
 EFEITO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO 
SOLO NA PRODUÇÃO DE BIOMASSA SECA
EM MUDAS DE PINHÃO MANSO (Jatropha 

curcas L.)
Clarissa Soares Freire1, Adenilda Ribeiro de Moura2 Rodrigo César Cabral de Castro3 Hugo Henrique Costa 

do Nascimento4 e Rejane Jurema Mansur Custódio Nogueira5



________________
1. Aluna de graduação do Curso de Engenharia Florestal, monitora, estagiária e bolsista ITI-A/CNPq do Laboratório de Fisiologia Vegetal,
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52.171-030. E-mail: 
clarissa.sfreire@gmail.com
2. Aluna de Mestrado do Curso de Pós-Graduação em Ciências Florestais, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, Recife, PE. CEP: 52171-900.
3. Aluno de graduação do Curso de Engenharia Florestal, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois 
Irmãos, Recife, PE, CEP 52.171-030. 
4. Professor substituto do Departamento em Ciências Florestais e aluno de Doutorado do Curso de Pós-Graduação em Ciências Florestais, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE. CEP: 52171-900.
5. Professora Associada II do Departamento de Biologia e Bolsista PQ CNPq, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de 
Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52.171-030. 

Introdução

O pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma 
espécie de grande interesse econômico e ambiental, 
devido a sua ampla utilização, destacando-se por seu 
rápido crescimento vegetativo, facilidade de 
regeneração e tolerância à seca [1]. Além de ser 
utilizada para a produção de óleo, essa espécie pode ser 
aproveitada para outros fins, tais como: cercas vivas, 
pois os animais evitam tocá-lo devido ao seu látex 
cáustico; recuperação de áreas degradadas, com 
aplicações na conservação do solo, no controle de 
erosão e como adubo verde; nos consórcio com 
culturas de ciclo anual, como o feijão-caupi (Vigna 
unguiculata (L.) Walp.) nas regiões Norte e Nordeste 
do Brasil; na medicina alternativa cujo látex tem função 
cicatrizante, podendo também ser utilizado como 
purgante e inseticida, sendo esse último muito 
empregado em áreas rurais [2]. 

Dentre os diversos fatores abióticos limitante ao 
desenvolvimento das culturas, a água é considerada 
como o fator mais restritivo. Em situações de déficit 
hídrico, as plantas têm seus processos metabólicos 
alterados, sendo a diferenciação e alongamento celular 
respostas à seca. Após a estagnação do crescimento da 
parte aérea, ocorre uma conseqüente diminuição na 
demanda de fotoassimilados, que podem ser alocados 
na parte subterrânea, favorecendo o crescimento de 
raízes na busca de locais mais úmidos do solo [3].
Entretanto, se o investimento for maior em superfície 
foliar, espera-se uma maior captação de energia 
luminosa e conseguinte conversão em energia química, 
proporcionando assim altas taxas de crescimento e 
maiores ganhos de carbono [4].

Face ao exposto esse trabalho teve como objetivo a 
determinação da matéria seca e alocação de biomassa 
em mudas de pinhão-manso cultivadas em casa de 

vegetação em função da disponibilidade hídrica do 
solo.

Material e métodos

O experimento foi conduzido em casa de vegetação 
pertencente ao Departamento de Biologia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, 
no período de janeiro de 2009 a maio de 2009, 
utilizando- se mudas de pinhão-manso propagadas 
sexuadamente. 

As mudas foram transplantadas para sacos de 
polietileno contendo 9 kg de solo que foi caracterizado 
como Neossolo Regolítico, coletado nas profundidades 
de 0-20 e 20-40 cm, procedente da Estação 
Experimental do IPA (Instituto Agronômico de 
Pernambuco), no município de Caruaru/PE. 

A parcela foi constituída por uma única planta por 
vaso e após o período de aclimatação procedeu-se a 
diferenciação dos tratamentos hídricos.

Mediante a análise química do solo (Tabela 1.), 
realizada no Departamento de Agronomia, Laboratório 
de Fertilidade do Solo da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, foi constatado que o mesmo não 
contemplava teores adequados de P e K necessários ao 
pleno desenvolvimento de espécies da família das 
euforbiáceas, ao qual pertence o pinhão-manso. 
Contudo, foi realizada uma adubação de semeadura 
manual uniformizando todo o solo, segundo 
metodologia proposta por Raij et al [5]

Por conseguinte, para a determinação dos 
tratamentos hídricos, realizou-se mediante o método 
gravimétrico, proposto por Sousa et al. [6]. A 
manutenção dos tratamentos hídricos foi feita através 
da pesagem diária dos vasos, utilizando-se uma balança 
de precisão da marca Filizola com capacidade para 15 
kg, procedendo-se a complementação do volume da 
água transpirada por evapotranspiração. Para minimizar 



a perda de água do solo por evaporação manteve-se na 
superfície dos vasos uma cobertura de lona plástica 
branca. 

O delineamento experimental adotado foi o
inteiramente casualizado, com 3 tratamentos hídricos,
80% , 50% e 20% da Capacidade de pote (CP) e 4  
repetições. 

