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Introdução

O pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma espécie 
oleaginosa com grande potencial econômico [1,2,3].
Pertencente à família das Euforbiáceas, a mesma da 
mamona (Ricinus sp.), mandioca (Manhiot sp.) e 
seringueira (Hevea spp.). Acredita-se que é uma planta 
originária da América Central [2]. A jatropha curcas é 
considerada uma espécie rústica, ou seja, não há 
variedades e está sendo apontada como promissora na 
produção do biodiesel. Pode ser utilizada na 
conservação do solo, como matéria orgânica 
decomposta, rica em nitrogênio, fósforo e potássio 
(NPK), além de possuir alto valor econômico em várias 
partes da planta, cujas folhas, sementes e cascas frescas 
são amplamente utilizadas na medicina alternativa e 
com fins veterinários, e ainda, nas indústrias como 
cosméticos [1,2,3]. A sua adaptação em solos de baixa 
fertilidade está relacionada à capacidade de extração de 
nutrientes com os sistemas radiculares profundos. 
Porém, a especie exige solos férteis e com boas 
condições físicas [1]. No entanto a correção da acidez e 
da fertilidade do solo é decisiva para se obter uma boa 
produção nessa cultura. Para verificar as condições 
nutricionais do solo estudos feitos em culturas de feijão
(Phaseolus vulgaris L.) [4], analisou os teores de 
clorofilas como indicadores dessa deficiencia. Dessa 
forma segundo [5] o nitrigênio é um constituinte muito 
importante para a produção de clorofila na planta.O 
objetivo desse trabalho foi avaliar os pigmentos 
fotossintetizantes, tais como, a clorofila a, b e 
carotenoides em plantas de pinhão manso quando 
submetidas à restrição de -N, -P, -K e adição de Al3+. 

Material e métodos

A pesquisa foi conduzida em casa de vegetação, no 
Laboratório de Fisiologia Vegetal, do Departamento de 
Biologia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. As mudas foram propagadas 
sexuadamentes, colocadas para germinar em bandejas 
com areia lavada com capacidade para 17 kg de solo.
Após 15 dias de aclimatação, as plantas foram 
transferidas para vasos de polietileno com capacidade 
para 8 kg de areia lavada, sendo avaliadas por 60 dias. 
As plantas foram regadas a cada dois dias com água 
destilada com as respectivas soluções nutritivas [6] de -
N, - P e - K e acrescidas de AL3+ 148 mmol L.  Usando 
os seguintes nutrientes para um litro de água destilada: 
NH4H2PO4 (1ml); KNO3 (6ml); Ca (NO3)2 (4ml); 
MgSO4 (2 ml);Fe-EDTA (1ml) e Micrinutrientes (1ml) 
para a solução completa. As disprividas de Nitrogenio 
foram: KNO3 (1 ml); MgSO4 (2 ml); K2SO4 (5 ml); 
KH2PO4 (1ml); CaCl2 (2 ml); Fe-EDTA (1ml) e 
Micronutrientes, para a solução sem o Fosforo: KNO3

(6 ml); Ca (NO3)2 (4 ml); MgSO4 (2 ml); (NH4)2SO4

(0,5ml); Fe-EDTA (1ml) e Micrinutrientes, as com a 
submisão de Potássio: NH4H2PO4 (1ml); CaCl2 (4 ml); 
Mg (NO3)2 (2ml); NaNO3 (2ml); Fe-EDTA (1ml) e 
Micronutrientes. Para evitar a precipitação do Al3+ na 
solução nutritiva completa, precisou ajustar o pH da 
solução para 4,0, adicionando uma solução de HCL 
0,1mol L-1. Os vasos foram cobertos com um plástico 
opaco para evitar a perda de água por evaporação do 
solo. Os teores de clorofila a, b e carotenóides foram
quantificados de acordo com a metodologia de [7] nos 
comprimentos de onda 664.1, 648.6, e 470 nm, com o 
uso do espectrofotômetro Biospectro, modelo SP-220. 



Foram picotadas 0,1g de matéria fresca de folhas, em 
seguida colocadas em tubos de ensaio rosqueados, 
envolvidos com papel alumínio, contendo 10 mL de 
álcool a 95%. O delineamento experimental foi 
inteiramente aleatório com 5 tratamentos e 5 
repetições. As médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Resultados

Os teores de clorofila a na Tabela 1. apresentaram
diferenças significativas nos tratamentos submetidos a 
adição de Al+3 e a restição de Nitrogenio e Potássio em 
relação as plantas controle. Os valores da clorofila a
nas planta quando adicionado Al+3 corresponderam
uma redução de 28% em relação as plantas controles. 
Nas plantas submetidas a restrição de N e K houve uma 
diminuição de 42% em relação as plantas controles.
Não houve diferenças significativas nos carotenoides, 
clorofila b, clorofila total e relação das clorofilas a/b
em todos os tratamentos. Quanto à adição de alumínio 
na solução nutritiva ter dininuido a concentração de 
clorofila a em plantas de pinhão manso pode está 
correlacionada a dininuição do crescimento vegetal.

Discussão

Segundo [8] plantas cultivadas em substrato 
deficiente em P têm crescimento inicial lento, 
provavelmente devido à redução na absorção de 
nutrientes, da taxa fotossintética e da translocação 
interna de carboidratos, que se acumulam no 
cloroplasto consequentimente leva a diminuição da 
clorofila a, não ocorrendo diminuição da clorofila a
para a especie estudada. [9] estundando a produção de 
plantas Cordyline terminalis com a omissão de NPK 
observou que os teores de clorofilas a, b e carotenóides 
reduziram clorofila a (0,36); clorofila b (0,47); 
clorofila total (0,84) e  carotenóides (0,67) mmol Kg-¹ 
MF. Esses ressultados resalvam a importância desses 
nutrientes serem esenciais para as plantas.
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Tabela 1. Teores de pigmentos fotossintetisantes (mg/g MF) em mudas de pinhão manso cultivadas em casa de vegetação com 
restrição de - N, -P, -K e adição de Al3+ na solução nutritiva.

*Médias seguidas pela mesma letra entre os tratamentos não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

mg/g MF

Tratamentos Carotenoides Cl a Cl b Cl total a/b

Controle 0.404 a 0.014 a   0.035 a      0.141 a  0.767 a    

-P 0.366 a 0.011 ab     0.037 a  0.144 a 0.837 a

AL3+ 0.379 a 0.010 bc   0.042 a   0.156 a 0.847 a 

-N 0.272 a   0.008  c  0.033 a   0.142 a 0.912 a     

-K 0.327 a 0.008  c  0.030 a   0.143 a  1.048 a




