nordeste é semiárida, com evaporação média 

anual superior a 2.000 mm, temperatura média elevada (23 a 27 ºC), forte 

insolação e precipitações pluviais bastante irregulares, em torno de 500 a 600 

mm/ano. Desta forma, são poucas as opções agrícolas rentáveis, que sustentem 

os produtores nas áreas rurais (SUDENE, 1996). 

 Essa porção abrange cerca de 90 milhões de hectares de grande 

diversidade agroecológica e socioeconômica, onde são explorados sistemas 

agrícolas familiares e de baixa eficiência de produção, responsáveis por uma 

economia de subsistência e crescente degradação dos seus recursos naturais. O 

resultado desta condição é um quadro de pobreza que atinge a maioria dos 
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habitantes da zona rural, cerca de 40% da população do Nordeste (FILHO e 

SILVA, 2006). 

Segundo Ribeiro (2007), o clima Semiárido é uma confluência de diversos 

fatores como a pressão atmosférica, regime de correntes aéreas, incidência solar, 

relevo terrestre, latitude, altitude, precipitações pluviais e evaporação. 

O pinhão manso (Jatropha curcas L.) está sendo considerado uma opção 

agrícola para esta região (Figura 1) por ser uma espécie nativa, exigente em 

insolação e com forte resistência a seca. Atualmente, essa espécie não está 

sendo explorada comercialmente em larga escala no Brasil, mas segundo 

Carnielli (2003) é uma planta oleaginosa viável para a obtenção do biodiesel, pois 

produz, no mínimo, duas toneladas de óleo por hectare, levando de três a quatro 

anos para atingir a idade produtiva, que pode se estender por até 40 anos.  

 

Figura 1: Plantio de pinhão manso no município de Jacobina-BA,   
Fazenda Alto Bonito. 

 

Por possuir adaptações às condições edafoclimáticas da região, o pinhão 

manso pode ser incluído em programas de cunho extensionista e 

conservacionista, revestindo-se de grande importância para a economia do 

Semiárido brasileiro envolvendo a região Nordeste da Bahia, tanto como cultura 

alternativa por sua aparente resistência à seca, quanto como fator de fixação de 

mão-de-obra, de geração de empregos e de matéria-prima, indispensáveis ao 

progresso da região e do país (SATURNINO et al., 2005; DE CASTRO e LEAL, 

2009). 

Para que o uso sustentável da espécie nessa região seja implementado, 

são necessários esforços concentrados em projetos integrados por meio de redes 
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de pesquisa envolvendo maior número de laboratórios e instituições, nos quais os 

conhecimentos e especialidades profissionais combinados visem ampliar os 

dados sobre a espécie, associado a suas características agronômicas à 

biodiversidade local, assim como aos aspectos sócio-econômicos locais (DE 

CASTRO e LEAL, 2009). 

 

2.2 . Biodiesel 

 

O termo biodiesel é uma denominação genérica para definir os 

combustíveis e aditivos derivados de fontes renováveis (HOLANDA, 2004), 

produzidos a partir de óleos vegetais e gorduras animais, a partir da reação de 

transesterificação com álcool (etanol ou metanol), resultando em ésteres de 

ácidos graxos etílicos ou metílicos (MIRAGAYA, 2005). Este é um combustível 

que permite o estabelecimento de um ciclo fechado de carbono, no qual absorve-

se o CO2 quando a planta cresce e este é liberado quando o biodiesel é queimado 

na combustão do motor (YAMAOKA et al., 2005). 

Nesse contexto, o Brasil possui uma enorme variedade de plantas 

oleaginosas que podem ser utilizadas como matéria prima para a produção de 

biodiesel em larga escala, a exemplo da soja, dendê, mamona, babaçu, algodão, 

girassol, canola, pinhão manso e amendoim (MELO et al., 2009) 

A grande vantagem do biodiesel é que ele não requer adaptações dos 

motores do ciclo diesel, como ocorre com o uso de outros combustíveis limpos 

tais como o gás natural ou o biogás, podendo ser utilizado misturado ao diesel 

mineral, ou como combustível puro (MEIRELLES, 2003). 

Embora a tecnologia para a produção da mamona, que pertence à mesma 

família do pinhão manso, já esteja bem desenvolvida, inclusive para o Semiárido, 

as experiências recentes demonstram que esse conhecimento não vem sendo 

transferido de maneira satisfatória nem para os agricultores, nem para os técnicos 

envolvidos com o sistema de produção. Ferramentas básicas como dias de 

campo, implantação de unidades demonstrativas e aplicação de técnicas 

vivenciais ainda não foram postas a serviço dos produtores na região (CAMPOS e 

CARMÉLIO, 2009). 
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O etanol já é hoje um grande sucesso no Brasil como substituto da 

gasolina e seu futuro é promissor com o advento das tecnologias de segunda 

geração. O biodiesel ainda tem um árduo caminho pela frente com as tecnologias 

de primeira geração e o futuro dependente de outras matérias-primas para as 

tecnologias de segunda geração (LEITE e LEAL, 2007). 

 

2.3 . Pinhão manso 

 

Assim como as espécies Ricinus communis Linnaeus (mamona) e Manihot 

esculenta Crantz (mandioca), Jatropha curcas Linnaeus (pinhão manso), também 

pertence à família Euphorbiaceae, sendo amplamente distribuído em áreas 

tropicais e subtropicais com potencial para a produção de biocombustível. É 

conhecido como pinhão manso, pinhão de purga, pinhão do Paraguai, purgueira, 

grão-de-maluco, pinhão-de-cerca, medicineira, pinhão-do-inferno e pinhão bravo 

(CORTESÃO, 1956; BRASIL, 1985). 

O pinhão manso tem a sua origem ainda bastante discutida e controversa. 

Existem relatos de que a espécie remonta a 70 milhões de anos, em fósseis 

descobertos na Belém Peruana (SATURNINO et al., 2005) enquanto Peixoto 

(1973) afirma que este é oriundo da América do Sul, inclusive do Brasil e das 

Antilhas. 

A provável justificativa indicada para a sua origem na América tropical é de 

que por volta de 1783, ele teria sido distribuído a países como a Índia e demais 

continentes como a África por embarcações portuguesas quem ansiavam 

aproveitar as terras inaptas daquele arquipélago, onde os solos eram de pouca 

fertilidade e dificilmente poderiam ser utilizados para culturas menos rústicas 

oriundas das ilhas de Cabo Verde (BRASIL, 1985). 

Segundo Cortesão (1956) e Peixoto (1973), sua distribuição geográfica é 

bastante vasta devido a sua rusticidade, resistência a longas estiagens, bem 

como às pragas e doenças, sendo adaptável a condições edafoclimáticas muito 

variáveis, como as que ocorrem desde os estados do Nordeste do Brasil até os da 

região Sudeste e Sul como São Paulo e Paraná. 

Conforme esses autores, o pinhão manso se desenvolve bem tanto nas 

regiões tropicais secas como nas zonas equatoriais úmidas (Figura 2) , assim 
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como nos terrenos áridos e pedregosos, podendo, sem perigo, suportar longos 

períodos de estiagem. A espécie é encontrada desde a orla marítima, ao nível do 

mar, até 1.000 m de altitude, sendo o seu cultivo mais indicado em regiões que 

apresentem entre 500 e 800 m de altitude. Já nos terrenos de encosta, áridos e 

expostos ao vento, desenvolve-se pouco, não ultrapassando 2 metros de altura.  

 

 
Figura 2:  Faixa de distribuição global da espécie Jatropha curcas L. Adaptado 
de Heller (1996). 

 

A espécie apresenta diversos atributos, tais como: rápido crescimento, fácil 

propagação, é uma planta perene, pode ser cultivada em áreas de baixa e alta 

precipitação, suas sementes são de baixo custo e elevado teor de óleo 

(SUJATHA et al., 2008). 

A floração do pinhão manso é monóica, ou seja, apresenta na mesma 

planta flores masculinas e femininas, as quais são amarelo-esverdeadas e 

diferenciam-se pela ausência de pedúnculo articulado nas femininas 

(CORTESÃO, 1956), ao passo que se reproduz por fecundação cruzada (planta 

alógama), ou seja, o grão de pólen de um indivíduo só fecunda o óvulo de outro 

individuo, sendo a polinização feita predominantemente por insetos, tendo como 

principal agente polinizador, as abelhas (CARVALHO et al., 2009). 

O fruto é do tipo cápsula, carnudo e amarelado, trilocular, com formato 

arredondado (Figura 3b), contendo geralmente três sementes de coloração bem 

escura, e alcançam o desenvolvimento máximo num período de dois meses 

(TOMINAGA et al., 2007). Segundo Carvalho et al. (2009) a maturação dos frutos 
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é bastante desuniforme (Figura 3a), o que obriga os produtores a realizarem 

inúmeras colheitas na lavoura durante a fase de produção, aumentando 

significativamente os custos.  

 

  

Figura 3: Frutos de pinhão manso em diferentes fases do processo de maturação; no 
detalhe a evidência da desuniformidade da maturação (a) e frutos secos antes do 
beneficiamento das sementes em laboratório (b). 

 
A semente é relativamente grande, ovalada, endospermática, com 

tegumento liso, rijo, quebradiço e de fratura resinosa, apresentando carúncula 

(Figura 4a). Sob o invólucro da semente existe uma película branca cobrindo a 

amêndoa; o albúmen é abundante, branco, oleaginoso, contendo o embrião, este 

é provido de dois largos cotilédones (Figura 4b) foliáceos e achatados, e eixo 

hipocótilo-radicula cilindrico e reto. A semente não possui dormência, sendo a 

germinação do tipo epígea (ARRUDA et al., 2004; ALVES et al., 2008; NUNES et 

al., 2009). 

 

Figura 4.  Aspectos das semente de pinhão manso: (a) características 
do tegumento com detalhe da carúncula bem desenvolvida, (b) 
cotilédone foliáceo e eixo embrionário sobre endosperma branco, 
tenro e rico em óleo. Fotos: Cristiane Dantas de Brito. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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 As folhas são verdes, em forma de palma, esparsadas e brilhantes, largas, 

alternas, pecioladas, com três a cinco lóbulos, nervuras esbranquiçadas e 

salientes na face inferior (CORTESÃO 1956).  

 

 
Figura 5:  Aspecto morfológico do fruto, semente, germinação e plântula de 
Jatropha curcas L.  A, detalhe do fruto; B, fruto aberto – seção longitudinal 
(en, endocarpo; ep, epicarpo; me,mesocarpo); C, fruto aberto – seção 
transversal (lo, lóculos); D, detalhe da semente (ca,carúncula; te, 
tegumento); E, detalhe da semente mostrando o embrião (en, endosperma; 
co, cotilédone; e, eixo embrionário); F a J, germinação e formação da 
plântula (co, cotilédone; cl, coleto; en, endosperma; hp, hipocótilo; rp, raiz 
periférica; rc, raiz central; r, radícula; fc, folha cotiledonar). Fonte:( NUNES et 
al., 2009). 

 
Apresenta raízes bem desenvolvidas, sendo a principal (pivotante) longa e 

bem desenvolvida. Em solos com baixa densidade, a raiz pode atingir o dobro do 

comprimento da parte aérea (YE et al., 2009).  

O pinhão manso pode ser propagado via semente ou por estaquia, e a 

forma de propagação está diretamente ligada à formação da raiz pivotante, de 

modo que as árvores oriundas de sementes são mais robustas, de maior 

longevidade, e desenvolvem uma raiz pivotante e quatro raízes laterais típicas 

(HELLER, 1996). 

A produção dos frutos inicia-se por volta do décimo mês após o plantio, no 

entanto, só atinge a plenitude por volta do terceiro ou quarto ano.  Apesar de se 

B
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tratar de uma planta considerada rústica e resistente, deve-se manter a área livre 

de plantas daninhas, pois a concorrência por água, ar, luz e nutrientes pode 

prejudicar o seu desenvolvimento, além de abrigar pragas e/ou insetos 

transmissores de doenças (ARRUDA et al., 2004).  

Segundo Saturnino et al. (2005) a poda logo nos primeiro ano da cultura, 

assim que a planta atinge um metro de altura, permite a indução de ramos 

laterais, que propiciam uma maior produção de frutos e de ramos novos. 

No que diz respeito ao regime irregular de chuvas de regiões semiáridas, 

pode-se afirmar que o pinhão manso apresenta vantagens quando comparado a 

outras oleaginosas, pois exibe significativa tolerância e sobrevivência a longas 

estiagens, sendo capaz de manter o ciclo produtivo por mais de 40 anos (GOUR, 

2006). 

 

2.3.1. Utilizações 

 

Como cultura perene, o pinhão manso pode ser utilizado na conservação 

do solo, em função das folhas secas que caem no período de estiagem formando 

uma camada de matéria seca sobre o solo, reduzindo, dessa forma a perda de 

água por evaporação, assim como a erosão nos períodos chuvosos, evitando 

enxurradas e enriquecendo o solo com matéria orgânica decomposta (PEIXOTO, 

1973). 

O pinhão manso também é tradicionalmente cultivado como cerca viva em 

áreas de pastos no Norte de Minas Gerais, com a vantagem de não ocupar áreas 

importantes para outras culturas e pastagens. Pode também favorecer o cultivo 

em consorciamento nos primeiros anos, em função do amplo espaçamento entre 

plantas (PURCINO e DRUMMOND, 1986). 

Há estudos na África e na Ásia que enfocam o uso da cultura em sistema 

de agricultura familiar, com valorização do trabalho feminino e consequente 

geração de emprego e renda a partir da sua utilização na fabricação de sabão 

(SATURNINO et al., 2005). 

O látex da planta pode ser aplicado como cicatrizante, hemostático e 

também como purgante na medicina popular; as raízes são consideradas 

diuréticas e antileucêmicas e as folhas podem ser utilizadas para combater 
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doenças de pele. Parecem ser eficazes também contra o reumatismo e possuírem 

uma ação anti-sifilítica (PURCINO e DRUMMOND, 1986). 

As sementes são utilizadas como purgativo, e se ingeridas podem causar 

intoxicação. Atribuem-se as propriedades tóxicas do pinhão a uma globulina, a 

curcasina, e também ao ácido jatrópico, de toxicidade igual ou superior a ricina. A 

ingestão de uma única semente fresca pode causar vômito e diarréia (PEIXOTO, 

1973). 

A torta resultante do esmagamento das sementes é tóxica, apresentando 

elevados teores de curcina e fenóis, sendo destinada basicamente para a 

produção de adubo. Embora existam métodos de desintoxicação da torta, estes 

ainda não exibem viabilidade econômica para a utilização até o momento 

(HELLER, 1996). 

Contudo, se conhece muito pouco da bioquímica e da fisiologia desta 

planta, não existem cultivares selecionadas, e alguns aspectos agronômicos 

ainda carecem de investigação, como por exemplo, a população de plantas ideal 

e a configuração de plantio (BELTRÃO, 2006).  

O interesse no conhecimento agronômico relativo à cultura do pinhão 

manso é cada vez maior, visando à seleção e o aprimoramento de variedades 

mais produtivas e economicamente viáveis, principalmente devido ao alto 

potencial na produção de óleo e crescente demanda em matéria-prima para 

fabricação de biodiesel (CARNIELLI, 2003). Abrem-se assim, amplas perspectivas 

para o crescimento das áreas de plantio desta cultura no Semiárido nordestino 

(ARRUDA et al., 2004). 

 

2.3.2. Pragas e Doenças 

 

Ao contrário do que é propagado por fontes não científicas ou de pesquisa, 

o pinhão manso apresenta inúmeras pragas que têm significativa ação sobre o 

desenvolvimento da planta, podendo sofrer considerável redução na sua 

produtividade, embora ainda não se tenha relatos científicos na literatura sobre a 

redução ou mesmo o nível de controle da maioria das espécies consideradas 

pragas para esta cultura (CARVALHO et al., 2009), são observados a saúva (Atta 

sexdens rubropilosa), ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus), ácaro vermelho 
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(Tetranychus sp.), trips (Selenothrips rubrocinctus), cupins (Isoptera: Termitidae), 

percevejos (Pachycoris torridus), e cigarrinha-verde (Empoasca sp.) atacando a 

espécie.  

As doenças mais comuns são o oídio, causada pelo fungo Sphaerotheca 

fugilinea, e a bacteriose (DRUMOND et al., 2008; CARVALHO et al., 2008) 

(Figura 6). 

 

   
Figura 6:  Aspectos do ataque de pragas em folhas de pinhão manso: (a) percevejos nos 
frutos secos; (b) ácaro branco e (c) trips.  

 
Embora existam relatos de que o pinhão manso é uma planta pouco 

atacada por parasitas em conseqüência da presença do látex cáustico encontrado 

nas diversas partes da planta, o ataque de diversas pragas e algumas doenças 

tem sido observado (UNGARO e NETO, 2007). Segundo Saturnino et al. (2005) 

os danos causados pelas pragas na cultura do pinhão manso variam muito 

conforme o estádio de desenvolvimento e o estado nutricional da planta, época do 

ano e proximidade de plantas hospedeiras. 

Já na cultura da mamona, na região semiárida, as doenças são poucas e 

não provocam grandes perdas como em outras regiões, sendo a principal delas o 

mofo cinzento (Botrytis ricini) que derruba todas as flores e frutos da planta 

(DIACONIA, 2006). Segundo Bastos et al. (2006), dentre as principais pragas 

podem ser citadas lagartas (Elasmopalpus lignosellus), ácaro rajado (Tetranychus 

urtica), ácaro vermelho (Tetranychus ludeni), cigarrinhas (Agallia sp. 

e Empoasca sp.) e percevejo verde (Nezara viridula), algumas delas comuns ao 

pinhão manso. 

