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RESUMO 

 
Atualmente, devido às mudanças climáticas existe uma grande tendência emergente 
para o uso dos produtos agrícolas como substitutos dos combustíveis fósseis. Percebe-
se então, que a procura por fontes de energia ecologicamente corretas passa por um 
cenário em destaque, onde o incentivo ao emprego destas fontes de energia 
(especialmente o biodiesel) começa a receber atenção especial dos governos federais, 
estaduais e municipais. O pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma planta de multiuso, 
produtora de óleo (média de 37%) com todas as qualidades necessárias para ser 
transformado em biodiesel, passando assim a ser divulgada como uma alternativa para 
fornecimento de matéria-prima, baseando-se na expectativa de que a planta tenha alta 
produtividade de óleo, baixo custo de produção, ser perene e ser persistente a seca. O 
objetivo desta pesquisa foi obter conhecimentos sobre o manejo cultural do pinhão 
manso em função da adubação mineral e época de podas, contribuindo para 
incrementar o seu cultivo e informações tecnológicas. A pesquisa foi conduzida na 
EMBRAPA-Algodão, na cidade de Campina Grande-PB, sob condições de ambiente 
natural. O solo utilizado no experimento foi do tipo Neossolo Regolítico e os tratamentos 
utilizados foram formados por 4 doses de adubo nitrogenado (uréia) 0, 40, 80 e 120 Kg 
ha-1 e 5 períodos de podas (0, 15, 20, 25 e 30 Inserções foliares). As variáveis 
estudadas para a fitomassa fresca epígea foram: altura caulinar, diâmetro caulinar, 
número de folhas e área foliar, e para a fitomassa seca epígea e hipógea: fitomassa 
seca das folhas, caule e raiz. O uso da adubação e poda proporcionou ganhos de 
crescimento da fitomassa epígea e hipógea tendo-se um incremento em altura, diâmetro 
caulinar, número de folhas e área foliar de 111,54%; 19,43%, 714,00% e 424,00%, 
respectivamente; e em fitomassa seca das folhas, caule e raiz de 146,79%; 14,84% e 
12,25%, respectivamente, quando comparados ao tratamento não adubado e não 
podado. Com base dos dados experimentais pode-se concluir que o pinhão manso 
respondeu muito bem a adubação nitrogenada obtendo ganhos em sua fitomassa 
epígea e hipógea quando adubado com a uréia na dosagem de 80 Kg ha -1 e podado 
com 25 inserções foliares. Embora a prática da poda no pinhão manso tenha favorecido 
ganhos na fitomassa epígea e hipógea além da obtenção de uma melhor copa, ficou 
evidenciado que esta prática só deve ser realizada juntamente com uma adubação 
nitrogenada. 
 

 

Palavras – chave: Adubação, biodiesel, fitomassa, nitrogênio 
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OLIVEIRA, S. J. C. Components of growth physic nut (Jatropha curcas L.) in terms of 
pruning and mineral fertilizer. Areia – PB, 2009. 110p. Thesis (Doctor in Agronomy: 
Agriculture Plant). Federal University of Paraíba-UFPB. Center for Agrarian Science. 
Areia, 2009 
 

ABSTRACT 

 
Currently, due to climate change, there is a major emerging trend to use agricultural 
products as substitutes for fossil fuels. We find then that the search for environmentally 
safe energy sources has become a focal point and where the incentive to use these 
sources of energy (especially biodiesel) is beginning to receive attention from federal, 
state and municipal levels of government. The physic nut (Jatropha curcas L.) is a 
multipurpose plant, a producer of oil (average of 37%) with all the qualities needed to be 
converted into biodiesel, making it noteble as a probable source as an alternative supply 
of raw material.  This conclusion is based on the expectation that the plant has high 
concentration of vegetable oil, low cost of production, can be cultivated throughout  the 
year, and can subsist in areas of limited rainfall and/or limited water sources. The 
objective of this study was to acquire information and a better understanding about the 
proper management techniques of cultured physic nut using mineral fertilization and 
appropriate time of pruning; which, in turn, should aid in the increased productivity and 
provide new technical information. The research was conducted at EMBRAPA-Algodão 
in the city of Campina Grande-PB, under conditions of natural environment. The soil 
used in the experiment was a Typic Regolithic and the treatments were formed by 4 
doses of nitrogen fertilizer (urea) 0, 40, 80 and 120 kg ha-1 and 5 periods of pruning (0, 
15, 20, 25 and 30 Insertions leaf). The variables studied for fresh phytomass epigeous 
were: stem height, stem diameter, number of leaves and leaf area. The variables for the 
dry mass were dry and epigeous hypogeal: dry leaves, stem and root. The use of the 
fertilization and pruning resulted in growth of phytomass and epigeous hypogeal with 
increases in height, stem diameter, number of leaves and leaf area of 111.54%, 19.43%, 
714.00% and 424, 00%, respectively, and in increases dry the leaves, stem and root of 
146.79%, 14.84% and 12.25% respectively, when compared to the plants which were not 
fertilized and not pruned. Based on research data, we can conclude that the physic nut 
responded very well to nitrogen fertilization resulting in significant gains in biomass and 
epigeous hypogeal when fertilized with urea at a dose of 80 kg ha-1 and pruning with 25 
leaf inserts. Although the practice of pruning the plant helped increment gains in biomass 
epigeous and hypogeal in addition to obtaining a better crown, it was shown that this 
practice should only be implemented when combined with nitrogen fertilization. 
 

