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Introdução

Os nutrientes têm funções essenciais e específicas no 
metabolismo das plantas [1].  A ausência desses 
nutrientes podem comprometer as células e promover 
alterações no metabolismo das mesmas. Plantas quando 
submetidas a deficiência nutricional pode levar ao 
estresse limitando seu crescimento ou modificando seu 
desenvolvimento [2]. O pinhão manso (Jatropha 
curcas L.) é uma espécie oleaginosa com grande 
potencial econômico [3,4,5]. Pertencente à família das 
Euforbiáceas. Acredita-se que é uma planta originária 
da América Central [4]. 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). 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 nas culturas. Neste contexto, o presente 
trabalho visou avaliar a produção de matéria seca e 
alocação de biomassa em plantas de pinhão manso em 
função das omissões de -N, -P, -K e adição de Al+3

cultivado em solução nutritiva.

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 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 [5] de - N, - P e - K e 
acrescidas de AL+3 0,148 mmol L-1. 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 disprovidas 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 Fósforo: KNO3

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

(0,5ml); Fe-EDTA (1ml) e Micronutrientes, 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[7]. Os vasos foram cobertos com um 
plástico opaco para evitar a perda de água por 
evaporação do solo. Ao final do experimento foram 
avaliadas as matérias secas das folhas (MSF), dos 
caules (MSC), das raízes (MSR) e total (MST). Com os 
dados das matérias secas foram calculadas as alocações 
de biomassa para as folhas (ABF), caules (ABC) e 
raízes (ABR) e a relação raiz/parte aérea (R/Pa). 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 valores obtidos neste experimento apresentaram 
diferenças significativas na matéria seca das folha para 



os tratamentos submetidos a restrição de fósforo e 
nitrogênio foi de 41,12% e 66,18% respectivamente
(Tabela 1). Para aqueles com a adição de alumino foi 
de 89,9% em relação as plantas controle. Ocorrendo 
reduções também na matéria seca do caule para os 
tratamentos (-P) 37,20% (-N) 44,02%, e adição de 
(Al+3) com 19,71% em relação as plantas controle. 
Observou-se também que houve difrenças entre os 
tratamentos para matéria seca da raíz equivalente a 
34,39% para fósforo, 46,51% nitrogênio e 87,33% 
para as planta com acrescimo de aluminio. Ocorrendo 
reduções para a matéria seca total nas plantas com 
restrição de fósforo 36,94%, nitrogênio 49,55% e 
84,92% para as plantas submetidas a adição de 
aluminio. Não houve diferenças significativas entre os 
tratamentos para alocação de biomassa da folha, raiz e 
relação raiz parte aérea. Havendo diferenças 
significativas na alocação de biomassa do caule nos 
tratamentos com a omissão de fósforo e nas plantas
controle em relação aos demais tratamentos.

Discussão

Segundo [8] estundando a deficiência de 
macronutrientes em sorgo (Sorghum bicolor (L.) 
Moench) observou que a MST reduziu na seguinte 
ordem N>P>K, também reduzindo a matéria seca da 
folha para os tratamentos -N (0,7), -P (1,6), -K (1,7) g 
planta -1. Isso ocorreu para as demais variáveis 
estudadas. Estudos em plântulas de grápia (Apuleia 
leiocarpa) com a adição de Al 3+ o efeito da toxidez foi 
visivéis para massa seca das raizes, parte aéria entre a 
relação R/PA [9]. [10] estudando a omissão de N P e K
em plantas de pinhão manso observou reduções na 
matéria seca total ocorrendo o mesmo para as raizes. 
Com isso a deficiencia nutricional limita a produção de 
matéria seca para essa espécie. 
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Tabela 2. Valores médios da matéria seca da folha (MSF), do caule (MSC), da raiz (MSR), materia seca total (MST), alocação de 
biomassa da folha (ABF), do caule (ABC) da raiz (ABR) e relação raiz parte áerea (R/Pa) em mudas de pinhão manso em função 
da restrição nutricional de N, P, K  e adição de Al+3 em solução nutritiva.

(g.planta-1)

Tratamentos MSF MSC MSR MST ABF ABC ABR R/Pa

Controle 19,99 a 39,86 a 36,55 a 96,41 a 20,74 a 41,31 b 37,93 a 0,61 a

- K 20,12 a 39,68 a 31,65 ab 91,47 a 22,06 a 43,44 ab 34,47 a 0,53 a

- P 11,77 b 25,03 b 23,98 bc 60,79 b 19,45 a 41,52 b 39,01 a 0,65 a

- N 6,76   c 22,31 b 19,55 c 48,63 b 13,9 a 46,15 ab 39,93 a 0,67 a

Adição de Al+3 2,00   d 7,86   c 4,63  d 14,49 c 16,18 a 52,24 a 31,57 a 0,46 a
*Médias seguidas pela mesma letra entre os tratamentos não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 