2.4 . Solo 

 

(a) (b) (c) 
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O pinhão manso é encontrado vegetando desde o nível do mar até mais de 

1.200 m de altitude. Sua produtividade varia em função da região, do método de 

cultivo e dos tratos culturais, bem como da regularidade pluviométrica e da 

fertilidade do solo (DRUMOND et al., 2007). 

A espécie é conhecida por se desenvolver e sobreviver em uma ampla 

faixa de solos, desde solos profundos e férteis, até solos com baixa fertilidade, 

terrenos com alta declividade, sendo assim considerada uma espécie rústica, 

capaz de produzir frutos nas mais diferentes condições edafoclimáticas 

(DRUMOND et al., 2007). 

 No entanto, dados científicos comprovam que o pinhão manso apresenta 

melhor desempenho e produtividade quando cultivado em solos profundos, bem 

estruturados e pouco compactados, que permitam o sistema radicular 

desenvolver-se bem e explorar um maior volume de solo, satisfazendo a 

necessidade da planta em água e nutrientes. A espécie que não tolera solos 

alagados ou impermeáveis (YE et al., 2009), no entanto, é mais tolerante ao 

déficit hídrico e menos exigente em nutrientes que outras culturas, em função de 

suas raízes profundas, apresentando assim capacidade para recuperação de 

áreas degradadas (TEIXEIRA, 2005). 

De modo geral, a produtividade de sementes do pinhão manso varia muito, 

em função da região de plantio, método de cultivo e tratos culturais, idade da 

cultura, bem como da quantidade de chuva e da fertilidade do solo (ARRUDA et 

al., 2004). 

 

2.5 . Óleo nas sementes de pinhão manso 

 

A crescente preocupação em relação ao meio ambiente e a rápida 

diminuição das reservas de combustíveis fósseis no mundo, além do aumento no 

preço do petróleo tem levando à maior demanda e exploração de óleos vegetais 

para a produção de combustíveis alternativos (COSTA NETO et al., 2005). 

O potencial de produção de óleo do pinhão manso tem sido considerado 

elevado, chegando a 2 ton.ha-1 por ano. Entretanto, tal potencial ainda não foi 

avaliado de modo consistente em lavouras comerciais, sendo tais informações 

baseadas em extrapolações da produção de plantas isoladas (HELLER, 1996). 
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As sementes do pinhão manso produzem um óleo de excelente qualidade, 

superior à do óleo de mamona em termos de propriedades para óleo 

biocombustível, sendo semelhante ao diesel obtido a partir do petróleo (BICUDO 

et al., 2007), atendendo às especificações da Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

para o petrodiesel. 

A semente pesa de 0,50 a 0,70g, dos quais, de 34% a 45% correspondem 

à casca e 55% a 66% a amêndoa, a depender das condições ecológicas e tratos 

culturais (DRUMOND et al., 2008). O teor de óleo na semente é de 25% a 40%, 

fácil de ser extraído por pressão, podendo ser empregado na fabricação de tintas 

e sabões e na lubrificação de equipamentos e iluminação doméstica, 

proporcionando uma chama sem esfumaçar e inodora (BRAGA, 1976). 

O óleo do pinhão manso é composto principalmente pelos ácidos oléico 

(41%) e linoléico (37%), seguidos pelos ácidos palmítico e esteárico (Tabela 1) 

(REZENDE et al., 2006). É rico em componentes de alta qualidade para a queima, 

podendo ser utilizado para favorecer a diminuição da emissão de gases de efeito 

estufa pela substituição de combustíveis fósseis (OPENSHAW, 2000; 

JONGSCHAAP et al., 2007). 

 

 Tabela 1:  Composição (%) de ácidos graxos de algumas oleaginosas.  
  

OLEAGINOSAS 

Ácido graxo Pinhão manso Soja Algodão 

Mirístico -- 0,2 0,1 

Palmítico 13,3 12,0 13,7 

Palmitoléico 0,8 0,1 0,2 

Esteárico 6,4 4,2 2,0 

Oléico 41,2 17,5 33,5 

Linoléico 36,5 55,2 48,0 

Linolênico 0,3 7,7 0,8 

 Fonte: Rezende et al.(2006). 
 

A determinação do teor de óleo em uma oleaginosa normalmente é feita 

através de extração por prensagem, seguida de extração por solvente ou 

diretamente por extração com solvente utilizando soxhlet. Este método consiste 
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na lixiviação do óleo contido no material em estudo através de ciclos de contato 

com um determinado solvente, geralmente n-hexano, etanol ou metanol.  

A extração por solvente é preferida porque a extração por prensagem não 

apresenta uma eficiência satisfatória. Contudo, o custo da extração por solvente é 

elevado (MELO et al., 2009). Apesar da menor capacidade de extração, a 

extração com metanol é mais barata apresentando custo benefício superior 

quando comparada à extração com hexano (FILHO et al., 2010). 

 

2.6 . Longevidade de sementes 

 

Conforme Saturnino et al. (2005) ainda não foram estabelecidos os 

padrões de produção, armazenamento e comercialização de sementes de pinhão 

manso no Brasil. Além disso, nas Regras para Análises de Sementes (RAS), do 

Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (BRASIL, 2009)  não são descritos os 

procedimentos adequados para avaliação da qualidade de sementes de Jatropha 

curcas, a exemplo da temperatura ideal, substrato, nem tempo de avaliação para 

o teste de germinação (MORAIS, 2008). 

De modo geral, o armazenamento apropriado de sementes é um fator de 

extrema relevância, que visa garantir a sua conservação e integridade como um 

sistema biológico (FANAN, 2008). O armazenamento aplicado de modo adequado 

tende a reduzir a degradação bioquímica e a velocidade de deterioração dos 

tecidos vivos da semente, que se caracterizam por serem processos, em geral, 

irreversíveis (CABRAL, 2003). 

Sementes armazenadas possuem dois “tipos de água” em sua 

composição: a água livre que é facilmente removida quando submetida à 

dessecação em ambiente seco ou condições de calor e temperaturas mais 

elevadas; e a água de constituição que está fortemente ligada às moléculas da 

constituição celular. Além disso, as sementes são higroscópicas, podendo perder 

ou absorver água do ambiente que as circunda (BRAGANTINI, 2005). 

O grau de umidade das sementes e a temperatura de armazenamento são 

os dois fatores de maior influência sobre a manutenção de sua viabilidade (WARD 

e POWELL, 1983), sendo que o teor elevado de umidade é a maior causa de 

deterioração e da perda da qualidade fisiológica das sementes armazenadas, 
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quando analisado a viabilidade ou o poder germinativo das mesmas (MEDEIROS 

e ZANON, 1998).  

A diminuição do poder germinativo, por sua vez, é um indicativo de 

deterioração resultante de degradação da composição bioquímica da semente 

quando armazenada inadequadamente. Esta degradação, por sua vez, pode 

também afetar a qualidade do óleo que constitui uma determinada semente 

oleginosa, e assim prejudicar a qualidade e/ou rendimento do óleo biocombustível 

(BASKINI, 1973).  

De acordo com Marcos Filho (1994), para a melhor conservação das 

sementes ortodoxas, como as de mamona e pinhão manso, o ambiente com 

umidade relativa e temperatura mais baixas tem se mostrado adequado, já que 

essas condições permitem a manutenção de baixo nível de atividade de reações 

químicas e preservação do poder germinativo e do vigor das sementes. 

Sementes oleaginosas apresentam menor potencial de armazenamento 

que as sementes amiláceas, devido à menor estabilidade química dos lipídios em 

relação ao amido, uma vez que a elevação moderada da temperatura, como 

conseqüência do processo respiratório, é suficiente para a degradação dos 

lipídios e a elevação da taxa de deterioração. 

 

2.7. Teste de tetrazólio 

 

Entre os métodos disponíveis para avaliação da qualidade de sementes 

destaca-se o teste de tetrazólio, que permite a obtenção rápida de resultados de 

viabilidade e vigor (DANTAS et al., 2009). 

O teste de tetrazólio é um teste bioquímico cujo objetivo principal é 

determinar de forma rápida a viabilidade de uma amostra de sementes ou da 

semente em sua forma individual (FRANÇA NETO e KRIZYZANOWSKI, 1999). 

 Trata-se de um teste amplamente utilizado para várias espécies, podendo 

também distinguir danos físicos causados às sementes, os quais resultam em 

deterioração bioquímica e disfunção celular nos tecidos. Desse modo, auxilia no 

processo de controle de qualidade desde as etapas da colheita, processamento e 

armazenamento (GRIS et al., 2007). 
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O principio do teste é o uso de solução incolor de 3,5 trifenil cloreto de 

tetrazólio como um indicador que revela o processo de redução que acontece nas 

células vivas, onde os íons H+ liberados durante o processo de respiração são 

transferidos por um grupo de enzimas (desidrogenase do ácido málico) que 

interagem com o tetrazólio formando um composto vermelho, estável e não 

difusível (BRASIL, 2009).  

A coloração avermelhada intensa indica as células ou tecidos vivos, que 

por sua vez são distinguidos das células ou tecidos danificados, disfuncionais ou 

mortos resultantes de danos causados a semente. O dano pode ser causado por 

impacto físico durante a colheita e/ou processamento, ou eventualmente por 

pragas ou agentes patogênicos durante o desenvolvimento e maturação, ou 

durante o armazenamento inadequado das sementes (FOGAÇA, 2003; BRASIL, 

2009). 

Como não se dispõe de recomendações na RAS (BRASIL, 2009) para a 

realização do teste de tetrazólio em sementes de pinhão manso, diversos autores 

têm realizado estudos com o objetivo de avaliar quais as melhores condições para 

a realização desse tipo de teste com a espécie (DANTAS et al., 2009). Contudo, 

os resultados apresentados indicam concentrações diferenciadas como sendo 

ideais para a espécie (Gris et al., 2007; Pinto et al., 2009; Horing, 2008), sendo 

necessárias avaliações em lotes de origem e qualidade distintas para que se enha 

uma maior precisão na indicação da concentração e do tempo de exposição ao 

sal, ideais para a condução do teste na espécie. 

 

2.8. Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) 

 

 Os marcadores moleculares geram uma grande quantidade de caracteres 

adicionais fornecendo um quadro de agrupamento dos genótipos e o 

planejamento de cruzamentos, como, por exemplo, a identificação e 

discriminação de genótipos e a quantificação da variabilidade genética existente 

ao nível de seqüência de DNA (FERREIRA e GRATTAPAGLIA, 1995). 

Características de DNA que diferenciam dois ou mais indivíduos e que são 

herdadas geneticamente são conhecidas como marcadores moleculares. Entre os 
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mais utilizados atualmente estão os marcadores Isoenzimáticos, RFLP, RAPD, 

STS, Microssatélites e o AFLP (BOREM e CAIXETA, 2006).  

A técnica de AFLP é baseada na amplificação, via reação em cadeia da 

polimerase (PCR), de um subconjunto de fragmentos gerados a partir da digestão 

do DNA genômico com combinações de enzimas, que clivam o DNA em sítios 

específicos, de corte raro e de corte frequente (LOPES et al., 2009). 

O marcador molecular tipo AFLP envolve a digestão do DNA genômico 

total com enzimas de restrição; ligação de adaptadores nas extremidades de cada 

fragmento; amplificação seletiva do conjunto de fragmentos usando primers com 

sequëncias complementares à sequencia do adaptador seguida de sequências 

específicas do sitio de restrição da enzima e uma extensão de nucleotídeos 

seletivos na extremidade 3` (VOS et al.,1995) 

Essa técnica apresenta vantagens, tais como a detecção de um grande 

número de bandas informativas por reação, com ampla cobertura do genoma e 

considerável reprodutibilidade (SPOONER et al., 2005). 

Diversos autores inferem sobre a baixa diversidade genética encontrada 

em ensaios com Jatropha curcas, indicando a necessidade de se iniciar 

investigações mais aprofundadas a fim de alargar a base genética e aumentar a 

variabilidade da espécie (SOARES, 2010; OLIVEIRA, 2010). 

Juhász et al. (2010) estimaram parâmetros genéticos na fase vegetativa 

em cinco populações de pinhão manso na região de Minas Gerais ao estudarem 

as características fenotípicas: diâmetro do caule, altura da planta, projeção da 

copa e número de ramos. Conclui-se que os caracteres avaliados apresentaram 

herança complexa, típica de caracteres quantitativos, e que houve variabilidade 

genética em quatro das cinco populações analisadas. 

Com o avanço significativo nas pesquisas em nível molecular, a empresa 

‘SG Biofuels’ em parceria com a empresa global de biotecnologia ‘Life 

Technologies Corporation’, anunciaram em 2010 a conclusão do sequenciamento 

completo do genoma de Jatropha curcas. Além dos marcadores moleculares já 

existentes, as sequências contidas no genoma possibilitaram acelerar 

significativamente a identificação de genes responsáveis por características 

essenciais da planta (DUARTE, 2010). 
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Complementarmente, a caracterização da diversidade genética da espécie 

constitui fator primordial na busca de variabilidade genética e genótipos de maior 

interesse e potencial. Para que a cultura realmente cumpra todas as expectativas 

de produtividade, é necessário a implantação de programas de melhoramento 

genético do pinhão manso, e a premissa básica para isto é a existência de 

variabilidade genética do germoplasma (BOREM, 2001). 

Dessa forma, o conhecimento da variabilidade genética existente nas 

populações naturais é de fundamental importância para o estabelecimento de 

estratégias que visem a seleção, e também o desenvolvimento de genótipos 

produtivos e adaptados (MELLO, 2009).  

Apesar da enorme demanda, ainda não foram realizados estudos mais 

aprofundados na região do Semiárido baiano com o objetivo de gerar 

conhecimentos básicos e imprescindíveis para o melhoramento genético do 

pinhão manso e maior compreensão das respostas fisiológicas e bioquímicas da 

espécie. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para caracterizar o cultivo de pinhão manso no Semiárido baiano foram 

realizadas analises de campo em algumas áreas na região de interesse a partir 

da aplicação de um questionário, coleta de solo e tomada de dados biométricos 

das plantas in situ. Durante as expedições de campo, as sementes coletadas 

serviram de base para avaliar comparativamente o potencial fisiológico e o teor de 

lipídios totais destas e estimar a diversidade genética entre os materiais dos 

diferentes acessos, além de estudos como longevidade das sementes segundo 

tempo de armazenamento e teste de tetrazólio. 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Bioquímica, 

Biotecnologia e Bioprodutos (LBBB) da Universidade Federal da Bahia, Instituto 

de Biofunção (ICS) na cidade de Salvador-BA, com exceção dos estudos de 

diversidade genética, os quais foram realizados no Laboratório de Biologia Celular 

e Molecular, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São 

Paulo (USP) em Piracicaba-SP; as metodologias utilizadas para as análises de 

campo e laboratoriais encontram-se descritas a seguir. 

 

3.1. Análises de Campo 

 

Inicialmente foram mapeadas áreas de cultivo de pinhão manso na região 

do Semiárido no estado da Bahia, onde foram realizadas expedições de campo 

durante o mês de março de 2010. Das áreas mapeadas, foram escolhidas cinco, 

nas quais foram realizadas visitas às unidades de produção comercial e 

experimental em cinco dessas, localizadas nos municípios de Iraquara, 

Cafarnaum, Jacobina, Jussara e Lapão (Tabela 2). 
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Tabela 2 : Acessos analisados com as respectivas coordenadas geográficas e idade do cultivo 
de pinhão manso. Observação: (*) e (**) correspondem a acessos na mesma localidade. 
 

Acesso X Coordenadas Latitude Longitude Altitude Idade (anos) 
Cafarnaum 2 * 11º 34’55.5” 41º 24’24.1” 828m 2 
Cafarnaum 4 * 11º 34’56.4” 41º 24’27.6” 828m 4 

Jacobina 11º 09’31.6” 40º 21’54.7” 463m 3 
Lapão 11º 25’47.2” 41º 46’10.0” 827m 3 

Jussara 11º 06’46.9” 41º 57’30.0” 720m 4 
Iraquara 1 ** 12º 15’10.2” 41º 36’45.6” 724m 2 
Iraquara 2 ** 12º 15’04.1” 41º 36’47.7” 729m 2 

 

Nas áreas visitadas foram tomadas as medidas biométricas das árvores, 

realizadas a coleta de ramos para preparo de exsicatas, de solo para análises 

químicas e de frutos secos (Figura 7) para estudos posteriores como de 

germinabilidade e teor de lipídios totais das sementes, e analise da diversidade 

genética entre os acessos coletados.  

As localidades ou unidade produtoras visitadas foram denominadas 

acessos, como termo a compor referência às informações da lavoura, biometria 

das plantas e ao material biológico coletado como amostra de germoplasma 

representativa de indivíduos de uma determinada população. As plantas bem 

como a localização de cada acesso, propriamente dito, foram georreferenciados 

segundo o Sistema de Posicionamento Global – GPS.   

  
Figura 7:  (a) Espécime de pinhão manso e (b) detalhe dos frutos 
secos recém-coletados. 
 

No município de Cafarnaum, foram visitadas duas áreas sendo então 

definidos dois acessos: o primeiro composto por plantas ou indivíduos com dois 

(a) (b) 
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anos, denominados Cafarnaum 2 ou C2, e o segundo por plantas com quatro 

anos, Cafarnaum 4 ou C4.  

Em Iraquara também foram identificados dois acessos, sendo que o primeiro 

Iraquara 1 ou I1, é formado por indivíduos originários de sementes cedidas pela   

EPAMIG (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais), enquanto o 

segundo, possui indivíduos oriundos de sementes adquiridas do produtor de 

sementes ‘Tominaga’ (Iraquara 2 ou I2), também do estado de Minas Gerais.   