Keywords: fertilization, biodiesel, phytomass, nitrogen 
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1 - INTRODUÇÃO 
 

O uso incorreto dos recursos naturais esta levando a humanidade a um ponto em 

que a sua sobrevivência no planeta terra fica cada vez mais comprometida. Devido à 

queima de combustíveis fósseis e às atividades de Agricultura, Silvicultura e Outros 

Usos do Solo (conhecido pela sigla AFOLU - Agriculture, Forestry and Other Land Use), 

têm-se aumentado a liberação de gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera 

ocasionando mudanças climáticas em várias partes do globo terrestre (IPCC, 2007). 

O CO2 que é considerado responsável por mais de 60% do aumento do efeito 

estufa, devido a sua taxa na atmosfera (2,2 partes por milhão – ano de 2007) ser bem 

maior do que a dos outros gases de efeito estufa antrópicos, tem no uso dos 

combustíveis fósseis um dos seus principais emissores (HOUGHTON, 2007). 

Atualmente, existe uma tendência emergente para o aproveitamento dos produtos 

agrícolas como substitutos de combustíveis fósseis, os chamados biodiesel, que se 

apresentam como uma fonte de energia limpa e renovável com grande potencial para 

contribuir na transição para uma nova matriz energética e, gradativamente contribuir 

para redução do uso de petróleo, reduzindo as emissões de GEE. Assim o incentivo ao 

emprego destas fontes de energia (especialmente o biodiesel) começa a receber 

atenção especial dos governos federais, estaduais e municipais (URQUIAGA et. al., 

2005; BARROS, 2006). 

Devido ao incentivo do Governo Federal para a adição de biodiesel ao diesel de 

petróleo, o pinhão manso (Jatropha curcas L.) passou a ser tido como uma possível 

opção para produção de biodiesel no Nordeste, devido a sua potencialidade e de ser 

persistente a seca, rusticidade, produtividade e de ser perene, além de poder ser 

utilizado como cultura consorciada (PURCINO e DRUMMOND, 1986; CARNIELLI, 2003; 

ARRUDA et. al., 2004; SATURNINO et al., 2005). 

O pinhão manso é uma planta de multiuso, ou seja, utilizam-se deste a planta viva, 

partes vegetativas, subprodutos e principalmente as suas sementes. O teor de óleo 

encontrado em suas sementes é em média de 37%. Adaptada as condições 

edafoclimáticas das regiões brasileira e principalmente ao Nordeste, onde seu 

crescimento e desenvolvimento são tidos como ótimo, o pinhão manso encontra-se 

vegetando de forma asselvajada. No entanto, cientificamente não se conhece quase 

nada em relação às técnicas de fitotecnia e fitossanidade, quando tem-se a planta 

estabelecida como cultura (ARRUDA et. al., 2004; SATURNINO, et. al., 2005; BELTRÃO 

2006). 
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Arbusto que pode chegar a ter de 3 a 5 metros de altura, o pinhão manso, quando 

explorado como cultura necessita de podas para controlar sua altura, beneficiando os 

tratos fitossanitários e colheita. A poda na planta é necessária tanto para sua condução, 

e limpeza, como também para emissão de mais ramos laterais, o que aumenta a 

eficiência no aproveitamento da luz solar e por sua vez maior produção de fruto e 

sementes (CORTESÃO,1956; ALVES et. al., 2008; MELO et. al., 2008). 

As exigências nutricionais do pinhão manso são tidas como mínimas, no entanto, 

esta observação é feita de forma errônea, pois quando trata-se de produtividade e não 

de produção, o pinhão produz apenas para a sobrevivência da espécie (ex. das plantas 

asselvajadas), mas quando trata-se de plantas altamente produtivas o uso de insumos, 

tais como, os adubos, agem diretamente na fisiologia da planta, devido ao seu estado 

nutricional atender as exigência para uma maior produção de frutos. Fica evidente que 

estudos sobre a adubação do pinhão manso são necessários, principalmente quando 

tende-se em vista seu plantio comercial na Região Nordeste, onde a maioria dos solos 

são pobres em nutrientes minerais. 

O pinhão manso é uma oleaginosa que pode se cultivada tanto em grandes 

propriedades como na agricultura familiar. Do ponto de vista social, seu plantio pode 

aumentar as oportunidades de emprego e renda, pois permite a interiorização e 

regionalização do desenvolvimento, alicerçado no incentivo da produção do biodiesel e 

na agregação de valor da produção agrícola. Percebe-se assim, que a implantação 

desta oleaginosa, principalmente no Nordeste pode alavancar o desenvolvimento do 

setor agrícola local (ARRUDA et. al., 2004; MONTEIRO, 2007). 

Atualmente existe pouquíssimos resultados em pesquisa científica com esta 

oleaginosa, devido ao incentivo governamental ser bastante recente, assim a falta de 

conhecimento agrícola dessa planta, tanto no meio rural quanto científico, dificulta a sua 

divulgação e recomendação técnica, fazendo-se necessário, estudos por parte de 

instituições de pesquisa que visem o melhor aproveitamento desta oleaginosa para a 

indústria e população (BELTRÃO, 2006; FRANÇA e FELICÍSSIMO, 2009). 