Após um período experimental de 130 dias, as 
plantas foram separadas em folhas, caules e raízes 
(lavadas e secas para retirar resíduos do solo), pesadas, 
acondicionadas em sacos de papel e levadas para estufa 
de circulação de ar forçada a 65ºC, até atingir peso 
constante. Posteriormente, essas amostras foram 
pesadas para obter a matéria seca das folhas (MSF), 
dos caules (MSC) e das raízes (MSR). De posse dos 
valores de matéria seca, calculou-se a alocação de 
biomassa para as folhas (ABF), caules (ABC) e raízes 
(ABR) e a relação raiz/parte aérea (R/Pa) segundo 
Benincasa [7].

Os dados obtidos foram submetidos às análises de
variância e as médias comparadas entre si pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade e os gráficos 
confeccionados pelo software Sigma Plot versão 10.0.

Resultados

A. Matéria seca (MS)
De forma geral, foram observadas diferenças 

significativas quanto à produção de matéria seca das 
folhas (MSF), do caule (MSC), das raízes (MSR) e 
total (MST). Mostrando que, nessa espécie, essas 
variáveis, indicaram sensibilidade ao déficit hídrico, 
sobretudo quanto às mudas submetidas a 20% da CP 
nesses órgãos. 

Para a matéria seca das folhas, do caule, das raízes, e 
do total, foram constatadas reduções significativas de 
73%, 68,45%, 69% e 69,5%, respectivamente, para o 
tratamento hídrico 20% da CP quando comparadas as 
plantas controle (80% da CP). 

B. Alocação de Biomassa (AB)
Não foram observadas diferenças estatísticas quanto 

à alocação de biomassa das folhas (ABF), do caule 
(ABC) e das raízes (ABR). Quanto ao primeiro, a 
maior média foi constatada no tratamento hídrico 80% 
da CP (17%) e a menor pelo tratamento 50% da CP 
(15%). Para o segundo, o maior percentual foi obtido 
no tratamento 20% da CP (45%) e o menor para o 
tratamento 50% da CP (43,5%). No terceiro, a maior 
porcentagem foi promovida pelo tratamento 50% da 
CP (41,5%) e a menor para o tratamento 80% da CP 
(39,23%).

C. Razão raiz/parte aérea (R/Pa)
Não foram observadas diferenças significativas quanto 
à relação raiz/parte aérea (R/Pa) nos três distintos 
tratamentos hídricos testados. A maior razão foi obtida 
no tratamento 50% da CP (0,71) e o menor pelo 
tratamento hídrico 80% da CP (0,65).

Discussão

A produção de matéria seca é um parâmetro que 
permiti inferir a translocação orgânica, facilitando a 
compreensão do desempenho do vegetal em temos de 
produtividade [8], sendo assim como conseqüência da 
baixa disponibilidade hídrica no solo podem ocorrer 
reduções em sua produção [9].

Silva et al [10] estudando a resposta estomática e a 
produção de matéria seca em plantas jovens de aroeira 
sob diferentes regimes hídricos, observaram uma 
tendência nas plantas do tratamento 75% da CC 
(estresse semi-moderado) de produzir uma maior 
quantidade de matéria seca do que nos demais 
tratamentos hídricos impostos.

Cabral et a l[11] observando a influência do estresse 
hídrico no crescimento de plantas jovens de Tabebuia 
áurea (Manso) Benth.f.ex S. Moore constataram que a 
AB praticamente não diferiu nos três tratamentos 
hídricos testados (100%, 50% e 25% da CC), durante 
todo o período experimental (30, 60, 90 e 120 dias 
após a diferenciação dos tratamentos hídricos). Fato 
corroborado por este experimento.

A razão raiz/parte aérea é uma correlação de 
desenvolvimento, expressando o fato de que o 
crescimento radicular pode afetar o da parte aérea e 
vice-versa [12]. No entanto, nessa pesquisa não foi 
observado uma alteração significativa entre os 
tratamentos testados, mostrando que o déficit hídrico 
não afetou essa variável.

Os resultados permitem concluir que mudas de 
pinhão manso podem ser cultivadas a 50% da CP sem 
que ocorram alterações fisiológicas significativas no 
crescimento e desenvolvimento de mudas.
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Tabela 1. Característica química do Neossolo Regolítico coletado na Estação Experimental do IPA (Instituto Agronômico de 

Pernambuco), cituada no município de Caruaru/PE, coletado nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm.

Prof. pH P resina        Na+   k+ Ca+2 +Mg+2 Ca+2 Al+3

(cm) Água-1:2:5 (mg/dm3) --------------------------(cmol/dm-3)------------------------

0-20 5,9 7 2,65 0,07 7,8 1,4 0,1

20-40 6,5 9 1,47 0,06 6,35 1,35 0,1

Tabela 2. Produção da matéria seca da folha (MSF), do caule (MSC), da raiz (MSR) e total (MST) em mudas de pinhão manso em 

função da disponibilidade hídrica do solo.  Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo Teste de Tukey (P<0,05).

Matéria Seca (g)

Tratamentos Folha Caule Raiz Total

80% da CP 1,94a 4,85a 4,35a 11,15a

50% da CP 1,68ab 4,89a 4,65a 11,23a

20% da CP 0,52b 1,53b 1,34b 3,40b

Figura 1. Alocação de biomassa das folhas (ABF), do caule (ABC), das raízes (ABR) e da relação raiz/parte aérea (R/Pa) em mudas 

de pinhão manso em função da disponibilidade hídrica do solo.  Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo Teste de 

Tukey (P<0,05).
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