 

3.1.1. Questionário (Passaporte de Dados)  

 

Com o objetivo de realizar um levantamento de dados quantitativos e 

qualitativos sobre o cultivo da espécie nas condições do Semiárido da Bahia, 

foram obtidas informações sobre as lavouras de pinhão manso a partir de um 

questionário (Passaporte de Dados) desenvolvido pela Universidade de 

Wageningen, Holanda (JONGSCHAAP et al., 2007), adaptado às condições 

regionais. 

O questionário (ANEXO I) foi aplicado aos representantes e/ou 

proprietários das respectivas áreas e unidades de produção visitadas, os quais 

viabilizaram o acesso e coletas de material biológico no local. Para tal, 

inicialmente estes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO IV), o qual possibilitou aos sujeitos da pesquisa o esclarecimento sobre a 

investigação a ser realizada, seus riscos e benefícios, para que a sua participação 

fosse efetivamente livre e consciente. 

 

3.1.2. Análises biométricas in situ  

 

A metodologia de amostragem dos indivíduos foi em blocos casualizados, e 

foi estruturada de forma a abranger um dado amostral estatisticamente 

representativo de 30 indivíduos em cada acesso. As áreas foram subdivididas 
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aleatoriamente em dez parcelas de 10 x 10 m, e dentro destas, três indivíduos 

foram escolhidos ao acaso para proceder às análises.  

As variáveis biométricas analisadas foram: 

I. Altura da copa (Alt)- em metros 

II. Largura da copa (Larg) - em metros 

III. Diâmetro do tronco 1m acima do solo (DS)- (Figura 8) - em centímetros 

IV. Diâmetro do tronco antes da ramificação (DAR)- em centímetros  

V. Número de ramos primários e secundários (RP e RS) 

VI. Número de frutos por ramo (FR) 

 

Figura 8 : Ilustração da tomada de medidas 
biométricas referentes ao diâmetro do tronco. 

 

3.1.3. Coleta de material  biológico 

Os frutos secos foram coletados dos indivíduos de pinhão manso dentro 

das parcelas, acondicionados em sacos plásticos com a identificação do acesso, 
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e transportados até o laboratório, onde se procedeu o processamento manual dos 

frutos e beneficiamento das sementes, as quais foram acondicionadas em sacos 

de papel com identificação do lote e acesso, e imediatamente armazenadas à 

temperatura ambiente do laboratório (25 ± 2oC).  

Em todos os acessos foram retirados, em duplicata, amostras de ramos 

terminais com o auxílio de uma tesoura de poda, para a confecção de exsicatas 

que foram prensadas, identificadas e encaminhadas para depósito no Herbário da 

Universidade Estadual da Bahia (HUEFS). 

 

3.1.4. Análise de solos 

 

Em cada uma das localidades mapeadas foram realizadas coletas de solo 

em três pontos de cada área, no perfil de 0-20cm do solo. Essas subamostras 

foram homogeneizadas, e uma amostra final pesando cerca de 1kg, sendo a 

mesma identificada, acondicionada em um saco plástico resistente e  

encaminhada para o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe 

(ITPS) para posterior análise. 

Os procedimentos utilizados para avaliação das amostras foram os 

Métodos de Análises Químicas para avaliação da fertilidade do solo (MAQS) 

indicados por BRASIL (2009). Vale ressaltar que as coletas de solo foram 

realizadas por localidade, de forma que nos locais que integram mais de um 

acesso, não se fez necessário realizar mais de uma analise de solo, pela 

singularidade das condições edafoclimáticas. 

 

 3.2. Análises de Laboratório 
 

As sementes coletadas nos diferentes acessos foram submetidas a alguns 

testes, descritos a seguir. 
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3.2.1. Caracterização dos Lotes 

Aspectos físicos  

 

3.2.1.1. Peso de mil sementes 

 

O peso de mil sementes é utilizado para calcular a densidade de 

semeadura, o número de sementes por embalagem e o peso da amostra de 

trabalho para análise de pureza, quando não especificado nas RAS (BRASIL, 

2009). É uma informação que dá idéia do tamanho das sementes e da qualidade 

das sementes em função do estado de maturidade, e da correlação positiva entre 

o peso e a germinabilidade (BERRETA et al., 1990). 

Para obtenção do peso fresco de mil sementes foram utilizadas 10 

repetições de 100 sementes. Cada repetição foi pesada separadamente em 

balança analítica com precisão de 0,0001g e o cálculo realizado conforme 

recomendações das Regras para Análises de Sementes (BRASIL, 2009). 

 

3.2.1.2. Morfometria das sementes 

 

As dimensões da semente estão relacionadas às características da 

dispersão e do estabelecimento de plântulas (FENNER, 1993), sendo também 

utilizadas para diferenciar espécies pioneiras e não pioneiras em florestas 

tropicais (BASKIN e BASKIN, 1998).  

Com o auxilio  de um paquímetro digital (Marathon)  com precisão de 0,01 

mm, foram analisadas as seguintes dimensões: comprimento (medida do ápice à 

base/hilo ao lado oposto), largura e a espessura (região mediana). Para a 

avaliação, foi realizada a análise morfométrica (Figura 9) em amostras  de 100 

sementes aleatoriamente selecionadas em cada lote. 
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Figura 9:  Ilustração das medidas utilizadas para as análises 
morfométricas nas sementes de pinhão manso.  

 

3.2.1.3. Teor de umidade 

Para determinação do teor de umidade das sementes, foram utilizadas 4 

repetições de aproximadamente 5 g de sementes  (Figura 10), onde estas foram 

seccionadas em 4 partes com auxilio de um estilete e submetidas  ao método de 

estufa a 105 ± 3°C por 24 h. O valor foi expresso em p orcentagem de massa 

fresca das sementes, conforme recomendações das RAS (BRASIL, 2009). 

 

 

Figura 10 : Sementes frescas de pinhão 
manso utilizadas na determinação do teor 
de umidade. 

 

Espessura 
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Aspectos fisiológicos e bioquímicos  

 

3.2.1.4. Teste de germinação 

 

O teste de germinação permite a determinação do potencial germinativo de 

um lote1, de forma que se possa avaliar a qualidade fisiológica das sementes 

(FERREIRA et al., 2004).  

Para avaliar o potencial de germinação de cada lote, inicialmente as 

sementes foram desinfestadas em solução de hipoclorito de sódio a 5%, postas 

para secar por cerca de 15 minutos e então dispostas, entre papéis germitest, em 

caixas transparentes tipo gerbox (3,5 x 11 x 11 cm). A cada dois dias, os 

substratos foram trocados e umedecidos em uma quantidade de água equivalente 

a três vezes o peso do substrato, segundo recomendações das Regras de Análise 

de Sementes – RAS (BRASIL, 2009). 

O teste de germinação foi conduzido durante 7 dias em câmara de 

germinação do tipo B.O.D na ausência de luz a 25oC. Foram consideradas 

germinadas as sementes que apresentaram 2mm de protrusão radicular (BRASIL, 

2009).  

Ao final do teste, as sementes não germinadas foram classificadas em 

mortas (SM) ou não germinadas (SNG). Estas foram seccionadas em corte 

transversal com o auxílio de uma lâmina de corte, para a exposição dos tecidos. 

As sementes com mais de 50% das estruturas internas deterioradas, 

alteração na coloração e consistência foram classificadas como mortas, enquanto 

as que apresentam os tecidos e estruturas internas aparentemente íntegras foram 

classificadas como sementes não germinadas.  

Esse tipo de classificação é bastante subjetivo, e por isto fez-se necessário 

adaptar um protocolo especifico para o teste de tetrazólio a fim de se avaliar a 

                                                 
1 Os materiais provenientes de cada acesso, em laboratório, foram identificados como lotes. 
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viabilidade das sementes de pinhão manso, conforme procedimentos 

padronizados para outras espécies de Euphorbiaceas (BRASIL, 2009). 

 

3.2.1.5. Ajuste de metodologia e avaliação do teste  de tetrazólio 

 

Após o teste de germinação, para classificar as sementes não germinadas 

em  viáveis ou não viáveis fez-se necessário um ajuste de protocolo para as 

sementes de pinhão manso, já que vários autores sugerem concentrações 

diferenciadas para a espécie. 

A fim de identificar qual a concentração de tetrazólio e tempo de exposição 

ideais para indicar a viabilidade das sementes de pinhão manso, foram realizados 

testes preliminares para estabelecer a metodologia mais adequada para a 

espécie. 

As sementes foram embebidas em água durante 24 horas entre papéis, o 

tegumento foi retirado manualmente e as amêndoas seccionadas 

longitudinalmente ao longo do eixo embrionário para exposição dos tecidos, 

sendo estes imersos em soluções de 2,3,5 trifenil cloreto de tetrazólio em 

diferentes concentrações e períodos de exposição: 0,1% por 2 horas e 3 horas e 

0,5% por 3 horas (pH 6,5 a 7,0). Durante estes períodos, as soluções contendo as 

amostras permaneceram incubadas em câmara de germinação na ausência de 

luz a 25oC. 

Após a imersão, as sementes foram postas em papel de filtro para 

secagem superficial e posicionadas em placas de Petri para e avaliação visual 

segundo a eficiência de coloração dos tecidos nas diferentes concentrações e 

períodos analisados. 

Após determinar a concentração ideal para a condução do teste de 

tetrazólio com a Jatropha curcas, as sementes de cada lote foram caracterizadas 

quanto à sua viabilidade, observando as diferenças de coloração nos tecidos, 

baseando-se em critérios estabelecidos por França Neto e Krizyzanowski (1999). 
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Foram consideradas como viáveis as sementes de coloração vermelho 

brilhante ou rosa (tecidos vivos e vigorosos), enquanto as de coloração vermelho 

carmim forte (tecidos em deterioração) e branco leitoso (tecidos mortos) foram 

classificadas como não-viáveis. 

 

3.2.2. Testes de Vigor 

3.2.2.1. Comprimento de plântulas 

 

Para avaliar o comprimento das plântulas emergidas no teste de 

germinação,  7 dias após a semeadura estas foram classificadas em Normais 

(PN), Anormais Deterioradas (PAD) e Anormais Deformadas (PADF).  

Foram consideradas plântulas anormais aquelas com mais de 50% da sua 

massa deteriorada ou que apresentaram deformidades durante o seu 

desenvolvimento, Anormais Deterioradas as que apresentaram alteração na 

coloração e Anormais Deformadas as plântulas com alteração morfológica e/ou 

estrutural (BRASIL, 2009).   

As plântulas normais foram assim denominadas por exibirem estruturas 

intactas, com cotilédones e raiz primária, além de apresentarem raízes 

secundárias bem desenvolvidas e sadias (HORING, 2008). 

Para a biometria das plântulas, o tegumento juntamente com o tégmen 

foram retirados, e para expor o hipocótilo, os cotilédones foliáceos foram 

removidos. Foi verificado o comprimento (em centímetros)  das plântulas de cada 

lote,  medindo-se a distância da base do hipocótilo à região mais distal do 

epicótilo utilizando-se uma régua milimetrada.  

 

3.2.2.2. Peso Seco de plântulas normais 

 

Após a biometria das plântulas normais, estas foram postas em sacos de 

papel identificados e pesadas em balança analítica (Peso Úmido). 
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 Para se obter o peso seco das plântulas normais, após medidas, as 

plântulas foram postas em sacos de papel e levadas à estufa a 80 ±3 0C durante o 

período de 24 horas, e em seguida pesadas.  

 

  3.2.2.3. Longevidade de sementes de Jatropha curcas 

 

Para verificar a longevidade das sementes de pinhão manso estas foram 

acondicionadas em sacos de papel tipo kraft (Figura 11) e mantidas à temperatura 

ambiente de laboratório (25 ± 3 ºC) durante 180 dias. Para a avaliação da 

qualidade, as sementes foram submetidas a ensaios de monitoramento a cada 30 

dias. 

 
                                    Figura 11:  Embalagens utilizadas para a conservação das 

sementes. 

 

Os ensaios foram delineados em esquema fatorial 7 x 3 com sete 

tratamentos (acessos) e três períodos de avaliação: 0 meses (sementes recém-

colhidas), 3 meses e 6 meses. Para o monitoramento, as variáveis analisadas 

foram: Teor de Umidade, Germinabilidade (%), Tempo médio de germinação 

(Tm), Velocidade média (Vm), Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e 

Coeficiente de Uniformidade de Germinação (CUG). 

Cabe aqui ressaltar que a umidade do ambiente de laboratório não foi 

monitorada durante o período de armazenamento das sementes. 
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3.2.3. Lipídios totais 

 

Para a análise dos lipídios totais,  amostras de sementes inteiras foram 

maceradas em cadinho e após pesagem em balança analítica (quantidade 

utilizada no cartucho), e acondicionamento em recipientes de metal identificados, 

as amostras foram mantidas em estufa a 65 ºC durante 24 horas para secagem e 

retirada do excesso de umidade das amostras.  

Em seguida, os recipientes foram imediatamente tampados e 

acondicionados em dessecador para resfriamento por aproximadamente 30 

minutos. A extração do óleo das amostras foi realizada em Soxhlet (Figura 12) 

com aquecimento à 70ºC (FILHO et al., 2010) utilizando hexano P.A. como 

solvente. 

 
Figura 12 : Sistema de Extrator Soxhlet adaptado para a 
realização de três extrações simultâneas. Detalhe das partes 
constituintes do equipamento: (a) manta de aquecimento; (b) 
balão de fundo chato; (c) cartucho de papel filtro com 
amostras maceradas; (d) extrator; (e) condensador de refluxo. 

 

Ao final de doze ciclos de extração contínua, as amostras foram postas em 

capela de exaustão overnight, e o extrato obtido foi pesado (massa de óleo). Para 

a determinação da porcentagem de lipídios totais em cada amostra foi utilizada a 

fórmula abaixo (ASSOCIATION OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1995). 

LT (%) = Massa de óleo obtida X 100 

               Quantidade de amostra do cartucho (g) 

(e) 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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3.2.4. Análise da diversidade genética 

 

Para avaliar a variabilidade genética entre os materiais coletados nos 

diferentes acessos, foi utilizada uma técnica envolvendo marcadores moleculares 

dominantes, do tipo AFLP.  

Inicialmente, foi feita a extração de DNA das sementes oriundas dos 

diferentes acessos, através do protocolo CTAB adaptado (Doyle e Doyle, 1990) 

em que as principais fases consistem em: solubilização de macromoléculas; 

separação de ácidos nucléicos; precipitação do DNA; remoção de contaminantes 

e interferentes. 

Aproximadamente 100 mg de cada amostra foi macerada na presença de 

nitrogênio líquido e após a extração do DNA (Figura 13a), foi realizada a 

eletroforese e então as bandas foram visualizadas em gel de agarose 1% (Figura 

13 b), comparando-se com um padrão de peso molecular Low Mass (Invitrogen). 

Em seguida, as amostras foram quantificadas em espectrofotômetro Nanodrop 

2000 (comprimento de onda de 260nm) e diluídas a 20 ng/µL. 

  

Figura 13:  (a) Pellet contendo amostra de DNA após extração e (b) 
aplicação das amostras em gel de agarose na cuba de eletroforese. 

 

Nas análises de AFLP, foram adotados os procedimentos descritos por Vos 

et al. (1995), com modificações, seguindo-se quatro etapas básicas: 

 

� Digestão do DNA:  cerca de 200 ng de DNA foram digeridos com duas 

enzimas, uma de corte raro (Eco R-I) e uma de corte frequente (Mse-I). 

(a) (b) 
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A digestão foi realizada em volume de 50 μL contendo 5 unidades (U) 

de Eco-RI (Fermentas), 5 U de Mse-I (Fermentas) e 5 μl de tampão de 

digestão REACT 1 (Invitrogen). A solução de digestão foi incubada em 

termociclador durante 3 horas a 37°C para a restrição do  DNA e, em 

seguida, por 15 minutos a 70°C para a inativação das en zimas.  

 

� Ligação de adaptadores:  adaptadores específicos para cada uma das 

enzimas da digestão foram ligados às extremidades dos fragmentos de 

DNA gerados. Os adaptadores de fita dupla foram previamente 

preparados misturando-se quantidades equimolares dos dois oligos de 

fita simples (20 µM para adaptadores Mse-I, 5 µM para adaptadores 

Eco-RI). A solução foi aquecida a uma temperatura de 94°C po r 2 

minutos e deixada resfriar lentamente. Uma reação de ligação de 10 µL 

[1X de tampão de ligação T4 DNA ligase, 1 µM de adaptador Mse-I, 0,1 

µM de adaptador Eco-RI e 1 U de T4 DNA ligase (New England 

Biolabs)] foi adicionada à reação de digestão anterior. A ligação foi 

realizada em termociclador à 20ºC durante dez horas.  

 

� Reação de pré-amplificação:  para a amplificação dos marcadores 

AFLP, primeiramente, foi realizada uma pré-amplificação com primers 

específicos, acrescidos de uma base seletiva, sendo a base A para o 

primer EcoRI e para o MseI. A reação foi realizada em um volume final 

de 10 µL contendo 2,5 U de Taq DNA polimerase (Promega), 1X 

tampão da Taq DNA polimesase (Promega), 1,5 µM de MgCl2 , 200 µM 

de dNTPs (desoxirribonucleotídeos fosfatados), 125 nM de cada primer, 

e 2,5 µl de DNA digerido e ligado. A reação foi incubada a 94ºC por 2 

min sendo, em seguida, submetido a 26 ciclos de 94 ºC por 1 min, 56 ºC 

por 1 min, 72ºC por 1 min, e extensão final de 72 °C  durante 5 minutos. 

Os produtos da reação foram diluídos em 40 µL de água Milli-Q 

esterilizada (1 atm) e armazenados em freezer à -20ºC.  