Objetivou-se com esta pesquisa obter conhecimentos sobre o manejo cultural do 

pinhão manso (Jatropha curcas L.) em função da adubação química e época de podas, 

contribuindo para incrementar o seu cultivo e informações tecnológicas. Para atingir este 

objetivo estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: analisar e quantificar os 

efeitos da adubação nitrogenada no seu crescimento; e estudar épocas de poda para 

formação da copa do pinhão manso. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 – Gases do Efeito Estufa – GEE 

Analisando-se o cenário agrícola mundial, pode-se perceber um certo receio por 

parte das pessoas, devido às mudanças climáticas provocadas pelo grande emissão de 

dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, embora seja essencial para os vegetais, o seu 

aumento na atmosfera proporcionará uma saturação nas plantas, o que ocasionará 

enormes prejuízos em suas atividades fotossintéticas (FRISCKNECHT et. al., 1982; 

BELTRÃO, 2001). Relata-se também, que o possível aumento da temperatura mundial 

em 2°C durante o próximo século levará à extinção de 30% das espécies, à queda da 

produção agrícola e à elevação de quatro a seis metros do nível do mar (IPCC, 2007). 

No Brasil as mudanças climáticas previstas para as próximas décadas como 

resultado do aquecimento global vão colocar em risco a produção agrícola. 

Pesquisadores da Embrapa e da Unicamp prevêm que o aumento da temperatura no 

país vai diminuir a área favorável aos cultivos de soja, café, milho, arroz, feijão e 

algodão, podendo levar a um prejuízo de R$ 7,4 bilhões já em 2020. (ASSAD e PINTO, 

2008) 

A principal fonte de aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono 

desde o período pré-industrial se deve ao uso de combustíveis fósseis, com a mudança 

no uso da terra contribuindo com uma parcela significativa, porém menor. As emissões 

fósseis anuais de dióxido de carbono aumentaram de uma média de 23,5 (22,0 a 25,0) 

Gt CO2 por ano na década de 90 para 26,4 (25,3 a 27,5) Gt CO2 por ano no período de 

2000 a 2005. As emissões de dióxido de carbono relacionadas com a mudança no uso 

da terra são estimadas em 5,9 (1,8 a 9,9) Gt CO2 por ano na década de 90, embora 

essas estimativas tenham uma grande incerteza. (IPCC, 2007). 

 
2.2 – Biodiesel 

Uma das medidas de mitigação para diminuir o efeito do GEE (gases do efeito 

estufa) é a utilização de biocombustíveis, como o bio-etanol e óleos vegetais 

(BELTRÃO, 2005; URQUIAGA et al., 2005; MONTEIRO, 2007). Segundo Barros (2006) 

entre os biocombustíveis, o biodiesel é definido como combustível de motores a 

combustão interna, com ignição por compressão, renovável e biodegradável, derivado 

de óleos vegetais ou de gorduras animais, que pode substituir parcial ou totalmente o 

óleo diesel de origem fóssil. 

Urquiaga et al., (2005) relatam que recentemente no Brasil muita atenção vem 

sendo dada a produção de biodiesel. Os principais fatores para esse maior interesse 
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estão relacionados com: a) aumentos contínuos do preço de petróleo e seus derivados; 

b) vantagens na mitigação de emissões de CO2; c) possibilidade de captar recursos 

internacionais por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou Clean 

Development Mechanism (CDM) do acordo de Quioto, ou do mercado internacional de 

créditos de carbono (HOLANDA, 2004). 

Segundo Barros (2006) o formento para a inserção do biodiesel na matriz 

energética brasileira deu-se através da Lei Federal 11.097/2005, que prevê a 

autorização da mistura biodiesel/diesel em escala comercial da proporção de 2% de 

biodiesel e 98% óleo diesel, passando a ser obrigatória esta mistura desde 2008. 

A busca mundial por fontes ecologicamente corretas de energia, aliada a iniciativa 

do Programa Brasileiro de Biodiesel alavancaram as pesquisas por vegetais que 

apresentassem viabilidade para produção de biodiesel. De acordo com Beltrão (2005); 

Bilich & Silva (2006) e Saturnino et. al. (2005) no Brasil, a principal matéria-prima para 

produção de biodiesel se encontra entre plantas oleaginosas como a mamona (Ricinus 

communis L.), dendê (Elaeais guineensis), amendoim (Arachis hypogaea L), canola 

(Brassica napus L. var. Oleifera Moench), soja (Glycine max L.), girassol (Helianthus 

annuus L.), algodão (Gossypium hirsutum L.), babaçu (Orrbignya speciosa Mart.), 

gergelim (Sesamum indicum L) e pinhão manso (Jatropha curcas L.). 

 
2.3 – Pinhão Manso (Jatropha curcas L.) 

Para Purcino e Drummond (1986) o pinhão manso é uma planta produtora de óleo 

com todas as qualidades necessárias para ser utilizado como biocombustível. Assim, o 

pinhão passou a ser divulgado como uma alternativa para fornecimento de matéria-

prima, baseando-se na expectativa de que a planta tenha alta produtividade de óleo, 

baixo custo de produção, ser perene e ser persistente a seca (CARNIELLI, 2003; 

ARRUDA et. al., 2004; SATURNINO et al., 2005). 

De acordo com Heller (1996) e Henning (1999) o pinhão manso pertence à família 

das Euphorbiaceaes (que compreende aproximadamente 8.000 espécies, pertencendo 

a 321 gêneros), gênero Jatropha, tribo Joannesiae. Existem aproximadamente 170 

espécies conhecidas. De acordo com Leon (1987), Mabberley (1987) e Rehm & Espig 

(1991), as espécies de importância econômica nesta grande família são: mandioca 

(Manihot esculenta); seringueira (Hevea brasiliensis); mamona (Ricinus communis); 

pinhão manso (Jatropha curcas). 

Segundo Cortesão (1956), os portugueses distinguem duas variedades, catártica 

medicinal, a mais dispersa no mundo, com amêndoas muito amargas e purgativas e a 
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variedade árvore de coral, medicinal-de-espanha, árvores de nozes purgativas, com 

folhas eriçadas de pêlos glandulares que segregam látex, límpido, amargo, viscoso e 

muito cáustico. 