 

� Amplificação seletiva:  combinações de primers específicos para os 

adaptadores acrescidos de três ou duas bases seletivas na extremidade 
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3’ foram utilizadas. A reação foi realizada em um volume final de 20 µL 

contendo 1,0 U de Taq DNA polimerase (Promega), 1X tampão da Taq 

DNA polimesase (Promega), 1,5 µM de MgCl2 , 200 µM de dNTPs, 50 

nM do primer EcoRI, 300 nM do primer MseI e 3 µl de DNA pré-

amplificado e diluído. A reação foi incubada em termociclador nas 

seguintes condições: desnaturação inicial à 94ºC por 2 minutos; 15 

ciclos de 94ºC por 30 segundos, 65ºC por 30 segundos, 72ºC por 1 

minuto, e mais 26 ciclos de 94ºC por 30 segundos, 56ºC por 30 

segundos, 72ºC por 1 minuto e extensão final do DNA por 5 minutos a 

72°C. 

 

As combinações de primers testadas nas reações de AFLP foram: EcoRI 

AA - MseI CGC; EcoRI AG - MseI CTC; EcoRI AAA - MseI CGC; EcoRI AC - MseI 

CC; EcoRI AA - MseI CT; EcoRI AC - MseI CA; EcoRI A - MseI CA; EcoRI A - 

MseI CC; EcoRI A - MseI CG; EcoRI AG – MseI CG. As combinações 

efetivamente utilizadas nas análises foram a EcoRI AA - MseI CGC; EcoRI AG - 

MseI CTC; EcoRI AAA - MseI CAC. 

Os produtos da amplificação foram submetidos à desnaturação à 94ºC, por 

5 minutos, e separados em gel de poliacrilamida desnaturante (6%), a 40 W 

(cerca de 31 mA, 1300 V), em cuba com tampão TBE 1X (Tris, Ácido Bórico e 

EDTA 0,5 M, pH 8,0), durante aproximadamente duas horas e 40 minutos. Após a 

eletroforese, foi realizada a coloração dos géis com nitrato de prata, seguindo as 

recomendações de Creste et al. (2001). 

Após a coloração os géis foram escaneados e as bandas foram 

visualizadas e analisadas no programa computacional BIONUMERICS versão 5.1.  

 

3.3. Análises Estatísticas 

 

O delineamento experimental nas análises de laboratório foi o inteiramente 

casualizado (DIC) com quatro repetições de 25 sementes, exceto nos 

experimentos de longevidade onde utilizou-se delineamento em esquema fatorial 
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7 X 3 sendo 7 tratamentos, que são referentes aos lotes analisados em 3 

períodos de avaliação. Nas análises de campo foi utilizado o delineamento em 

blocos casualizados (DBC) de 10 parcelas por acesso. 

As médias foram inicialmente submetidas a Análise de Variância (ANAVA) 

e em seguida comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade 

utilizando-se para tal o programa SISVAR 5.0 (FERREIRA, 2000). 

Para a análise de diversidade genética os marcadores foram interpretados 

quanto à presença ou ausência de bandas, sendo geradas matrizes de dados 

binários. As matrizes foram utilizadas para gerar dois tipos de dendrogramas: (1) 

baseado no coeficiente de similaridade de Jaccard, obtido a partir da matriz de 

similaridade, no programa BIONUMERICS 5.1; (2) baseado nas distâncias 

genéticas não-viesadas de Nei (1972), calculadas usando o Software PopGene 

versão 1.32 (YEH et al., 1999).   
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4. Resultados e Discussão 
 
 
    4.1. Análises de campo 
 

Foram mapeadas cinco áreas de cultivo de Jatropha curcas na região 

semiárida do estado da Bahia, que podem ser visualizadas no mapa da figura 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14:  Recorte do mapa da Bahia, com detalhe das localidades no 
Semiárido baiano onde foram mapeados e visitados os acessos, durante as 
expedições de campo. Fonte: http://maps.google.com.br. 

 

Foram registrados cultivos de pinhão manso distribuídos numa faixa que 

vai de 400 a 800m de altitude, em áreas prioritariamente de planalto, o que vai ao 
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encontro de diversos autores que afirmam que a espécie é cultivada em altitudes 

que variam de 0 a 1.000m (CARVALHO et al., 2009). Isto  significa que o pinhão 

manso se adapta bem desde altitudes baixas, como ao nível do mar, até altitudes 

bem elevadas (TOMINAGA et al., 2007). 

 

4.1.1. Questionário e observações em campo 

 

Os dados obtidos com a aplicação do questionário são apresentados nas 

Tabelas 3 a 6, que exibem uma avaliação quantitativa e qualitativa das áreas de 

cultivo, demonstrando a quantidade de acessos que se encaixam nas 

características analisadas. 

O plantio de mamona é predominantemente a ocupação anterior das áreas 

onde atualmente são utilizadas para o cultivo de pinhão manso. Historicamente, o 

cultivo da mamona foi uma das opções para o semiárido nordestino, juntamente 

com o algodão. No entanto, a partir do início da década de 80, ocorreu um 

contínuo declínio da área cultivada, resultando na desativação de indústrias 

beneficiadoras, e na redução da importância econômica da atividade (MENDES, 

2008).  

 
Tabela 3:  Tipo de ocupação anterior ao cultivo de pinhão manso, onde se localizam os acessos 
analisados. 
 

 

Em todas as localidades e acessos visitados (ver Tabela 2), o cultivo de 

pinhão manso na região do semiárido baiano é espacialmente arranjado em 

fileiras simples e com espaçamentos diferenciados entre as fileiras e na fileira, 

com predominância do espaçamento de 3 x 2 m respectivamente. A idade dos 

  C2  C4   I1   I2  Ja   Ju    L 

Ocupação anterior ao plantio 

Nenhuma      X  

Pecuária     X   

Plantio de mamona X X X X    

Plantio de milho       X 
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plantios está entre 2 a 4 anos, tendo como finalidade a pesquisa ou a 

comercialização de sementes.  

Na região de estudo, não foi verificada a utilização do pinhão manso como 

cerca-viva, nem encontrado isoladamente em quintais de residências, conforme 

comumente encontrado em quintais de residências e sítios com finalidades 

ornamentais ou medicinais no estado de Roraima. Em geral, é possível observar 

também que a planta cresce em terrenos abandonados mas não suporta a 

competição com uma vegetação densa, reduzindo o seu desenvolvimento, 

chegando até a morrer (ALVES et al., 2008). 

São adotadas práticas de gestão de campo tais como limpeza, capina e 

aração nas áreas. Entretanto, apenas no acesso Jussara foi realizada a adubação 

da lavoura, por estar situada numa estação experimental da EBDA, onde são 

desenvolvidos experimentos de adubação, com análise do desenvolvimento das 

plantas sob vários níveis de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio). Ademais, não 

existem sistemas de irrigação em nenhuma das lavouras visitadas. 

 
Tabela 4:  Práticas culturais utilizadas nas áreas de cultivo  do pinhão manso. 

 

A poda é um trato cultural bastante utilizado em espécies perenes, 

principalmente frutíferas, podendo se tornar um trato de manejo agronômico 

efetivo também em lavouras de pinhão manso, com o objetivo de interferir na 

arquitetura da planta. Desse modo, pode-se induzir ao maior vigor em novas 

ramificações e no rendimento em frutos e sementes a partir das estruturas 

reprodutivas que se encontram na extremidade apical dos novos ramos formados 

a partir da poda (SATURNINO et al., 2005, ÁVILA et. al., 2008; CORTESÃO, 

1956).   

 C2 C4 I1 I2 Ja Ju L 

Práticas de gestão do campo 

Limpeza X X X X X X X 

Aração X X X X X  X 

Adubação        

Irrigação        

Poda 1m acima do solo X X X X X   

Capina X X X X X X X 
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A falta de irrigação, juntamente com períodos prolongados de estiagem, 

podem levar ao empobrecimento do solo ao longo de sucessivos anos de cultivo, 

uma vez que o pinhão manso é uma espécie que extrai elevada quantidade de 

nutrientes principalmente na fase de reprodução e formação de frutos e sementes 

(LAVIOLA e DIAS, 2008). 

Os acessos de Cafarnaum 2, 4 e Jacobina são cultivos do tipo comercial, 

enquanto os de Iraquara 1 e 2, Jussara e Lapão, são áreas experimentais da 

EBDA. Em quatro dos sete acessos, o pinhão manso é consorciado com outras 

culturas, sendo elas o Phaseolus vulgaris (feijão), Vigna unguiculata (feijão de 

corda), Zea Mays (milho) e Helianthus annuus (girassol), além de mamona 

(Ricinus communis) e gramíneas forrageiras, predominando a Brachiaria 

decumbens. 

A consorciação do pinhão manso com culturas de ciclo anual é uma prática 

agrícola de grande relevância para o êxito econômico da cultura, proporcionando 

maior rentabilidade pelo uso intensivo do solo. ALVES et al. (2008) sugere a 

utilização de plantios intercalares com outras oleaginosas a exemplo do 

amendoim, pois além de aumentar a oferta de óleos vegetais por unidade de 

área, apresenta como outras leguminosas, a vantagem de promover a fertilização 

dos solos. 

Segundo Tominaga et al. (2007) o consorciamento do pinhão manso com 

cultivos caracteristicamente de grande porte, a exemplo do milho, não é 

recomendável por conta do sombreamento. Contudo, no primeiro ano de plantio, 

as plantas ainda estão com dimensões reduzidas, viabilizando assim  o consórcio. 

De forma geral, sugere-se o consorciamento do pinhão manso com as 

culturas de feijão comum, feijão de corda, amendoim, milho, girassol, melancia e 

abóbora, semeadas entre as fileiras de pinhão manso, espaçadas de 5 a 8m 

(CARVALHO et al., 2009). Ressalta-se a necessidade de cautela no 

consorciamento do pinhão manso com mandioca (Manihot esculenta), já que 

ambas as culturas são suscetíveis à bacteriose e à broca da raiz. 

A utilização de culturas consortes nos primeiros anos de implantação do 

plantio de pinhão manso assegura a produção de alimentos, renda extra ao 
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agricultor familiar e promove o aumento da biodiversidade na unidade produtiva 

(CASTRO et al., 2008). 

 A formação das lavouras de pinhão manso nas localidades visitadas se dá 

predominantemente por meio de reprodução germinativa, principalmente a partir 

da semeadura direta. Além disso, em menor frequência, são utilizadas práticas de 

reprodução vegetativa (Tabela 5). 

 
Tabela 5:  Tipo de reprodução utilizado para o plantio de pinhão manso nos diferentes acessos  
analisados. Reprodução vegetativa (por estaquia) e germinativa (por semeadura direta, plantio 
com tubete e por sementeira). 

 

Apesar de menos frequente, foi verificada a formação de lavouras a partir 

mudas transplantadas de sementeiras, e de mudas produzidas a partir de 

estacas. Entretanto, não existem informações que permitam uma comparação de 

rendimento das lavouras a partir dos diferentes sistemas de plantio.  

O ciclo produtivo da planta varia de acordo com o tipo de plantio. A 

propagação por via seminal é mais demorada, no entanto, possui a vantagem de 

gerar plantas mais robustas e vigorosas, normalmente com ciclo de vida e 

produtivo mais longo (ARAUJO, 2005). Na maioria dos acessos foram realizadas 

podas das plantas a 1m acima do solo, como método de adensamento da copa 

das árvores, porém, nesse estudo, não foi possível relacionar a interferência de 

tal prática na produtividade das plantas analisadas. 

Quanto aos métodos de colheita de frutos e sementes de pinhão manso 

pôde-se verificar que é tipicamente manual, realizada de 3 a 4 vezes por ano, 

reconhecidamente dificultosa e onerosa em lavouras cuja maturação dos frutos é 

caracteristicamente desuniforme a exemplo da espécie-alvo (CARVALHO et al., 

2009). 

 

  C2  C4   I1   I2  Ja  Ju    L 

Como as árvores foram reproduzidas 

Reprodução Germinativa 

Semeadura direta X X X X  X X 

Plantio com tubete X X   X   

Plantio por sementeira   X X    

Reprodução Vegetativa (estaquia)  X X      
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Tabela 6: Tipo de metodologia utilizada para a colheita dos frutos de pinhão manso nos   
acessos visitados. 

 

 

O método mais prático e rápido de colheita manual dos frutos comsiste em 

vibrar a planta, a fim de provocar a queda apenas dos frutos maduros. Desta 

forma pode-se adaptar uma lona sobre o solo para tornar a colheita mais simples, 

além de facilitar o transporte dos frutos para o local de secagem (BRASIL, 1985). 

Porém, o uso de lonas não foi reportado no presente estudo, o que implica afirmar 

que os frutos secos são colhidos na própria planta e os caídos no chão após a 

vibração das plantas.  

O contato direto dos frutos com o chão, aumenta a probabilidade de 

contaminação por patógenos edáficos, favorecendo a dimininuição da qualidade 

dos lotes de sementes. Uma semente contaminada ou infectada é um dos meios 

mais eficientes de introdução e acúmulo de inóculo de patógenos em áreas de 

cultivo além de ser um eficiente meio de sobrevivência de patógenos na natureza 

(FANAN, 2008). 

Melo et al. (2007), avaliando os fungos associados a sementes de pinhão 

manso, verificaram que as sementes desta espécie apresentam alta freqüência de 

espécies fúngicas, mesmo sendo desinfestadas superficialmente com álcool 70% 

e hipoclorito de sódio. 

As visitas foram feitas no mês de março, justamente na época da primeira 

colheita do pinhão manso onde, na maioria das localidades, as plantas 

apresentavam quantidades reduzidas de flores remanescentes em relação à 

elevada quantidade de frutos, estes se encontram em diferentes fases do 

processo de maturação no mesmo cacho.  

 A colheita mecânica ainda não constitui uma realidade para a cultura do 

pinhão manso no Brasil, e dificilmente será uma opção para o Semiárido da Bahia 

e do Nordeste. Esta constatação se dá em função do típico padrão tecnológico e 

Tipo de Colheita    C2   C4    I1    I2   Ja   Ju     L 

Manual X X X X X X X 

Na própria planta X X X X X X X 

No chão X X X X X X X 
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sócio-econômico de agricultura familiar da região onde estão situados os plantios 

de pinhão manso, sendo comum também aos plantios de mamona (MENDES, 

2008). 

Se por um lado, a maturação desuniforme é vantajosa por possibilitar a 

colheita de frutos maduros separados dos frutos verdes, já que a colheita de 

frutos e sementes maduras implica em maior rendimento de sementes e óleo, 

assim como possivelmente na qualidade do óleo a ser obtido. Por outro lado, 

trata-se de um sistema laborioso e oneroso por exigir vários repasses de colheita 

manual até o fim do período de maturação dos frutos.  

Foi relatado o desprendimento das folhas em pelo menos um período do 

ano em todos os acessos visitados. De acordo com Saturnino et al. (2005) o 

pinhão manso é uma planta caducifólia e nestas espécies e a queda de folhas é 

natural e aparentemente está relacionada ao período regular de estiagem e seca 

do Semiárido (ARAÚJO e RIBEIRO, 2008; CARVALHO et al., 2009). 

 A troca da folhagem e da perda dos tecidos que compõem a casca 

constituem o principal mecanismo de eliminação dos minerais acumulados pelas 

plantas perenes (LARCHER, 2000), os quais são em princípio reciclados ao nível 

do solo. Contudo, a seca e o estresse hídrico sucessivos ao longo dos anos, ou 

eventualmente prolongados além do normal em um ano especifico, podem 

interferir no ciclo de vida e reprodutivo da planta, afetando o período de floração e 

consequentemente a produtividade de frutos e sementes (DE CASTRO et al., 

2004). 

A partir das informações obtidas com os produtores, foi possível delinear os 

principais eventos relacionados ao manejo e aos ciclos vegetativo e reprodutivo 

da cultura de pinhão manso durante os últimos quatro anos nas localidades 

visitadas no Semiárido baiano (Tabela 7). 
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Tabela 7:  Principais eventos relacionados à cultura do pinhão manso durante os últimos 4 
anos nas localidades de Cafarnaum, Jacobina, Jussara e Lapão, no Semiárido baiano.  

 
Evento Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  Ag Set Out  Nov  Dez 
Capina           X X 
Plantio           X X 

1ª folha verde          X   
Última folha verde   X          
Início da floração          X   
Fim da floração   X          

1a semente madura X            
Ultima semente 

madura 
   X         

Colheita X X X X         
Poda         X X   

 

A partir do questionário aplicado aos produtores, não foi possível 

estabelecer de forma concreta a produtividade do pinhão manso nas áreas nos 

últimos anos. No acesso C4 que possui árvores com 4 anos, tomou-se 

conhecimento de que a produtividade atual é de 2.000 kg/ha, enquanto no acesso 

Jacobina, que também possui arvores com 4 anos, este valor é reduzido a 100 

kg/ha, o que demonstra a desuniformidade em rendimento dentre os acesos 

visitados.  

Esses dados não corroboram com os valores de produtividade 

apresentados na literatura, em que o pinhão manso pode alcançar a produtividade 

igual ou superior a 4.000 kg/ha no quarto ano de cultivo, podendo produzir de 

duas a três safras anuais (TOMINAGA et al., 2007). 

 Aparentemente, a baixa produtividade dos plantios no semiárido da Bahia 

deve-se às condições edafoclimáticas da região somadas às deficiências em 

manejo agronômico, quando comparadas às condições possivelmente ideais nas 

quais são reportados os rendimentos potencialmente superiores (TOMINAGA et 

al., 2007). 

Adicionalmente, foi possível detectar ataque intenso de pragas nas plantas 

de J. curcas analisadas, tais como a cigarrinha-verde, o trips, os ácaros branco e 

vermelho (Figura 15), e quantidade significativa de percevejos, principalmente da 

espécie Pachycoris torridus (Figura 16). Tais pragas têm sido apontadas em 

outros plantios de pinhão manso (SATURNINO et al., 2005; FREIRE e PARENTE, 

2006), podendo também contribuir com a baixa produtividade verificada nesse 
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estudo, uma vez que, em geral, não foram reportadas técnicas de manejo de 

controle de pragas e patógenos nos acessos visitados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:  Detalhe do ataque de pragas em folhas de pinhão manso. (a) Ácaro 
branco; (b) trips. 

 

  

Figura 16:  Detalhe do ataque de percevejos em frutos de pinhão manso em 
diferentes estágios de maturação: secos (a)  e maduros (b). 
 

Os percevejos encontrados nas plantas de pinhão manso sugam os frutos 

afetando a formação do endosperma, podendo levar ao aborto prematuro destes 

(FRANCO e GABRIEL 2008). Segundo Carvalho et al. (2009) plantas de J.curcas 

atacadas por percevejos podem ter redução de mais da metade em seu teor de 

óleo quando comparadas a plantas não infestadas.  

Conforme Koch (2011) o dano causado pelos percevejos na cultura da soja 

(Glycine max) resume-se à sucção de fotoassimilados (açúcar) das vagens, 

produzindo grãos chochos (desenvolvimento fisiológico incompleto), além de 

(a) (b) 

(a) (b) 
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favorecer a inoculação de fungos nas sementes. Ademais, os percevejos podem 

promover a retenção foliar, em detrimento da injeção de toxinas pelo seu aparelho 

bucal. 

Em contrapartida, Malaguido e Panizzi (1998) verificaram que o teor de 

óleo em aquênios de girassol não foi influenciado pelo ataque de percevejos 

Euschistus heros. 

Além das pragas, os indivíduos de pinhão manso são bastante atacadas 

pelas formigas cortadeiras, principalmente nos primeiros meses do ciclo 

vegetativo. Segundo Alves et al. (2008),  as saúvas, ou formigas cortadeiras 

dessa espécie, atacam com intensidade cortando as plantas novas e devem ser 

combatidas preferencialmente antes do plantio. 

Têm sido reportados também patógenos que acometem a cultura de 

pinhão manso, destacando-se os ataques dos fungos Oidium sp, Colletotrichum 

sp e Fusarium sp. (SATURNINO et al., 2005; FREIRE e PARENTE, 2006).  

Foi possível observar que a copa e o tronco das árvores são utilizados com 

freqüência como suporte para o abrigo de certos animais como pássaros, 

aracnídeos, abelhas, vespas e cupins (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

Figura 17:  Indivíduos de pinhão manso sendo utilizadas como suporte para o 
ninho de aves (a) e de vespas (b). 

 

A polinização do pinhão manso é entomófila e seus polinizadores são 

principalmente formigas, abelhas, moscas e trips (SOLOMOM e EZRADANAM, 

2002). Isto demonstra que alguns destes insetos, apesar de agronomicamente 

(a) (b) 
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serem considerados pragas da cultura, podem participar ativamente dos 

mecanismos de polinização e consequentemente a perpetuação da espécie. 

 

4.1.2. Caracterização morfométrica in situ   

 

Conforme demonstra a Tabela 8, os indivíduos do acesso Cafarnaum com 

4 anos de idade apresentaram os maiores valores com relação a todos os 

parâmetros analisados, sobressaindo-se em relação a todos os demais acessos, 

exceto na variável Ramos Secundários (RS), onde estatisticamente os valores 

não diferem entre si. Vale ressaltar que a altura e a largura da copa das plantas 

são diretamente influenciadas pela pratica da poda. 

 

Tabela 8 : Variáveis analisadas na caracterização morfométrica das arvores em campo: Altura 
(ALT) e Largura (LARG) da copa; Diâmetro do tronco 1m acima do solo (DS) e antes da 
ramificação (DAR); e Número de ramos secundários (RS). 

 

Acesso ALT (m) LARG (m) DS (cm) DAR (cm) RS (unid.) 
Cafarnaum 2 2,12   b 1,95   b 13,80   b 38,93   b 12,47 a 
Cafarnaum 4 2,56 a 3,30 a 18,20 a 61,27 a 11,00 a 

Iraquara 1 1,97   b 2,03   b   9,13      d 35,20     c 10,67 a 
Iraquara2 2,13   b 1,67    c 10,80     c 31,67     c 11,67 a 
Jacobina 2,06   b 1,59    c   8,67      d 35,53     c 14,50 a 
Jussara 2,08   b 2,12   b 10,81     c 41,50    b   9,92 a 
Lapão 2,20   b 1,74    c 11,23     c 31,67     c 11,60 a 
CV(%) 1,97  15,50 22,07 21,60 36,55 
MÉDIA 2,15 1,98 11,35 38,77 11,84 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade segundo teste Scott-Knott. 

 

Considerando as características originais da arquitetura das plantas de 

Jatropha curcas  e seu crescimento vigoroso, deve-se contar com a possibilidade 

de queda na produtividade, em razão da demanda por nutrientes pelas partes 

vegetativas e pelo autosombreamento. Além disso, a altura e a largura das 

árvores podem potencializar dificuldades inerentes à execução dos tratos culturais 

e fitossanitários, bem como na operação de colheita dos frutos da espécie (DE 

OLIVEIRA et al., 2008).  
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Segundo Nogueira et al. (2010) a altura das plantas de mamona tende a 

aumentar significativamente com a elevação nas taxas de adubação com 

superfosfato simples. Conforme resultado das analises de solo (Tabela 9),  a 

maior taxa de fósforo foi verificada no solo do acesso C4 o que coincide com os 

indivíduos de pinhão manso mais altas e com copas mais largas entre todos os 

acessos analisados. 

Bianco et al. (1987) estimando correlações genéticas em duas populações 

de milho, oleaginosa utilizada na alimentação animal e humana, inferiram que a 

seleção para aumentar o teor de óleo nos grãos com vistas ao melhoramento 

genético da espécie, deverá acarretar redução na altura da planta e da espiga nas 

populações. Contudo, ainda não se tem estudos efetivos que permitam avaliar a 

correlação entre altura da planta e teor de óleo em idivíduos de pinhão manso. 

Em relação à contagem de ramos, foi possível visualizar que nos acessos 

analisados, os indivíduos exibem apenas um ramo primário por planta (RP), e 

este padrão é mantido na grande maioria dos indivíduos, com raríssimas 

exceções.  

Segundo Saturnino et al. (2005) o pinhão manso possui desenvolvimento 

tipo cimeira, com crescimento exponencial, sendo que cada ramo culmina numa 

inflorescência que dá origem a dois a três novos ramos, que são ditos 

secundários.  

O número de ramos secundários (RS) não diferiu estatisticamente entre os 

acessos, exibindo uma média aproximada de 12 ramos por planta. Castro et al. 

(2008) avaliando seis acessos de pinhão manso verificaram uma média de 13 

ramos totais por indivíduo. 

Os altos valores de Coeficiente de Variação (CV) exibidos na Tabela 8  

eram esperados, pois trata-se de uma espécie não melhorada geneticamente, e 

nem domesticada conforme salientam Santana e Ranal (2004). Corroborando 

esses dados, Laviola et al. (2009) avaliando características vegetativas em 175 

acessos de pinhão manso, verificaram que o número de ramos (NR) apresentou 

CV de 32,78 %, muito próximo do valor encontrado durante a presente análise.  
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Os autores atribuem esta variação à alta modulação ambiental sob a 

característica NR, aliado à baixa herdabilidade encontrada para esta variável 

durante as análises,  sendo influenciada por diversos fatores a exemplo do tempo 

de produção de mudas, época de plantio, adubação, compactação do solo, 

competição, déficit hídrico e doenças. Normalmente, a variável NR tende a 

apresentar um alto CV experimental, o que corrobora os dados obtidos com a 

avaliação do Número de Ramos Secundários (RS) exibidos na Tabela 8. 

O período em que foram realizadas as expedições de campo sucedeu a 

época de colheita de frutos, e por este motivo, não foi possível registrar de forma 

coerente o Número de Frutos por Ramo (FR) dos espécimes amostrados. 

Quando perde a funcionalidade, a folha torna-se um dreno e passa a 

receber fotoassimilados de outras partes da planta o que pode comprometer o 

metabolismo geral do indivíduo (MORAIS, 2010). A poda de formação, sobretudo 

nesse caso, tem influência direta no aumento do número de ramos, resultando na 

uniformização e na melhoria da arquitetura das plantas, e, consequentemente, na 

elevação do rendimento de grãos (LAVIOLA et al., 2010).  

 Carneiro (1976) afirma que o aumento do diâmetro do caule está 

diretamente relacionado ao aumento do sistema radicular. Sendo assim, espera-

se que plantas que apresentem maior diâmetros de caule, tenham melhor nutrição 

e maior resistência ao déficit hídrico, por conta do maior volume de solo explorado 

por suas raízes.  

Pode-se então sugerir que as plantas do acesso C4, que apresentam 

maiores valores de DS e sobretudo, de DAR (quase 2 vezes os valores 

apresentados pelos acessos I2 e L)  respondam fisiologicamente melhor à 

restrição hídrica do que as demais. Isto significa que o diâmetro do caule é uma 

característica importante para as plantas, uma vez que, quanto maior o seu valor, 

maior o vigor e a resistência destas (GUIMARÃES, 2008). 
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4.1.3. Análise de solos 
 

Em Cafarnaum e Iraquara ocorre o latossolo vermelho escuro, em Jacobina 

o latossolo vermelho amarelo e em Jussara e Lapão, predominam o cambissolo 

eutrófico, conforme Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (BRASIL, 1999). 

Os resultados das análises químicas dos solos são demonstrados na 

Tabela 9, sinalizando o parâmetro utilizado na aferição, bem como os valores 

referentes a cada acesso. 

 

 Tabela 9 : Resultado das análises de solo dos diferentes acessos em estudo. 

Parâmetros Unidade Locais de coleta de solo (acessos) 

  I1 I2 C2/C4* Ja Ju L 

pH em água  - 6,05 5,82 6,81 4,80 6,80 6,30 

Mat. 
Orgânica g/dm3 20,50 13,90 5,67 9,11 21,29 17,43 

Ca+ Mg cmolc/dm3 8,16 6,65 4,03 3,15 16,57 8,51 

Cálcio cmolc/dm3 5,80 5,32 2,48 1,17 7,50 6,65 

Magnésio cmolc/dm3 2,36 1,33 1,55 1,98 9,07 1,86 

Alumínio cmolc/dm3 0,15 0,10 0,10 1,29 0,00 0,00 

Sódio cmolc/dm3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

Potássio cmolc/dm3 0,50 0,31 0,36 0,27 0,40 0,97 

H+Al cmolc/dm3 1,82 2,03 0,67 2,03 0,38 2,40 

Fósforo ppm 7,00 7,87 23,73 7,87 4,00 3,00 

Observação: S.B. T corresponde a Soma de Bases Trocáveis e CTC à Capacidade de Troca Catiônica. 

 

Em geral, os solos exibem valores de pH dentro da média, exceto do 

acesso Ja, conforme classificação adotada pelo Laboratório de Solos- EBDA (no 

prelo). De acordo com CARVALHO et al. (2009) o pH deve estar na faixa de 5,0 a 

6,5 para satisfazer as necessidades da cultura de pinhão manso. 

Em solos ácidos, com pH abaixo de 4,5, as raízes do pinhão não se 

desenvolvem satisfatoriamente, sendo necessária a realização de calagem com 

base na análise química do solo (PEIXOTO, 1973), o que pode ser sugerido para 

a correção de acidez no solo do acesso Ja.  
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Os valores de pH no solo atuam sobre a planta principalmente por meio da 

sua influência na disponibilidade de nutrientes em processos como a 

decomposição, humificação, mobilização de nutrientes e trocas iônicas O pH 

influencia na solubilidade dos nutrientes (LARCHER, 2000) e pode funcionar 

como um indicador de fertilidade (GASTALHO et al., 2009). 

Os solos analisados possuem baixos teores de fósforo, exceto os 

provenientes dos acessos de Cafarnaum, e isto pode ter influenciado no porte das 

árvores (Tabela 8), principalmente de C4 que é composto por árvores 

fisiologicamente mais maduras em decorrência do tempo de cultivo. O fósforo 

compõe os ácidos nucléicos, fosfolipídios, ATP e muitas coenzimas; sua 

deficiência pode causar perturbações no processo reprodutivo, retardando o 

período de floração (GASTALHO et al., 2009). 

Existe uma alta saturação no teor de magnésio nos solos I1, C2 e C4, Ja e 

Ju o que poderia ser minimizado com práticas de correção do solo, o que também 

minimizaria o efeito do alumínio, que em Ja é significativo. A correção do solo, 

quanto ao teor de alumínio livre, pela calagem, tem efeito positivo sobre o 

desenvolvimento de indivíduos de J. curcas  (SATURNINO et al., 2005). 

Estudos realizados em amostras de solos recolhidos sob a copa de plantas 

de pinhão manso, demonstram certa tolerância da planta  ao alumínio e seu 

eficiente mecanismo de absorção de magnésio, que pode ser atribuído em parte 

ao seu vigoroso sistema radicular (SATURNINO et al., 2005).  

Foram encontrados altos níveis de potássio e magnésio em todos os solos 

analisados, o que pode acarretar em distúrbios no balanço hídrico da planta, já 

que o excesso de um destes nutrientes reduz a disponibilidade de absorção do 

outro pelos indivíduos. 

Em trabalho realizado por KROETZ (2006) com Jatropha curcas e Ricinus 

communis (mamona) em latossolo amarelo distrófico em área de cerrado, 

verificou-se que a correção da acidez e de fósforo, a partir dos limites indicados 

pela análise química, determinou ganho de matéria seca, parte aérea e raiz ao 

longo de 35 semanas. 
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O uso de fertilizantes deve ser uma prática adotada nas áreas de cultivo 

analisadas. Apenas no acesso Ju existe a prática de adubação do terreno, pelo 

fato de ser uma estação experimental com enfoque no desenvolvimento das 

arvores de pinhão manso sob diferentes taxas de NPK, ja que a cultura necessita 

do uso de fertilizantes e em situações de altos níveis de nitrogênio, ocorre 

aumento de produtividade (OPENSHAW, 2000). 

 

4.2. Análises de Laboratório 
 
     
   4.2.1. Aspectos físicos 
 

A caracterização morfométrica das sementes evidencia diferenças 

estatisticamente significativas quanto às variáveis: comprimento, largura e 

espessura. Foram encontrados valores médios aproximados de 16,00; 10,00 e 

8,00 mm respectivamente para cada variável (Tabela 10).  

É notável, a partir da analise da Tabela, que as sementes maiores são os 

dos lotes C2 e C4, sendo também as mais pesadas. Contudo, provavelmente, as 

sementes grandes e leves, a exemplo daquelas referentes aos lotes Ja, Ju e L,  

apesar do desenvolvimento de seu tegumento, não tiveram seu espaço 

completamente preenchido pelo endosperma, resultando em sementes com 

menor tecido de reserva e, portanto, menos vigorosas Costa et al. (s.d). 

Zuchi et al. (2010)  verificaram diferenças de desempenho fisiológico entre 

sementes de mamona de diferentes tamanhos, e inferiram que há uma tendência 

das sementes de menor tamanho terem maior qualidade fisiológica. Isso ratifica 

os dados apresentados por Brum et al. (2008), onde sementes de mamona de 

maior tamanho e mais pesadas resultaram em plântulas mais vigorosas. 

Souza et al. (2009) avaliando a qualidade fisiológica de sementes de 

pinhão manso, apresentaram dados similares em relação ao peso de mil 

sementes, que variaram de 592 a 642g, enquanto os obtidos no presente estudo 

variaram de 333,19 a 611,51, sendo os maiores valores verificados nas sementes 

do acesso C4. 

 



 
 

 
 

53

Tabela 10:  Caracterização morfométrica e física das sementes dos diferentes acessos. 
Comprimento (Comp), Largura (Larg), Espessura (Esp) e Peso de Mil Sementes (Pmil). 
 

Lote Comp (mm) Larg (mm) Esp (mm) Pmil (g) 
C2 16,90 a 10,50   b 8,03 a 577,22   b 
C4 16,70 a 10,32   b 7,81 a 611,51 a 
I1       15,15       d   9,73       d    7,39     c 333,19           g 
I2     15,86     c 10,01     c   7,69   b 432,69          f 
Ja   16,35   b 10,67 a 7,92 a 550,92     c 
Ju   16,44   b 10,39   b 7,95 a 454,98         e 
L   16,26   b 10,08     c   7,65   b 473,31       d 

CV (%)              7,08   6,78           7,95  3,77 
Média            16,24 10,24           7,78 490,55 

 *Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade segundo teste Scott-Knott. 

 

Ginwal et al. (2005) verificaram divergências na morfologia da semente, 

germinação e características de crescimento, apontando para a necessidade de 

seleção da espécie. Estudos sobre a morfometria de sementes fazem-se 

necessários devido à importância dessas estruturas na identificação botânica, 

assim como na propagação da espécie. 

O tamanho da semente pode ter grande influência no estabelecimento e 

dispersão das espécies, sendo relacionado à competição, predação e distribuição 

espacial. Sementes grandes tendem a apresentar menos no estabelecimento em 

distintos micro-habitats, o que lhes confere maiores vantagens adaptativas (LUSK 

e KELLY, 2003).  

Sementes de mamona com maior comprimento, peso, largura e espessura  

são determinantes de plântulas com maior velocidade no desenvolvimento. 

Sementes mais compridas e mais pesadas refletem em maior vigor e precocidade 

de plântulas da espécie segundo  Brum et al. (2008). 