É ainda incerto o centro de origem do pinhão manso, mas acredita-se ser México e 

América Central (HELLER, 1992; HENNING & MITZLAFF, 1995). Já Martin e Mayeux 

(1984) colocaram o estado de Ceará no Brasil como um centro de origem. Das ilhas de 

Cabo Verde, ele foi introduzido na África e na Ásia, sendo registrada sua presença em 

quase todo o mundo. Esta espécie é persistente à seca, sendo adaptada às 

circunstâncias árida e semi-árida. A distribuição atual mostra que a introdução foi a mais 

bem sucedida nas regiões mais secas dos trópicos com pluviosidade anual de 200-1000 

milímetros. Ocorre principalmente em altitudes de 0-500 m, preferindo as áreas com 

temperaturas anuais médias bem acima de 20°C, mas pode crescer em alturas mais 

elevadas e tolera a geada ligeira. Cresce em solos bem-drenados com aeração boa e é 

bem adaptada aos solos com baixa fertilidade (HELLER, 1996; HENNING & KONE, s/d). 

Heller (1996) e Arruda et. al. (2004) descrevem o pinhão como um arbusto grande, 

de crescimento rápido, cuja altura normal é dois a três metros, mas pode alcançar até 

cinco metros em condições especiais, apresentando raiz pivotante, e bastante 

ramificada (Figura 2.1A). O diâmetro do tronco é de aproximadamente 20 cm; possui 

raízes curtas e pouco ramificadas, caule liso, de lenho mole e medula desenvolvida, 

mas pouco resistente; floema com longos canais que se estende até as raízes, nos 

quais circula o látex, suco leitoso que corre com abundância de qualquer ferimento 

(ROETZ, 2006). O tronco ou fuste é dividido desde a base, em compridos ramos, com 

numerosas cicatrizes produzidas pela queda das folhas na estação seca, as quais 

ressurgem logo após as primeiras chuvas (CORTESÃO, 1956; BRASIL, 1985; DIAS et. 

al., 2007). Seu crescimento é articulado, com morfologia descontinuada e dormência de 

sementes induzida por flutuações na precipitação, temperatura e luz. (HELLER, 1992). 

(Figura 2.1B). 

Ainda de acordo com Cortesão (1956) e Brasil (1985), as folhas do pinhão são 

verdes, esparsas e brilhantes, largas e alternas, em forma de palma com três a cinco 

lóbulos e pecioladas, com nervuras esbranquiçadas e salientes na face inferior (Figura 

2.1C). Floração monóica, apresentando na mesma planta, mas com sexo separado, 

flores masculinas, em maior número, nas extremidades das ramificações e femininas 

nas ramificações, as quais são amarelo-esverdeadas e diferencia-se pela ausência de 

pedúnculo articulado nas femininas que são largamente pedunculadas (DIAS et. al., 

2007). Existem indicações, também, que a floração desta cultura é descontínua, com 
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frutos na mesma inflorescência de idades diferentes e níveis de deiscência (abertura) 

ainda não totalmente estudados (SATURNINO et al., 2005). (Figura 2.1D). 

Os frutos são do tipo trilocular, 2,5 a 4,0cm de comprimento por 2,0 a 2,5cm de 

largura, carnudo e amarelado, em três valvas, cada uma contendo uma semente (Figura 

2.1E); A semente é relativamente grande; quando secas medem de 1,5 a 2cm de 

comprimento e 1,0 a 1,3cm de largura; tegumento rijo, quebradiço, de fratura resinosa 

(Figura 2.1F). (PEIXOTO, 1973; ARRUDA et al., 2004; SATURNINO et. al., 2005) 

De acordo com Jones & Miller (1992) o pinhão manso é uma cultura de multiuso, 

valioso para diminuir o efeito da degradação ambiental, a desertificação e o 

desmatamento do solo, e que pode ser usados para a bioenergia substituindo o petro-

diesel; para a produção do sabão e a proteção climática (seqüestro de carbono), e daqui 

merecem a atenção específica o pinhão manso pode contribuir para aumentar rendas 

tanto da agricultura familiar como das agroindústrias. 

O pinhão manso produz sementes com um índice do óleo de 37%. Em épocas 

anteriores, o óleo de semente foi usado principalmente para a produção do sabão. Por 

causa do interesse crescente em extrair o óleo de semente em Cabo Verde, diversos 

estudos foram realizados para avaliar a praticabilidade da extração do óleo (ESTEVES, 

1960; ANDRADE, 1978; CORRELL et al., 1982). 

A planta é cultivada extensamente nos trópicos como cerca viva nos campos e nas 

vilas urbana (BUDOWSKI, 1987; DIALLO, 1994). Isto é feito devido ao fato do pinhão 

manso ser facilmente propagado assexuadamente (estacas), sendo plantados em 

espaçamento denso para esta finalidade, e porque a espécie não serve de pasto para o 

gado (LUTZ, 1992; HENNING & MITZLAFF, 1995). No entanto, no norte da Austrália, o 

pinhão manso é considerado uma erva daninha por causa de sua distribuição em terras 

agricultáveis e da toxicidade de suas sementes (CROTHERS, 1994). 

A torta de pinhão manso não pode ser usada na alimentação animal por causa de 

suas propriedades tóxicas (BELTRÃO e CARTAXO, 2006), mas é valioso como o adubo 

orgânico desde que tem um índice do nitrogênio similar àquele da torta da semente de 

mamona e do adubo de galinha. O índice do nitrogênio varia de 3.2 a 3.8%, dependendo 

da fonte (JUILLET e COURP, 1955; MOREIRA, 1970; VÖHRINGER, 1987). 