 

4.2.2. Aspectos fisiológicos e bioquímicos 

 

O peso das sementes dos lotes analisados exibiu relação direta com a 

germinabilidade. Isso pode ser bem representado pelo lote C4, onde as sementes 

são as mais pesadas e com maior potencial germinativo (Figura 18).  
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Figura 18:  Peso (Pmil) e  germinabilidade de sementes (G) de pinhão manso nos lotes 
analisados. 

 

As avaliações morfométricas e fisiológicas das sementes em laboratório 

estão diretamente relacionadas aos dados obtidos com as avaliações biométricas 

de campo (ver Tabela 8). Isso porque houve uma tendência das sementes 

maiores, mais pesadas e de germinabilidade superior serem produzidas por 

árvores mais altas, com maior largura da copa e diâmetro do tronco, onde o 

acesso C4 pode ser novamente utilizado como exemplo. 

Acredita-se que sementes mais pesadas possam ter sido mais bem 

nutridas durante seu desenvolvimento, além de possuírem embriões bem 

formados e com maior quantidade de reservas, podendo apresentar uma 

correlação positiva com o vigor e estabelecimento da plântula no campo 

(CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). Por outro lado, sementes menores, em geral, 

são produzidas em maior quantidade e são mais facilmente dispersas, explorando 

locais que podem não ser ocupados por sementes maiores (BRAGA et al., 2007).  

Sementes mais pesadas, por sua vez, sofrem menos os efeitos da restrição 

hídrica durante o processo de maturação, e por isto, a translocação de 

assimilados pode ocorrer mais satisfatoriamente. 

 

 

Acessos 
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        4.2.2.1. Análise do potencial germinativo 

Os valores e índices avaliados no teste de germinação inicial (Figura 19) 

em cada acesso são demonstrados na Tabela 11, que evidencia a 

desuniformidade na porcentagem de germinação das sementes de diferentes 

acessos. O valor máximo foi verificado no lote C4 enquanto o menor valor no lote 

proveniente do acesso Ju. 

 
Figura 19 : Sementes de pinhão manso 72h 
após o início do teste de germinação. 

 

Tabela 11:  Germinação de sementes de Jatropha curcvas após a colheita. Germinabilidade 
(G%), Tempo Médio de germinação (TM), Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e 
Coeficiente de Uniformidade de Germinação (CUG). 

 

 
Acesso 

 
G(%) 

 
Tm (dias) 

 
IVG (semente. dia  –1) 

 
CUG (dias -1) 

 
C2 

    
86,00 a 

    
4,12  b 

    
4,25 a 

   
3,22  b 

 
C4 

    
93,00 a 

     
3,88 a 

    
4,44 a 

    
8,19 a 

 
I1 

    
45,00    c 

     
5,88       d 

    
1,54   b 

   
2,13   b 

 
I2 

    
46,00    c 

     
5,14     c 

    
1,84   b 

   
2,45   b 

 
Ja 

 
66,00  b 

     
3,34 a 

   
4,07 a 

  
3,02   b 

 
Ju 

    
37,00    c 

    
3,78 a 

   
2,03   b 

   
2,03   b 

 
L 

   
54,00   b 

    
4,51   b 

  
2,54   b 

   
0,66   b 

 
CV(%) 20,17 

    
9,94 19,24 

  
96,62 

 
Media 61,00 

    
4,38 

    
2,96 

   
3,10 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade segundo teste Scott-Knott. 
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Os lotes C2 e C4 apresentaram porcentagem de germinação superior aos 

demais, somado aos maiores índices de velocidade de germinação . Isso reflete o 

vigor desses lotes, ja que quanto maior o IVG, maior a velocidade de germinação 

(NAKAGAWA, 1999). 

As sementes do lote C4, que são as mais pesadas, apresentaram um alto 

Coeficiente de Uniformidade de Germinação (CUG), o que também condiz com 

uma maior velocidade de germinação das sementes, indicando que é mais 

vigoroso que os demais lotes. Este fato vem ao encontro de  Severino et al. 

(2006) que afirma que as sementes de pinhão manso mais pesadas possuem 

maior poder germinativo e geram plantas com emergência e crescimento inicial 

mais rápidos. 

Acredita-se que seja normal uma maior influência do peso sobre o vigor 

das sementes, pois a germinação em geral é a última variável da qualidade a ser 

afetada (SILVA et al., 2007).  

 

4.2.2.2.Teste de tetrazólio 

Os resultados obtidos com o ajuste de protocolo (Figura 20) demonstram 

que a exposição das sementes de pinhão manso a uma concentração de 0,1% 

por duas e três horas na ausência de luz a 25oC  foi mais eficiente que a 

concentração de 0,5%, que corou demasiadamente os tecidos, dificultando a 

identificação quanto à viabilidade das sementes. 

.    

Figura 20:  Sementes expostas à solução de tetrazólio em diferentes concentrações por 
períodos diferenciados: (a) 0,1 % por 2 horas; (b) 0,1% por 3 horas e (c) 0,5% por 2 horas. 

 

(a) (b) (c) 
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Não foram verificadas diferenças relevantes no padrão de coloração das 

sementes submetidas à concentração de 0,1% por duas e três horas.  

Segundo Pinto et al.(2009) a concentração da solução de sal de tetrazólio 

de 0,5% foi a que proporcionou melhor visualização dos tecidos da semente em 

ensaios realizados. Contudo, os resultados encontrados neste trabalho 

corroboram com aqueles apresentados por Dantas et al. (2009), indicando a 

imersão em solução de tetrazólio na concentração de 0,1% por 2 horas a 30oC na 

ausência de luz como a ideal para indicar a viabilidade e vigor das sementes de 

pinhão manso por meio deste teste.  

Em contrapartida, Gris et al. (2007) sugerem a imersão em solução de 

tetrazólio à 1,0% por 6h a 30oC como metodologia eficiente na avaliação da 

viabilidade das sementes de pinhão manso. Já Pinto et al. (2009) indicam que a 

coloração do embrião em solução de tetrazólio à 0,5%, durante 2h a 40ºC, 

produzem informações consistentes.   

Foi possível estabelecer um padrão de coloração (Figura 21) dos tecidos, 

para as sementes de pinhão manso. O teste de tetrazólio, nesse caso, foi utilizado 

apenas para classificar as sementes não germinadas em viáveis e não-viáveis, 

sem o objetivo de verificar e/ou analisar regiões especificamente danificadas do 

eixo embrionário, nem a possível causa dos danos. 

   

Figura 21:  Padrão visual de coloração utilizado para a 
classificação das sementes de pinhão manso em  
viáveis (a) e não-viáveis (b; c). 

 

O teste de tetrazólio é de grande importância para a avaliação da qualidade 

das sementes, porque, além da viabilidade, pode informar sobre o vigor e auxiliar 

na identificação de diversos problemas que podem afetam o desempenho das 

(a) (b) (c) 
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sementes como danos por deterioração natural, má formação, umidade elevada, 

ataque de  percevejos e danos mecânicos. 

O vigor é reflexo de um conjunto de características ou propriedades que 

determinam o potencial fisiológico da semente. Sendo assim, o resultado de um 

teste de vigor indica os lotes com maior ou menor probabilidade de apresentar um 

bom desempenho sob amplas condições (MARCOS FILHO, 1994). 

A partir dos testes de tetrazólio realizados nas sementes dos diferentes 

lotes em análise, foi possível classificar as sementes não germinadas em viáveis 

e não-viáveis (Tabela 12) de forma concreta, uma vez que apenas a análise 

morfo-anatômica visual dava-se de forma subjetiva, e por vezes, tendenciosa.  

 
Tabela 12:  Porcentagem de sementes germinadas e não germinadas no teste de germinação 
inicial e classificação quantitativa e qualitativa das sementes não germinadas em viáveis e não-
viáveis,  identificadas através do teste de tetrazólio.  

Germinação   Sementes não germinadas 
Acessos 

G(%) Viáveis (%) Não-Viáveis (%) 

Cafarnaum 2 98 0 2 

Cafarnaum 4 90 2 8 

Iraquara 1 60 2 33 

Iraquara 2 66 3 31 

Jacobina 75 3 22 

Jussara 36 1 53 

Lapão 58 2 40 

 

Verifica-se que, à exceção dos lotes C2 e C4, todos os demais 

apresentaram altas taxas de sementes não germinadas inviáveis, o que tem 

estreita relação com a porcentagem de germinação das mesmas.  

 

4.2.3. Vigor  

   4.2.31. Comprimento e peso de plântulas 

 

Os lotes C2 e C4 apresentaram maiores porcentagens de plântulas 

normais, enquanto Ju e L o de plântulas anormais deterioradas, e juntamente com 

Ja configuram os lotes com maior quantidade de plântulas anormais deterioradas.  
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Os menores índices de sementes não germinadas foram verificados nos 

lotes C2 e C4 enquanto I2 apresentou quantidade superior de sementes mortas 

quando comparado aos demais (Tabela 13). 

 

Tabela 13:  Porcentagem de Plântulas Normais (PN), Anormais Deformadas (PADF), Anormais 
Deterioradas (PADT), Sementes Não Germinadas (SNG) e Sementes Mortas (SM) de sementes 
de J. curcas provenientes de diferentes lotes. 

Acesso PN (%) PADF(%) PADT(%) SNG(%) SM(%) 
C2   16,4 a    0,0   b    0,4   b    0,6   b    2,6   b 
C4   17,8 a    0,8   b    0,0   b    0,2   b    1,2   b 
I1     8,4  b    0,2   b    0,4   b    6,4 a    4,6   b 
I2     8,8  b    0,0   b    0,0   b    3,0 a    7,8 a 
Ja     7,8  b    0,2   b    5,0 a    4,4 a    3,0   b 
Ju     4,0    c    4,0 a    4,2 a    4,0 a    4,0   b 
L     4,0    c    4,0 a    4,0 a    4,2 a    4,0   b 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade segundo teste Scott-Knott. 

 

Os resultados demonstram que o lote Ja apresenta plântulas de 

comprimento superior, porém, são mais leves e em menor quantidade 

(aproximadamente 8%),  quando comparadas às dos demais lotes. Já os lotes Ju 

e L apresentaram os maiores índices quanto ao peso seco de plântulas (Tabela 

14).  

Tabela 14: Caracterização de plântulas normais quanto 
ao comprimento e peso seco. 
Acesso Comprimento (cm) Peso Seco (g) 

C2 3,38  b 1,04  b 

C4 3,36  b 1,02  b 

I1 3,32  b 0,40    c 

I2 3,40  b 0,46    c 

Ja 4,60 a 0,61    c 

Ju 3,50   b  3,50 a 

L 3,16   b 3,16 a 

CV (%)       12,12  25,86 

Média 3,53 1,45 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si a 5% 
de probabilidade segundo teste Scott-Knott.. 

 

A determinação do comprimento das plântulas normais é realizada tendo 

em vista que as amostras que apresentam os maiores valores médios são as 
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mais vigorosas (NAKAGAWA, 1999). Oliveira (2009) afirmam que as amostras 

que apresentam maiores pesos médios de matéria seca de plântulas normais são 

consideradas mais vigorosas. 

As sementes vigorosas proporcionam maior transferência de massa seca 

de seus tecidos de reserva para o eixo embrionário, na fase de germinação, 

originando plântulas com maior peso, em função do maior acúmulo de matéria 

(NAKAGAWA, 1999). 

Em pinhão manso oode-se notar que as sementes de maior tamanho, que 

foram as dos acessos C2 e C4, não foram precursoras de plântulas de maior 

comprimento, sendo estas verificadas no lote Ja. Segundo Leishmann et al. 

(2000), a relação existente entre o tamanho das sementes e das plântulas afeta o 

seu estabelecimento inicial no campo, denominada de “efeito do tamanho das 

reservas”  

Nesse estudo, não foi possível visualizar de forma clara a relação entre o 

peso seco e o comprimento das plântulas como variáveis determinantes de vigor, 

ja que estatisticamente, os dados relacionados não foram complementares. 

   

4.2.3.2. Longevidade de sementes de Jatropha curcas   

 

Analisando a influência do tempo de armazenamento na umidade das 

sementes dos lotes de pinhão manso (Tabela 15) , pode-se verificar que nos lotes 

C2, C4, I1 e I2 ocorreu um aumento desse percentual, enquanto nos lotes Ju e L 

essa elevação foi seguida de uma redução ao 6o mês.  Contudo, no lote Ja o teor 

de umidade das sementes manteve-se estatisticamente inalterado, porém houve 

decréscimo no ultimo período de avaliação. 
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Tabela 15: Variações dos níveis de umidade em sementes de pinhão manso aos 0,3 e 6 
meses após a coleta. 

Períodos de avaliação 
Lote 

0 meses 3 meses 6 meses 
C2 6,52     c    B   7,78 d      A    8,15     c  A 
C4 6,58     c    B   7,97 d      A   8,40     c  A 
I1 8,56 a        B   8,99     c     B 10,64 a      A 
I2 7,67   b        C   8,56     c     B   9,48   b    A 
Ja 9,09 a      A   9,44 b      A   8,13     c     B 
Ju 8,98 a        B 10,73 a      A   9,39   b       B 
L 9,01 a        B    9,89 b      A   9,30   b       B 

CV(%) 4,79   
Média Geral        8,73   

* letras maiúsculas diferem nas linhas e minúsculas diferem nas colunas a 5% de probabilidade segundo teste Scott- 
Knott.  

É possível verificar que os dados de umidade não seguem um padrão de 

aumento ou redução entre os lotes e dentro do mesmo lote no decorrer do tempo. 

Micro-climas podem ter sido criados em função das variações de umidade e 

temperatura do ambiente, e isto não pôde ser detectado, pela falta de 

monitoramento higroscópico.  

Um dos fatores que governam a qualidade da semente armazenada é o 

seu teor de umidade que, segundo Almeida et al. (1999) deve ser acompanhado 

da colheita até a última etapa da armazenagem. 

Apesar da inexistência de trabalhos a respeito do teor de umidade ideal 

para o armazenamento dessa espécie, Carvalho et al. (2009) sugerem o teor em 

torno de 11% como sendo ideal para manter a viabilidade das sementes de 

pinhão manso por maior tempo de armazenamento, o que não foi verificado nas 

análises dos diferentes lotes em estudo. 

Segundo Höring (2008) avaliando a influência do período de 

armazenamento de 17 aos 164 dias na qualidade de sementes de J. curcas, o 

teor de umidade nesse período apresentou diferenças significativas, havendo um 

aumento aos 66 dias, seguido de uma redução aos 108 dias, finalizando o 

acompanhamento com um novo aumento. 

Lotes de sementes podem apresentar germinação semelhante, porém 

exibir comportamentos distintos no campo e/ou armazenamento. Tais diferenças 

podem ser explicadas pelo fato de as primeiras alterações nos processos 

bioquímicos, associadas à deterioração, geralmente ocorrerem antes que o 
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declínio na capacidade germinativa seja verificado (BASKINI,1973; DOURADO, 

2009). 

De acordo com Jocker e Jepsen ( 2003) o pinhão manso é uma espécie de 

tegumento duro e que apresenta comportamento ortodoxo, já que suas sementes 

podem ser secas até baixos teores de água. 

Sementes de tegumento rígido, a exemplo do pinhão manso, podem ser 

armazenadas por mais tempo (FERREIRA et al., 2004) pela própria barreira física 

que o tegumento impõe à entrada de água e aumento na umidade, com 

consequente deterioração e perda de qualidade.   

Contudo, devido ao conteúdo de óleo do endosperma não é recomendado 

um armazenamento prolongado, ja que sementes oleaginosas são mais 

suscetíveis ao ataque de patógenos, além da possibilidade da rancificação dos 

ácidos graxos que compõem o óleo (GOLDFARB, 2010). 

No 3o mês de armazenamento, os lotes I2 e Ju sofreram uma redução na 

porcentagem de germinação, seguido de um aumento neste potencial ao 6o mês. 

Já no lote I1, os valores de germinabilidade foram aumentando gradativamente 

durante o período de armazenamento (Tabela 16). 

 

   Tabela 16: Germinação de sementes de pinhão manso de diferentes acessos aos 0,3 e 6 
meses após a coleta. 

Período de avaliação  
Lote 

0 meses 3 meses 6 meses 

C2       86,00 a      A 90,00 a        A 98,00 a       A 

C4       93,00 a      A 87,00 a        A 90,00 a       A 

I1       45,00     c     B       46,00     c      B  60,00     c   A 

I2       46,00     c     B 31,00       d       C 66,00     c   A 

Ja       66,00   b    A 73,00   b      A 75,00   b     A 

Ju       37,00     c  A 21,00       d    B 36,00       d A 

L       54,00   b    A 50,00     c    A 58,00     c   A  
CV (%)       17,35 

Média Geral       62,29 
* letras maiúsculas diferem nas linhas e minúsculas diferem nas colunas a 5% de probabilidade segundo teste 
Scott- Knott.  

 

Nota-se que os lotes C2 e C4 mostram-se superiores aos demais em 

termos de germinação, em todos os períodos de armazenamento avaliados.  
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Os índices de germinação de mudas de pinhão manso são altos de acordo 

com Ye et al. (2009), estando em torno de 80 a 90% em certas regiões da Índia, 

sendo que o tempo hábil para o armazenamento das sementes após a coleta 

pode passar de 2 anos, sem que a germinabilidade seja significativamente 

influenciada; é o que pode ser visualizado nos lotes C2 e C4 mesmo tendo sido 

estes produzidos em condições edafoclimáticas distintas. 

Em contrapartida, Hörig (2008) visualizou uma redução significativa na 

germinação das sementes com a evolução do tempo de armazenamento destas, 

que chegou aos 164 dias de experimentação com 55% de germinabilidade nos 

testes conduzidos em rolo de papel e areia a 25 e 30oC. Nesse caso, a 

germinação nos diferentes substratos dentro de cada temperatura testada não 

diferiu estatisticamente entre si. 

As sementes dos lotes analisados foram coletadas nos diferentes acessos, 

diretamente na planta-mãe, onde os frutos encontravam-se secos, aptos à 

colheita. Sementes recém-colhidas podem apresentar dormência e necessitam de 

um período pós-colheita antes de germinarem (JOKER e JEPSEN, 2003), o que 

não se aplica à Jatropha curcas.  

No entanto, mesmo que as sementes tenham sido colhidas 

prematuramente, em termos de maturação fisiológica do embrião, depois de 

secas e reidratas, elas iniciarão o processo germinativo (BORGUETTI et al., 

2004). Segundo Ferreira et al. (2004), sementes imaturas geralmente sofrem 

redução de qualidade no armazenamento mais rapidamente do que sementes 

maduras.  

Analisando a germinabilidade das sementes em 0 meses (recém-colhidas) 

e aos  6 meses,  é notável que ocorre um incremento no potencial germinativo em 

praticamente todos os lotes, embora em alguns casos essas diferenças não 

sejam estatisticamente representativa.  

Diante do exposto, pode-se sugerir que o efeito do tempo de 

armazenamento foi positivo, já que houve uma tendência ao aumento na 

porcentagem de germinação dos lotes I1, I2 e Ju ou pelo menos esta variável 

permaneceu estatisticamente inalterada, a exemplo dos lotes C2, C4, Ja e L. 
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Embora diversos autores acreditem que sementes de J.curcas não 

possuem dormência (SILVA et al., 2007; SATURNINO et al., 2005; CARVALHO et 

al., 2009), sementes viáveis que não germinam sob condições apropriadas são 

consideradas dormentes (BORGUETTI et al., 2004).  

A dormência em sementes pode ser caracterizada pela ausência 

temporária da capacidade de germinação. Sob o ponto de vista evolutivo, esta é 

uma característica adaptativa que assegura a sobrevivência das espécies nos 

diferentes ecossistemas (DIAS, 2005). 

O comportamento verificado pelas sementes dos lotes analisados pode ter 

relação com possíveis mecanismos de dormência, embora isto não seja bem 

descrito e concretamente fundamentado em J. curcas.  É de extrema relevância 

que sejam feitos testes específicos para verificar a possibilidade de ocorrência de 

algum dos diferentes tipos de dormência, já verificada e compreendida em 

sementes ortodoxas. 

O tempo de armazenamento não foi estatisticamente significativo  na 

análise do tempo médio te sde germinação durante o armazenamento (Tabela 17). 

Nos lotes C4 e I1 verificou-se uma redução no tempo de germinação, o oposto do 

observado em Ja e Ju, onde o tempo médio despendido pelas sementes para a 

germinação aumentou ao longo do período de armazenamento. 

 

Tabela 17: Avaliação do tempo médio de germinação das sementes de pinhão manso de 
diferentes acessos aos 0,3 e 6 meses após a coleta. 

Períodos de avaliação ** 
.Lote 

0 meses 3 meses 6 meses 

C2 4,12 a    A 3,98   b      A 4,04   b  A     

C4 3,88 a       B 2,49 a        A 2,18 a    A       

I1 5,88   b     B 4,58     c    A 4,95   b  A       

I2 5,14   b  A 5,03     c    A 4,84   b  A 

Ja 3,34 a    A 4,17   b         B 4,35   b    B 

Ju 3,78 a    A 5,16     c       B 4,64   b    B 

L 4,51 a    A 4,97     c     A 4,86   b  A      
CV (%) 14,20 

Média Geral   4,33 

* letras maiúsculas diferem nas linhas e minúsculas diferem nas colunas a 5% de probabilidade segundo teste  Scott- 
Knott. ** não significativo. 
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A velocidade média de germinação não apresentoou diferença 

estatisticamente significativa entre os períodos de armazenamento avaliados. No 

entanto, vale ressaltar que apenas no lote C4 foi verificado um aumento na 

velocidade média de germinação durante o período de experimentação. Além 

disso, C4 exibe o maior índice de velocidade de germinação quando comparado a 

todos os outros no 3o e 6o mês de armazenamento. 

 
Tabela 18: Avaliação da velocidade média de germinação das sementes de 
pinhão manso aos 0,3 e 6 meses após a coleta. 

Períodos de avaliação ** 
Lote 

0 meses 3 meses 6 meses 
C2 0,24 a    A 0,25   b     A 0,25   b     A 
C4 0,27 a        B 0,59 a       A 0,75 a       A  
I1 0,17 a    A 0,22   b     A 0,20   b     A 
I2 0,19 a    A 0,20   b     A 0,21   b     A 
Ja 0,30 a    A 0,24   b     A 0,23   b     A 
Ju 0,27 a    A 0,20   b     A 0,22   b     A 
L 0,22 a    A 0,20   b     A 0,21   b     A 

CV(%)         51,34 
Média Geral 0,27 

* letras maiúsculas diferem nas linhas e minúsculas diferem nas colunas a 5% de probabilidade segundo 
teste Scott- Knott. ** não significativo. 

 

Analisando o armazenamento de sementes de mamona em sacos de papel 

durante 6 meses em condições ambientais, Machado (2007) verificou que tanto a 

velocidade quanto à porcentagem de germinação foi reduzida. Estes resultados 

não concordam com os obtidos com o armazenamento das sementes de pinhão 

manso dos lotes analisados em ambiente de laboratório. 

O índice de velocidade de germinação (IVG) dos lotes I1 e I2 aumentou ao 

longo dos períodos de avaliação, enquanto no lote Ju este índice sofreu uma 

redução no 3o mês, seguido de novo aumento ao 6o mês (Tabela 19). Nos demais 

lotes, os valores verificados para o IVG não apresentaram variações significativas 

ao longo do período de avaliação. 
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Tabela 19: Índice de Velocidade de Germinação (IVG) de diferentes acessos das sementes de 
pinhão manso aos 0,3 e 6 meses após a coleta. 

 
Períodos de avaliação 

Lote 
0 meses 3 meses 6 meses 

C2 4,25 a      A 4,75 a        A 4,92 a         A 
C4 4,44 a      A 4,30 a        A 4,52 a         A 
I1 1,54     c     B 2,03     c    A        2,48     c     A        
I2 1,84     c     B 1,25       d    B 2,81     c     A 
Ja 4,07 a      A 3,56   b     A 3,54   b       A       
Ju 2,03     c  A       0,87       d    B 1,58       d   A 
L 2,54   b    A     2,09     c    A 2,48     c     A 

CV (%) 17,94 
Média Geral   2,95 

* letras maiúsculas diferem nas linhas e minúsculas diferem nas colunas a 5% de probabilidade segundo 
teste Scott- Knott.  

 

Não foram verificadas diferenças estaticamente significativas para o 

coeficiente de uniformidade de germinação (CUG) com exceção do  lote C4, onde 

foi verificado redução nesse coeficiente ao longo do período de armazenamento, 

enquanto nos demais ele permanece inalterado (Tabela 20). 

Já quando comparado entre os lotes, é notório que o CUG nas sementes 

recém colhidas (0 meses) do lote C4 é o maior entre todos os outros lotes. No 

entanto, no 3o mês de armazenamento esse índice sofre uma redução expressiva, 

seguida de um novo aumento, aos 6 meses. 

 

Tabela 20: Coeficiente de uniformidade de germinação das sementes de pinhão 
manso de diferentes acessos aos 0,3 e 6 meses após a coleta. 

Períodos de avaliação ** 
Lote 

0 meses 3 meses 6 meses 

C2 3,22  b  A 2,16 a  A 4,14 a  A 
C4 8,19    a  A 0,96 a  B 3,36 a  B 
I1 2,13  b  A 4,14 a  A 2,25 a  A 
I2 2,45  b  A 2,00 a  A 1,94 a  A 
Ja 3,02  b  A 3,98 a  A 3,20 a  A 
Ju 2,03  b  A 2,24 a  A 3,00 a  A 
L 0,66  b  A 1,30 a  A 1,05 a  A 

CV (%)         91,32 
Média Geral           2,73 

* letras maiúsculas diferem nas linhas e minúsculas diferem nas colunas a 5% de probabilidade segundo 
teste   Scott- Knott. ** não significativo. 
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4.2.4. Lipídios totais 

A partir do método de extração contínua em Soxhlet, pôde-se obter 

amostras de óleo de pinhão manso de coloração amarelo claro (Figura 22) e 

aspecto viscoso.  

Os resultados demonstram que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre a porcentafem de lipídios totais dos lotes analisados (Tabela 

21). 

  
Figura 22:  Amostras de óleo de pinhão 
manso dos acessos Cafarnaum 2 e 4. 

 

Os dados se aproximam muito daqueles apresentados por Melhorança 

Filho et al. (2010) que verificaram uma média de 36% de óleo extraído, utilizando 

também como solvente, o hexano.  
 
 

Tabela 21: Lipídios Totais (LT%) em sementes de pinhão manso de diferentes acessos. 

Acesso LT % 

C2 35,85 a 

C4 35,53 a 

I1 33,48 a 

I2 33,48 a 

Ja 33,79 a 

Ju 31,97 a 

L 37,65 a 

CV(%)                               0,06 

MÉDIA 34,54 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade segundo teste Scott-Knott. 
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Os resultados da Tabela 21 corroboram informações apresentadas por 

diversos autores, de que o teor de óleo nas sementes do pinhão manso gira em 

torno de 35 a 40% (CARNIELLI, 2003) e que o óleo é claro e de alta qualidade 

para ser utilizado na iluminação ou como lubrificante, variando em função da 

qualidade física das sementes (QUINTILIANO et al., 2006). 

Segundo Carvalho e Nakagawa (2000), o teor de óleo das sementes pode 

variar de acordo com as características genéticas, cultivar ou variedade e em 

função do meio ambiente. Penha et al. (2008) avaliando o teor de óleo utilizando o 

método de Soxhlet, encontraram 30,82% de óleo nas sementes e 58,06% nos 

albúmens de pinhão manso. 

Dourado (2009) avaliando cinco genótipos de pinhão manso da região de 

Janaúba-MG, afirmou que estes não apresentam variabilidade para os teores de 

óleo nem de proteína em genótipos da região de Janaúba-MG. 

De acordo com Camara e Heiffing (2001), o teor de óleo do girassol varia 

numa faixa de 30 a 55%, o algodão de 16 a 20% (FARIA, 2001) e de mamona em 

torno de 41,59 a 43,38% (MYCZKOWSKY, 2003). Diante desse cenário, é notória 

a necessidade de inclusão do pinhão manso como uma espécie oleaginosa 

equiparável às outras espécies, já utilizadas para a produção de biocombustíveis 

em larga escala. 

 
 

4.2.5. Análise da diversidade genética  
 

O elevado número de bandas detectadas através de todas as combinações 

de primers testados e utilizados nas análises demonstra a potencialidade da 

técnica de AFLP para a detecção de polimorfismos em acessos de Jatropha 

curcas, dado à fundamentação desta técnica, onde enzimas de restrição clivam o 

DNA em regiões específicas ao longo do genoma, gerando muitos fragmentos.  

Na Figura 23 é apresentado o perfil eletroforético obtido através de uma 

das três combinações de primers AFLP utilizados nas reações, a EcoRI AAA - 

MseI CAC.  
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 Figura 23:  Perfil eletroforético com amostras dos 
diferentes acessos de pinhão manso. Observação: M= 
Marcador molecular de 100pb. 

 

Conforme salientam Borem e Caixeta (2006), a complexidade do perfil 

eletroforético obtida com a técnica depende intrinsecamente da combinação de 

enzimas de restrição e do número de bases seletivas utilizadas na amplificação 

dos fragmentos. 

A análise dos dendrogramas de similaridade genética (Figura 24) a partir 

de combinações dos primers, permite verificar que a combinação  EcoRI AAA - 

MseI CAC foi a que possibilitou o melhor agrupamento pelo Coeficiente de 

Jaccard. Contudo, ainda assim, preferiu-se excluir determinadas amostras 

referentes a alguns dos acessos analisados por provavelmente não estarem com 
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DNA suficientemente puro para oferecer condições ótimas para a restrição do 

DNA. 

 
Figura 24:  Dendrograma de similaridade genética das amostras dos respectivos acessos. 

 

Na Tabela 22, pode-se verificar o nível de similaridade e distancia genética 

entre os diferentes acessos (Pop) com base no calculo da Distância de Nei (1972) 

no Programa POPGENE 1.32 (1999). Os valores apresentados na parte acima 

(ou à direita da diagonal) são valores de similaridade enquanto abaixo da diagonal 

são apresentadas as distâncias genéticas. 

A codificação utilizada para a identificação dos acessos (populações) foi 

Pop 1(I1), Pop2 (I2), Pop3(Ju), Pop4(C4), Pop 5(C2), Pop 6(Ja) e Pop 7(L). 
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          Tabela 22 : Nível de similaridade e distancia genética entre os acessos analisados. 

Pop  1 2 3 4 5 6 7 

1 **** 0,6996 0,7107 0,6654 0,7730 0,6243 0,6519 

2 0,3573 **** 0,6253 0,6178 0,7610 0,5529 0,5962 

3 0,3415 0,4695 **** 0,7261 0,6933 0,6157 0,7000 

4 0,4074 0,4816 0,3200 **** 0,7377 0,6939 0,6578 

5 0,2575 0,2731 0,3663 0,3043 **** 0,6127 0,6678 

6 0,4712 0,5926 0,4849 0,3654 0,4898 **** 0,6209 

7 0,4279 0,5171 0,3567 0,4188 0,4038 0,4766 **** 

 

Com base nas distancia genéticas entre os acessos, o dendrograma 

(Figura 25) nos permite inferir que os acessos I1 e C2 são próximos 

geneticamente, enquanto distam consideravelmente do acesso Ja,Ju e C4 são 

muito próximos do acesso L. É possível notar que o acesso Ja é o único a formar 

sozinho um nível de agrupamento, o que denota a sua considerável distância de 

todos os demais.  

Figura 25:  Dendrograma baseado na distância genética entre os acessos. 

 

 O agrupamento parece não ser coerente, uma vez que o acesso C2 

deveria estar muito próximo ao C4, já que correspondem a materiais provenientes 

da mesma base genética, diferindo apenas na idade do cultivo das plantas.  
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Vale ressaltar a necessidade da realização de testes baseados em 

amostras foliares, ao invés de materiais provenientes de sementes por estes 

possuírem muitos interferentes, uma vez que o pinhão manso, assim como outras 

espécies da família Euphorbiaceae, possuírem taxas consideráveis de curcina 

(proteína), ácidos graxos e ésteres de forbol, que conferem toxicidade às 

sementes.  

É interessante notar que o acesso L possui 37,65% de óleo em suas 

sementes, o valor mais alto apresentado dentre os analisados, o que pode 

justificar a má qualidade da amostra e agrupamento obtidos na análise de 

diversidade genética, pela maior quantidade de interferentes nas amostras. 

É indiscutível a potencialidade da técnica de AFLP devido aos padrões de 

bandeamento altamente reprodutíveis, dado ao pareamento altamente específico 

dos primers aos nucleotídeos adaptadores complementares. Porém, Borem e 

Caixeta (2006) ressaltam a importância de se utilizar DNA genômico altamente 

puro para garantir que este seja completamente digerido pelas enzimas de 

restrição para que não sejam gerados fragmentos parciais, e estes, ao serem 

amplificados, resultarem em padrões de bandas alterados, que podem ser 

interpretados, inclusive por programas estatísticos específicos, como falso 

polimorfismo. 

Em suma, a técnica nos permite discernir os acessos, porém as amostras 

precisam ser melhor purificadas para tal análise e o mais adequado é utilizar o 

tecido foliar ao invés de materiais provenientes de sementes. Além disso, devem 

ser exploradas outras combinações de primers para gerar locos mais polimórficos, 

e, por conseguinte, garantir mais discernimento na compreensão da diversidade 

genética entre os acessos, potencializando a abrangência da análise. 

 



 
 

 
 

73

5. Conclusões 

 
 

� O cultivo de Jatropha curcas no Semiárido baiano é pouco disseminado, 

porém a planta adapta-se bem às condições edafoclimáticas da região; 

� O pinhão manso é cultivado em regiões de planalto sendo a idade máxima 

do cultivos de 4 anos, espacialmente arranjado em fileiras simples; 

� A finalidade do cultivo é para pesquisa ou comercialização dos grãos; 

� O tipo de colheita utilizada para as sementes de pinhão manso pode ser 

considerado como um fator limitante para a inserção da cultura na cadeia 

do biodiesel; 

� O pinhão manso é cultivado em diferentes tipos de solo;  

� O peso das sementes exibiu relação diretamente proporcional com o seu 

potencial germinativo; 

� A concentração mais indicada para a condução do teste de tetrazólio em 

sementes de pinhão manso é a 0,1% por um período de exposição de 2 

horas. 

� As sementes de Jatropha curcas permanecem viáveis por um período de 

até 6 meses sem perda significativa de sua qualidade, quando 

acondicionadas em sacos de papel à temperatura média de 25oC ; 

� O teor de lipídios totais extraído das sementes de pinhão manso foi 

expressivo quando comparado a outras oleaginosas; 

� O estudo da análise de diversidade genética a partir da técnica de AFLP 

em sementes de J.cucas não foi efetivo nos acessos analisados. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO I: Questionário utilizado nas expedições de ca mpo.  
 