Entretanto, como ressalta Beltrão (2006) não se conhece quase nada da 

bioquímica e da fisiologia desta planta, não existem cultivares definidas e alguns 

aspectos agronômicos ainda carecem de investigação, como por exemplo, a população 

de plantas ideal e a configuração de plantio. Além disso, o autor refuta a alegação de 

que o pinhão manso produz muito bem em solo de baixa fertilidade, pois, segundo ele,  
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Fig. 2.1A – Raiz do Pinhão Manso Fig. 2.1B – Caule do Pinhão Manso 
            Fonte: Suenildo Oliveira (2008)              Fonte: Suenildo Oliveira (2008) 

  
Fig. 2.1C – Folha do Pinhão Manso Fig. 2.1D – Floração do Pinhão Manso 
            Fonte: Suenildo Oliveira (2008)              Fonte: Suenildo Oliveira (2008) 

  
Fig. 2.1E – Frutificação do Pinhão Manso Fig. 2.1F – Sementes do Pinhão Manso 
             Fonte: Suenildo Oliveira (2008)              Fonte: Suenildo Oliveira (2008) 
Figura 2.1 - Partes vegetativas do pinhão manso (Jatropha curcas L.) 
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qualquer planta sempre produzirá mais quanto melhor for a disponibilidade de nutrientes 

para ela. 

França e Felicíssimo (2009) observando plantios experimentais do Jatropha 

Curcas, nas Empresas EPAMIG (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais) 

e EBDA (Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário) e na EMBRAPA Semi-Árido 

(Pernambuco) entre os dias 15/10 e 19/10/2009, constataram que a quase totalidade 

dos conteúdos divulgados pelos meios de comunicação, principalmente a INTERNET, 

sobre a cultura do pinhão manso, constituem-se em meias verdades ou conjecturas 

inverídicas sem um rigor científico adequado. 

A total ausência de dados científicos sobre o comportamento da planta em 

diversos ambientes ou sob condições de clima, solo ou de plantios consorciados 

específicos, principalmente os que dizem respeito à produtividade, nutrição, adubação 

orgânica ou inorgânica, controle de pragas e de doenças, são sob o ponto de vista da 

equipe da EPAMIG o principal argumento e entrave ao endosso desta equipe científica 

na liberação do plantio comercial do Jatropha Curcas (FRANÇA e FELICÍSSIMO, 2009). 

 
2.4 - Pesquisas iniciais sobre adubação do Pinhão Manso 

As pesquisas sobre a nutrição do pinhão manso no Brasil iniciaram-se com mais 

freqüência a partir do ano de 2005-2006, tendo-se experimentos em algumas 

instituições, tais como: Universidades, EPAMIG, EBDA e a EMBRAPA/CNPA. Trabalhos 

desenvolvidos entre a EMBRAPA/CNPA e as Universidades (UFPB e UFCG) já 

produziram algum conhecimento sobre o uso de fontes e níveis de adubos para esta 

oleaginosa. Podem-se citar trabalhos como: Análise do tecido vegetal do pinhão manso, 

submetidos a fontes e doses de nitrogênio. (GUIMARÃES e BELTRÃO, 2008); 

Crescimento inicial de Jatropha curcas em função de fontes e doses de fertilizantes 

(GUIMARÃES e BELTRÃO, 2008); Crescimento de mudas de pinhão manso em 

substrato contendo composto de lixo urbano (LIMA et. al., 2008); Resposta das variáveis 

de fitomassa do pinhão manso (Jatropha curcas L.) a níveis de água e adubação 

nitrogenada (ALBUQUERQUE et. al., 2008); Crescimento do pinhão manso (Jatropha 

curcas L.) em função de níveis de água e adubação nitrogenada (ALBUQUERQUE et. 

al., 2008). Influência da adubação nitrogenada no crescimento inicial do pinhão manso 

(Jatopha curcas L.) (NASCIMENTO et. al. 2008). Outros trabalhos relevantes são: 

Estatura de plantas de pinhão manso submetidas a diferentes fontes de adubação 

(SOARES et. al., 2008). Caracterização da diversidade de acessos de pinhão manso 

(SILVA, 2008), Tolerância da cultura do pinhão manso ao encharcarmento do solo 
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(SAMPAIO et.al., 2008). Fenologia e capacidade fotossintética do pinhão manso 

(Jatropha curcas L.) em diferentes épocas do ano no Estado de Alagoas (SANTOS, 

2008). 

Albuquerque et. al. (2008) estudando a resposta das variáveis de fitomassa do 

pinhão manso em função de níveis de água disponível no solo e adubação nitrogenada, 

utilizando-se de quatro doses de nitrogênio (0, 60, 120 e 180 kg ha-1 de sulfato de 

amônia) e quatro níveis de água no solo (100, 80, 60 e 40% da água disponível) 

concluíram que houve interação significativa entre os dois fatores, e que as maiores 

estimativas para as variáveis de fitomassa, foram obtidas na maior dose de nitrogênio e 

no maior nível de água no solo estudado. 

A influência da adubação orgânica e mineral no crescimento inicial do pinhão 

manso foi estudada por Guimarães e Beltrão (2008), utilizando nitrogênio (uréia) nas 

doses de 85; 170; 255 e 340kg ha-1 e três fertilizantes orgânicos (esterco bovino, 

biossólido e torta de mamona). Estes autores concluíram que o pinhão manso nos 

primeiros 135 dias do seu ciclo, respondeu a adubação orgânica, com os produtos 

Biossólido e Torta de Mamona, de forma significativa em relação à testemunha sem 

fertilizantes. As plantas do pinhão manso foram beneficiadas pela adubação, em 

especial com a NPKmineral, proporcionando um incremento na altura de 96,14% 

quando comparados com a testemunha, sem o uso de fertilizantes; e que a adubação 

orgânica, o biossólido e a torta de mamona aumentaram significativamente o 

crescimento da planta promovendo aumento de crescimento, como traduzido pelas 

variáveis altura da planta e diâmetro caulinar de respectivamente 40,9% e 40,6% com 

relação ao controle, sem adubação orgânica. 

Os componentes de crescimento do pinhão manso em função de níveis de água e 

adubação nitrogenada foram estudados por Albuquerque et. al. (2008), evidenciando 

que as maiores estimativas para as variáveis de crescimento (altura da planta e área 

foliar), foram obtidas na maior dose de nitrogênio (180 kg ha-1 de sulfato de amônia) e 

no maior nível de água no solo (100% da água disponível). 

Lima et. al. (2008) avaliou os efeitos do composto de lixo urbano na composição do 

substrato para a produção de mudas de pinhão manso em tubetes, tendo como 

resultado a aplicação de 20% de composto de lixo na composição do substrato como 

ótimo para proporcionar condições adequadas para a obtenção de mudas de pinhão 

manso com características de crescimento desejável, e que a utilização deste composto 

aumentaram significativamente os teores foliares de K, Mg e S. 
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Drumond et. al. (2008) em um plantio de pinhão manso no Campo Experimental da 

Embrapa, em Petrolina-PE utilizaram uma adubação em fundação de 150g/cova de NPK 

(06:24:12) com o objetivo de determinar o potencial produtivo do pinhão manso em 

condições semi-áridas, com e sem irrigação. Já Colleti et. al. (2008) utilizaram 250 g de 

NPK (05-25-15) por planta, mais a adição de 2 kg de cama de frango, quando do estudo 

da produtividade inicial da cultura do pinhão manso em condições irrigadas e de 

sequeiro, na região de Tangará da Serra – MT. Com base nos resultados obtidos nestes 

dois experimentos esta adubação foi tida como satisfatória para a condução e conclusão 

destas pesquisas. 

Para avaliar as respostas do crescimento inicial do pinhão manso as diversas 

fontes e doses de adubação, sendo eles orgânicos (esterco bovino, biossólido e torta de 

mamona) e mineral (NPK) nos primeiros 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e 135 dias após 

a emergência das plântulas, Guimarães (2006) conduziu um experimento na 

EMBRAPA/CNPA em 2006 e concluiu que em relação às fontes orgânicas fornecidas, a 

que mostrou-se com melhor desenvolvimento foi a torta de mamona e o biossólido; e 

que as doses aplicadas no pinhão manso que obtiveram melhor resposta foi a de 255 e 

340 Kg ha-1 de N (uréia). 

 
2.5 – Nutrição Mineral de Plantas - Nitrogênio 

De acordo com Urquiaga e Malavolta (2002) o solo é o recurso natural que por 

milhares de anos vem sendo empregado direta e indiretamente como o principal 

sustento das plantas, fonte de alimento para os animais incluído o homem. Como é de 

domínio geral, foram os fertilizantes que indiretamente salvaram a humanidade da maior 

fome da história moderna, especialmente na Ásia e Índia nos anos 60 (BORLAUG & 

DOWSWELL, 1994; CIB, 2009). Assim, o uso de fertilizantes aplicados via solo ou foliar 

tem sido a melhor solução para o aumento de produtividade das culturas (CLARKSON, 

1985). 

Para Laviola et al., (2007) a recomendação de adubação de uma cultura depende 

das demandas nutricionais das plantas para o crescimento vegetativo e reprodutivo. 

Também deve ser levada em consideração a eficiência de aproveitamento dos adubos 

aplicados e a fração de nutrientes suprida pelo solo (PREZOTTI, 2001). 

A contribuição da nutrição de plantas como um ponto decisivo para o massivo 

aumento da produção e sua importância para o futuro foram enfatizados pelos estudos 

de Borlaug & Dowswell (1994). Já Loneragan (1997), coloca a nutrição de plantas com 

um papel chave no século XXI, principalmente nos países emergentes. 
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Dentre os nutrientes mais influentes para o desenvolvimento agrícola tem-se o 

nitrogênio como elemento mais importante (URQUIAGA e ZAPATA, 2000). E segundo 

Santos (2008) este é o nutriente mineral que a planta do pinhão manso necessita em 

maior quantidade. 

Como elemento presente na atmosfera ele passa para o solo através de 

compostos orgânicos (restos vegetais e animais) e/ou inorgânicos, fixação biológica 

(simbiótica ou não) e fixação por descargas elétricas (MALAVOLTA, 1981). Através do 

processo de mineralização ou imobilização o nitrogênio passa da forma indisponível 

(orgânica) para a forma disponível (inorgânica). Quando aplicado via solo, pode ocorrer 

a sua perda por volatilização, lavagem (ou erosão), lixiviação e/ou extraído pelas 

culturas (FAQUIN, 1994). 

Apesar de ser o nutriente mais abundante da atmosfera terrestre (78% da 

atmosfera terrestre), o N não figura como constituinte de qualquer rocha terrestre. 