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 
SANTANA  

MESTRADO EM RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS – 
PPG-RGV 

  
 
  

CARACTERIZAÇÃO DO PINHÃO-MANSO NO SEMI-ÁRIDO BAIANO  
 
IDENTIFICAÇÃO  

  

NOME:  

INSTITUIÇÃO:  

ENDEREÇO  

CIDADE  

TELEFONE  E-MAIL  
 

1. ARRANJO ESPACIAL DAS ÁRVORES (marcar com X)  

PADRÃO: CERCA-VIVA:  MONOCULTURA:  CONSORCIAÇÃO:  

COORDENADAS: LATITUDE:  LONGITUDE  ALTITUDE 
(m)  

2. POSIÇÃO DO CAMPO\TAMANHO (marcar com X)  

VALE 
MEIO DO 
DECLIVE 

TOPO DO 
DECLIVE 

PLANALTO a) LUGAR DO 
CAMPO 

         
b) TAMANHO (ha)  

3. CONSORCIAÇÃO 
NOME DAS 
CULTURAS 
CONSORCIADAS COM 
JATROPHA 

 

ROTATIVIDADE SIM  NÃO   

4. IDADE DA ÁRVORE\DELIMITAÇÃO  ( marcar com X)  
ESTIMATIVA DE 
VIDA: 0 A 2 anos 2 a 4 anos 4 a 10 anos 10 a 20 anos 20 a 50 anos 

5. OCUPAÇÃO ANTERIOR DA TERRA – o que existia antes  do Jatropha . (marcar com X)  
VEGETAÇÃO 
NATURAL: NENHUMA  NÃO:   SIM:  

PECUÁRIA SIM:  NÃO:   
QUAL?  

 

6. OBJETIVO DO PLANTIO: (marcar com X)  

COMERCIALIZAÇÃO   INDUSTRIALIZAÇÃO 
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PESQUISA  PROPRIA  
USO DA TORTA COMO 

FERTILIZANTE: 
 

CERCA-VIVA  

 

TERCEIROS  
COMERCIALIZAÇÃO DA 

TORTA: 
 

7. PRÁTICAS DE GESTÃO DESTE CAMPO (marcar com X)  

LIMPEZA ARAÇÃO 
CONSERVAÇÃO 

DE ÁGUA 
PRESERVAÇÃO 

DE EROSÃO PREPARAÇÃO DO 
CAMPO 

         
TIPO (S) DE 
ADUBAÇÃO  

TIPO (S) IRRIGAÇÃO  
TIPO (S) DE PODA  
TIPO (S) DE 
CAPINAGEM  
TAXA DE ADUBAÇÃO 
kg\ha-1 

 TAXA DE IRRIGAÇÃO 
(mm\ha-1 

 

8. DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA  
PERÍODO DA FLORAÇÃO 
(MESES)  
TEMPO ENTRE FLORAÇÃO 
E COLHEITA (SEMANAS)  
TEMPO NECESSÁRIO 
PARA REGENERAÇÃO.  
DATA DA PRIMEIRA 
FLORAÇÃO.  
DATA DA ÚLTIMA 
FLORAÇÃO:  

SIM  DESPRENDIMENTO DAS 
FOLHAS. NÃO  

QUANDO?  

NÚMERO DE COLHEITAS 
POR ANO   

DATA DAS COLHEITAS  
OBS: 

 
MÉTODO DE SECAGEM 
DAS SEMENTES  
RENDIMENTO DE 
SEMENTES kg\ha –1  

0 A 2 anos 2 a 4 anos 4 a 10 anos 
10 a 20 

anos 
20 a 50 

anos 
VARIAÇÃO DO 
RENDIMENTO DA 
PRODUÇÃO DURANTE 
ANOS.      

9. PRAGAS E DOENÇAS 

  

SIM  OCORREU 
PRAGA\DOENÇA NA 
SAFRA NÃO  

OBS.:  

DATA  MEDIDAS DE 
SANEAMENTO DA 
COLHEITA NOME\TIPO  

10. REGISTROS HISTÓRICOS DE PRODUÇÃO (últimos 3anos ): 

ANO RENDIMENTO (kg\ha-1) OLEO (%) 

2008   

2009   

2010   

11. FERTILIDADE DO SOLO (marcar com X)  

POBRE: NORMAL: FÉRTIL: 
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OBS:  

12. DRENAGEM\HUMIDADE\IRRIGAÇÃO (marcar com X)  

DRENAGEM POBRE: DRENAGEM NORMAL MUITO DRENADO 

       

OBS:  

CAMPO SECO CAMPO NORMAL CAMPO ÚMIDO 

       

OBS:  

SIM  
IRRIGAÇÃO 

NÃO  
QUANTAS VEZES  

13. REPRODUÇÃO (marcar com X)  

REPRODUÇÃO GERMINATIVA (a)  COMO AS ÁRVORES 
FORAM REPRODUZIDAS PROPAGAÇÃO VEGETATIVA (b)  

OBS.: 

a) REPRODUÇÃO GERMINATIVA 

SEMEADURA DIRETA  

APÓS O PLANTIO DE 
SEMENTEIRA 

 MÉTODO 

APÓS O PLANTIO COM TUBETE  

OBS.: 

TRATAMENTO DE PRÉ-
GERMINAÇÃO  ESPECIFICAR  

b). PROPAGAÇÃO VEGETATIVA 
PARTE DA PLANTA QUE 
FOI USADA PARA A 
PROPAGAÇÃO 

CAULE (  ) RAMO  (  ) RAIZ  (  ) 

TRATAMENTO HORMONAL (   ) OUTROS  (   ) 

MÉTODO DE PLANTIO SEMEADURA DIRETA  (   ) TRANSPLANTE APÓS 
SEMENTEIRA  (   ) 

RECIPIENTE APÓS 
TRANSPLANTE  (   )  

14. COLHEITA (marcar com X)  

MECANICA (  ) MANUAL  (  ) 

CHÃO        (   )  PLANTA    (  ) 

UTILIZA LONA   SIM (   ) NÃO   (   ) 

15. CALENDÁRIO DE SAFRA (marcar com X)  
1ª FOLHA VERDE             
ÚLTIMA FOLHA VERDE             
INÍCIO DA FLORAÇÃO             
FIM DA FLORAÇÃO             
PRIMEIRA SEMENTE 
MADURA 

            

ULTIMA SEMENTE 
MADURA 

            

MANEJO DA CULTURA             
PLANTIO             
PODA             
COLHEITA             
CAPINA             
ADUBAÇÃO             
IRRIGAÇÃO             
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ANEXO II: Matriz de Similaridade  das amostras referentes aos lotes 
analisados . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Os números sinalizados no lado esquerdo da figura correspondem à codificação das 
amostras, e os valores na matriz são dados em porcentagem (%). 

  
 
ANEXO III: Tabelas da Análise de Variância 
 
 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Variáveis de campo:  (ALT) e Largura 
(LARG) da copa; Diâmetro do tronco 1m acima do solo  (DS) e antes da 
ramificação (DAR); e Número de ramos secundários (R S). 
 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: ALT 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6           3.426267          0.571044      8.644 0.0000 
erro                  139           9.183032          0.066065 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       145          12.609299 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              11.97 
Média geral:          2.1478082      Número de obse rvações:          146 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: LARG 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6          34.800313          5.800052     61.481 0.0000 
erro                  139          13.113112          0.094339 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       145          47.913425 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              15.50 
Média geral:          1.9810959      Número de obse rvações:          146 
--------------------------------------------------- -----------------------------  

4  100.00 
5  82.86 100.00 
2  85.30  73.53 100.00 
3  80.01  68.57  87.10 100.00 
7  76.32  75.00  72.23  77.15 100.00 
1  73.69  63.16  64.87  60.53  66.67 100.00 
8  65.79  59.46  65.72  61.11  67.57  60.53 100.00 
9  66.67  69.45  57.90  57.90  68.43  57.50  81.82 100.00 
25  65.79  55.27  70.59  56.76  58.98  60.53  70.59  62.17 100.00 
20  64.29  54.77  45.46  45.46  54.55  59.53  56.10  65.00  64.11 100.00 
26  65.12  52.27  53.49  46.67  55.56  56.82  57.15  61.91  60.98  75.61 100.00 
18  68.19  62.79  53.33  50.00  65.91  56.53  60.47  65.12  56.82  74.42  71.11 100.00 
19  63.83  52.09  53.19  50.00  61.71  63.05  63.64  64.45  60.00  73.33  70.21  84.45 100.00 
11  63.64  61.91  59.53  48.89  73.17  62.79  67.51  68.29  55.81  69.77  59.58  73.33  80.01 100.00 
14  65.00  51.22  64.87  56.41  62.50  60.00  60.53  61.54  52.50  67.51  68.29  60.00  66.67  75.00 100.00 
15  66.67  56.41  66.67  66.67  68.43  57.50  62.17  51.22  57.90  65.00  61.91  61.37  64.45  72.50  80.01 100.00 
12  65.79  63.89  61.11  61.11  72.23  69.45  70.59  66.67  65.72  64.11  65.00  60.47  67.45  71.80  69.45  76.47 100.00 
13  59.46  57.15  63.64  63.64  52.63  58.33  58.83  60.00  63.64  50.00  51.22  54.77  54.55  61.54  62.86  75.00  80.01 100.00 
16  63.16  52.63  54.06  42.50  52.50  53.85  58.33  55.27  58.33  57.50  62.50  65.85  57.78  65.00  62.17  63.89  67.65  60.61 100.00 
22  60.53  54.06  47.37  43.59  53.85  55.27  60.00  70.59  60.00  67.57  64.11  63.42  55.56  54.77  51.29  52.63  55.56  44.45  66.67 100.00 
30  73.69  55.01  48.78  56.41  54.77  68.43  60.53  57.50  56.41  59.53  60.47  56.53  59.58  52.17  60.00  57.50  64.87  50.00  53.85  51.29 100.00 
31  70.27  59.46  45.00  48.72  55.01  64.87  52.63  66.67  56.76  64.11  65.00  56.82  60.00  55.81  52.50  53.85  65.72  50.00  54.06  51.35  84.85 100.00 
29  63.16  52.63  46.15  42.50  52.50  62.17  46.15  59.46  58.33  65.79  62.50  54.55  54.35  53.49  53.85  43.91  50.00  51.43  55.56  61.77  76.47  78.13 100.00 
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TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: DS 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6        1096.179803        182.696634     26.647 0.0000 
erro                  139         953.005128          6.856152 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       145        2049.184932 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              23.07 
Média geral:         11.3493151      Número de obse rvações:          146 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: DAR 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6        9829.307763       1638.217960     23.345 0.0000 
erro                  139        9754.233333         70.174341 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       145       19583.541096 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              21.60 
Média geral:         38.7739726      Número de obse rvações:          146 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: RS 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6         347.108641         57.851440      3.092 0.0071 
erro                  139        2600.946154         18.711843 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       145        2948.054795 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              36.55 
Média geral:         11.8356164      Número de obse rvações:          146 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Plântulas Normais ( PN), Anormais 
Deformadas (PADF), Anormais Deterioradas (PADT), Se mentes Nao 
Germinadas (SNG) e Sementes Mortas (SM). 
 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: PN 

 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6         907.600000        151.266667     12.356 0.0000 
erro                   28         342.800000         12.242857 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido        34        1250.400000 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              36.45 
Média geral:          9.6000000      Número de obse rvações:           35 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
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TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: PADF 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6         103.142857         17.190476      4.065 0.0047 
erro                   28         118.400000          4.228571 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido        34         221.542857 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =             156.46 
Média geral:          1.3142857      Número de obse rvações:           35 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: PADT 
 

--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6         154.800000         25.800000     10.439 0.0000 
erro                   28          69.200000          2.471429 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido        34         224.000000 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              78.60 
Média geral:          2.0000000      Número de obse rvações:           35 

 

 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: SNG 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6         145.485714         24.247619      3.184 0.0165 
erro                   28         213.200000          7.614286 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido        34         358.685714 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              84.72 
Média geral:          3.2571429      Número de obse rvações:           35 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: SM 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6         127.542857         21.257143      3.100 0.0186 
erro                   28         192.000000          6.857143 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido        34         319.542857 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              67.39 
Média geral:          3.8857143      Número de obse rvações:           35 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Peso de Mil Sementes 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6        5546.135860        924.355977    270.247 0.0000 
erro                   63         215.486090          3.420414 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido        69        5761.621950 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =               3.77 
Média geral:         49.0550000      Número de obse rvações:           70 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
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TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Peso de Mil Sementes 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6       46154.761905       7692.460317     65.868 0.0000 
TP                      2        2667.142857       1333.571429     11.419 0.0000 
TRAT*TP                12        2769.523810        230.793651      1.976 0.0365 
erro                   84        9810.000000        116.785714 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       104       61401.428571 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              17.35 
Média geral:         62.2857143      Número de obse rvações:          105 

 

 
Tabela de Análise de Variância: Efeito do Armazename nto na 
Germinabilidade (G%), Tempo Médio de germinação (TM ), Velocidade Média 
de Germinação (Vm), Índice de Velocidade de Germina ção (IVG) e 
Coeficiente de Uniformidade de Germinação (CUG). 
 

TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: G% 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6       46154.761905       7692.460317     65.868 0.0000 
TP                      2        2667.142857       1333.571429     11.419 0.0000 
TRAT*TP                12        2769.523810        230.793651      1.976 0.0365 
erro                   84        9810.000000        116.785714 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       104       61401.428571 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              17.35 
Média geral:         62.2857143      Número de obse rvações:          105 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Tm 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6          56.438446          9.406408     24.914 0.0000 
TP                      2           0.218954          0.109477      0.290 0.7490 
TRAT*TP                12          21.081486          1.756790      4.653 0.0000 
erro                   84          31.714000          0.377548 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       104         109.452886 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              14.20 
Média geral:          4.3285714      Número de obse rvações:          105 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: Vm 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6           1.288745          0.214791     11.372 0.0000 
TP                      2           0.055309          0.027654      1.464 0.2371 
TRAT*TP                12           0.588998          0.049083      2.599 0.0055 
erro                   84           1.586600          0.018888 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       104           3.519651 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              51.34 
Média geral:          0.2677143      Número de obse rvações:          105 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
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TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: IVG 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6         148.488690         24.748115     88.578 0.0000 
TP                      2           4.321179          2.160590      7.733 0.0008 
TRAT*TP                12          10.254568          0.854547      3.059 0.0013 
erro                   84          23.469040          0.279393 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       104         186.533476 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              17.94 
Média geral:          2.9461905      Número de obse rvações:          105 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: CUG 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6          92.555463         15.425910      2.474 0.0298 
TP                      2           8.752813          4.376407      0.702 0.4986 
TRAT*TP                12         156.116840         13.009737      2.086 0.0263 
erro                   84         523.797680          6.235687 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido       104         781.222796 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =              91.32 
Média geral:          2.7344762      Número de obse rvações:          105 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 

 
 
Tabela de Análise de Variância: Efeito do Armazename nto na Umidade (U%)  
 
TABELA DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA: U% 
 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
FV                     GL                 SQ                QM         Fc  Pr>Fc 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
TRAT                    6          55.262395          9.210399     52.735 0.0000 
TEMPO                   2          18.732117          9.366058     53.627 0.0000 
TRAT*TEMPO             12          22.487033          1.873919     10.729 0.0000 
erro                   63          11.003125          0.174653 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
Total corrigido        83         107.484670 
--------------------------------------------------- ----------------------------- 
CV  (%) =               4.79 
Média geral:          8.7277381      Número de obse rvações:           84 
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ANEXO IV: Termo de Consentimento Livre e Esclarecid o 
 
 

   
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

MESTRADO EM RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS – PPG-RGV 
 
 
  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 
 
Você está sendo convidado para participar da pesquisa LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO 
DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE PINHÃO MANSO NO SEMI-ARIDO BAIANO. 
Você foi selecionado porque possui em sua propriedade acessos de pinhão manso que é o alvo 
de nossa pesquisa e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir 
de participar e retirar seu consentimento, não necessitando apresentar nenhuma justificativa, 
bastando para isso, informar sua decisão ao pesquisador.Sua recusa não trará nenhum prejuízo 
em sua relação com o pesquisador ou com a instituição a qual pertencemos. 
Os objetivos deste estudo são: 

• Identificar produtores comerciais e familiares de pinhão manso na Bahia; 
• Realizar amostragem de folhas e sementes de diferentes localidades para fins de 

pesquisa; 
• Montar um banco de germoplasma (sementes) dos diferentes acessos, para fins de 

conservação de recursos genéticos vegetais e pesquisa; 
• Produzir dissertação de mestrado e publicações técnicas na área a partir das informações 

obtidas com a pesquisa. 
 
Sua participação nesta pesquisa consistirá em ceder informações sobre a sua experiência com o 
cultivo de pinhão manso na sua área, e SE POSSÍVEL, disponibilizar sementes e folhas para que 
possamos montar um Banco de Germoplasma de Pinhão Manso. 
Não há nenhum risco relacionado a sua participação, enquanto sujeito da pesquisa. Os benefícios 
relacionados com a sua participação são o de uma grande contribuição para o entendimento da 
cultura de pinhão-manso, pois seus depoimentos ajudarão a caracterizar o comportamento e o 
sistema de produção desta cultura no estado da Bahia. 
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre 
sua participação, já que os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do 
pesquisador principal para localizá-lo a qualquer tempo. Seu nome é Leilane Estevam Leal , 
Mestranda em Recursos Genéticos Vegetais na Universidade Estadual de Feira de Santana, que 
está sob supervisão do Prof. Dr. Renato Delmondez de Castro. Telefones de contato (71) 3283-
8915, 9236-1224 ou 9249-0045.  
O seu anonimato será preservado por questões éticas. 
Considerando os dados acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito e verbalmente dos 
objetivos deste estudo científico e em caso de divulgação, autorizo a publicação. 

 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 
concordo em participar. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Sujeito da Pesquisa 