Talvez, seja por este motivo ser ele é o elemento mais caro dos fertilizantes, pois, para 

sua formação é necessárias diversas reações químicas, as quais necessitam de muita 

energia (MACHADO, 2002). Ele é o nutriente mais utilizado, mais extraído e mais 

exportado pelas culturas (CARNAÚBA, 1990; GIRACCA e NUNES, 2008). Sendo assim, 

a sua utilização na agricultura é essencial para as plantas cumprirem seu ciclo de vida 

(RAVEN et. al., 1978). 

Machado (2002), Tavares Júnior e Dalto (2004) colocam a adubação nitrogenada 

como a maior responsável pela disponibilidade do N no solo. As formas em que o N se 

apresenta nos adubos nitrogenados são: Nítricas (Ex. Nitrato de Cálcio), amoniacal (ou 

ambas como e o caso do Nitrato de Amônia), orgânica e amídica (Uréia). A 

concentração de N nos adubos pode variar desde 82% na amônia anidra até alguns 

décimo de 1% nos adubos orgânicos. 

 
2.6 – Uso da Uréia como Fonte de Nitrogênio 

Essa fonte de N é um exemplo de pureza, em cuja composição aparecem 

unicamente os elementos de N, C, H e O, sendo que os três últimos são abundantes na 

natureza, na forma de diversos compostos muitos deles são vitais para os seres vivos 

(CO2 e H2O) (MACHADO, 2002). Por seu baixo custo, elevada solubilidade e 

compatibilidade para uso em mistura com outros fertilizantes e alta concentração de N, a 

uréia é a fonte mais difundida de nitrogênio. Porém, é a fonte que apresenta maior 

potencial de perda de nitrogênio por volatilização (LARA CABEZAS e YAMADA, 1999). 
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Segundo Malavolta (1981) e Mello (1987) a uréia é usada em menor proporção 

como adubo foliar, particularmente quando se pretende realizar correção da deficiência 

de nitrogênio. O volume maior, porém, é usado para aplicação no solo. 

No solo, quando aplicada em cobertura, sem incorporação, parte do N da uréia 

pode se perder por volatilização de amônia devido à atividade da urease já mencionada. 

A perda é, entretanto, desprezível se houver umidade suficiente para levar a uréia ao 

alcance da raiz (URQUIAGA e MALAVOLTA, 2002). Quando aplicada no plantio, isto é, 

incorporada no sulco ou na cova ou dissolvida na água de irrigação (fertirrigação), pode 

ter os seguintes destinos: dissolução na solução do solo absorção direta pelas raízes ou 

hidrólise pela urease de microrganismos e de restos vegetais. 

 
2.7 – Uso da Poda na Planta de Jatropha 

A poda é uma técnica bastante utilizada para as espécies perenes, principalmente 

nas frutíferas (FACHINELLO et. al., 1995 apud ÁVILA et. al., 2008). A poda é importante 

para toda a árvore ou arbusto que necessite gerar muitos ramos laterais para aproveitar 

bem a luz solar, produzir abundante floração e consequentemente a obtenção de frutos 

e sementes (FACHINELLO et. al., 1995). 

De acordo com Melo et. al. (2008) a poda tem grande importância no cultivo do 

pinhão manso, já que na produção desta planta o número de frutos está diretamente 

ligado ao número de ramos, este fato é corroborado por Cortesão (1956) o qual relata 

que as estruturas produtivas do pinhão manso encontram-se na extremidade apical dos 

seus ramos, o que torna a poda um trato cultura importante para o aumento da 

produção desta oleaginosa. MELO et. al., (2008) relata que na Índia e no continente 

Africano, a poda é feita desde o primeiro ano, e por todos os anos seguintes, a uma 

altura de 70 a 100 cm, e que no Brasil, entretanto, algumas observações indicam não 

haver necessidade de poda, para não prejudicar e atrasar a produção. 

ALVES et. al. (2008) afirmam que o pinhão-manso é uma planta que aceita muito 

bem a poda; sendo que as podas de manutenção deverão ser feitas no início da estação 

chuvosa, visando conduzir a planta, ocupando possíveis espaços que possam vir a 

existir entre as plantas e para manter a planta numa altura que favoreça a colheita sem 

necessidade de usar escadas, ou seja, em torno de dois metros de altura mesmo 

quando adultas. 
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3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa sobre os componentes de crescimento do pinhão manso (Jatropha 

curcas L.) em função da poda e adubação mineral foi realizada no Centro Nacional de 

Pesquisa de Algodão – CNPA, pertencente a EMBRAPA, na cidade de Campina 

Grande-PB, sob condições de ambiente natural. 

 

3.1. Localização do experimento e características climáticas 

O Centro Nacional de Pesquisa de Algodão localiza-se na Zona Centro Oriental do 

Estado da Paraíba, no Planalto da Borborema, cujas coordenadas geográficas são 

latitude sul 7°13’11’’S, longitude oeste 35°53’31’’ W e altitude 547,56m. O período 

chuvoso é de março a julho e o mais seco de outubro a dezembro. De acordo com o 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o município apresenta precipitação total 

anual de 802,1mm, temperatura máxima normal de 27,5  °C e a mínima normal em 

média de 19,2 °C. 

 

3.2. Material do solo 

O solo utilizado no experimento foi do tipo Neossolo Regolítico, proveniente do 

município de Lagoa Seca, PB. O material do solo foi coletado na propriedade da 

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária (EMEPA), na profundidade de 0-20cm, e 

caracterizado quimicamente no Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas da 

EMBRAPA-Algodão e análise física na Universidade Federal de Campina Grande-

UFCG. 

 

3.3. Unidades experimentais 

Conforme recomendações de Beltrão et al. (2002), utilizaram-se vasos plásticos, 

com capacidade de 60 litros (diâmetro superior - 41 cm, diâmetro inferior – 31 cm e 

altura – 56 cm), no total de 60 vasos. Foram feitos furos na parte inferior do vaso para 

permitir a drenagem; todos foram pintados de cor prata fosca, com base no 

procedimento recomendado por Beltrão et al. (2002), tendo-se em vista amenizar os 

efeitos dos raios solares (Figura 3.1). 
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Figura. 3.1- Vista parcial do experimento. Campina Grande, 2007 

Fonte: Suenildo J. C. Oliveira 
 

3.4. Condução do Experimento 

 

3.4.1. Média mensal da temperatura no período do experimento 

Apresentam-se na Tabela 3.1, os dados da temperatura e umidade, registrados na 

Estação Meteorológica do CNPA-EMBRAPA, durante o período de condução do 

experimento, compreendido entre o plantio e a última mensuração. 

Tabela 3.1 – Média mensal da temperatura e umidade relativa do ar na EMBRAPA 
ALGODÃO (Outubro/2007 a Agosto/2008) 
 

MÊS/ANO 
Temperatura  (°C) Precipitação Umidade Relativa 

do Ar (%) Média Máxima Mínima Pluviométrica (mm) 

Outubro/07 22,9 29,2 19,5 3,6 71 
Novembro/07 24,0 30,6 20,5 7,8 70 
Dezembro/07 24,5 30,7 20,9 4,2 76 
Janeiro/08 24,6 30,4 21,1 56,6 79 
Fevereiro/08 25,4 31,8 21,7 11,0 77 
Março/08 25,0 30,9 21,7 247,1 81 
Abril/08 23,9 28,2 21,2 75,9 86 
Maio/08 23,3 27,3 20,6 165,0 86 
Junho/08 21,7 25,6 18,9 97,8 86 
Julho/08 20,9 24,9 18,3 129,6 86 
Agosto/08 21,2 25,9 18,3 86,9 84 
Setor de Climatologia do CNPA. Campina Grande, PB. 2007/2008 

 

3.4.2. Características Químicas e Físicas do Solo 

As características físicas e químicas do solo da camada de 0–20cm utilizado no 

experimento são apresentados na tabela 3.2 e 3.3. 
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Tabela 3.2 – Características químicas do solo usado no experimento. Embrapa Algodão, 
Campina Grande – PB, 2009 

pH 
(H2O) 

 

-------Complexo Sortivo (mmolc/dm3)-----------
- 

 

% 
 

mmolc/dm3 
 

mg/dm3 
 

g/Kg 

1:2,5 Ca+2 Mg+2 Na+ K+ S H+Al T V Al+3 P M.O. 
5,3 9,1 5,6 0,2 1,2 13,5 11,6 25,1 54 1,0 4,5 1,8 

Análise realizada pelo Laboratório de Solo e Nutrição de Plantas da Embrapa Algodão. Campina 
Grande, PB. 2007 

 

Tabela 3.3 – Características físicas do solo usado no experimento. Embrapa Algodão, 
Campina Grande, PB, 2009 

Densidade (g/cm3) -------------------------------Granulometria  (g/Kg)--------------------------- 
 

Aparente 
 

Real 
Porosidade 

(%) 

 

Umidade 
 

Areia 
 

Silte 
 

Argila 
Classificação 

Textural 

1,48 2,62 33,10 0,51 77,14 11,35 11,51 Franco Arenoso 
Análises realizadas pelo Laboratório de Solo da UFCG. Campina Grande, PB. 2007 

 

3.4.3. Preparo do solo 

O solo foi tamisado em peneira de malha de 5cm, pesado para cada tratamento 

(65 Kg/vaso) e em seguida realizada a adubação mineral com base no resultado da 

análise química do solo. Todos os tratamentos receberam uma adubação de fundação, 

em cada vaso, sendo aplicado o superfosfato simples (P2O5) e cloreto de potássio (K20) 

a uma altura de 30cm do fundo do vaso, respectivamente, sendo a quantidade de adubo 

calculada de 4,4g por vaso de superfosfato simples e 1,32g de cloreto de potássio 

(baseada na sugestão de Beltrão et. al. (2007), de 60 kg ha-1 para espécies 

silvestres/asselvajadas). 

 

3.4.4. Plantio 

O plantio ocorreu no dia 1/10/2007, com sementes provenientes do município de 

Petrolina-PE, sendo semeadas três sementes por vaso, inserida na posição com a 

carúncula para cima, tendo em vista a aceleração na germinação da semente. As 

sementes foram plantadas com uma profundidade de aproximadamente 5cm. O 

desbaste foi realizado quinze dias após a emergência das sementes, retirando-se as 

plântulas consideradas menos vigorosas e se deixando apenas uma planta por vaso, 

sendo escolhidas as de tamanho uniforme. 

 

3.4.5. Controle de pragas e plantas daninhas 

O controle de pragas no experimento foi realizado através de amostragens 

periódicas, para que fosse possível avaliar os danos e adotar o método de controle mais 
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eficaz. Utilizou-se o acaricida sistêmico e de contato do grupo químico Avermectina 

(Vertimec® 18 EC) na dosagem de 2 ml L-1  para o controle dos ácaros branco e 

vermelho, aplicado com pulverizador costal manual, bico tipo leque, submetido à prévia 

calibração. Já para o controle de ervas daninhas foram feitos arranquios manuais 

eliminando-se as que por ventura apareciam. 

 

3.4.6. Irrigação 

Foram realizadas irrigações diárias nos vasos quando necessário, de forma a repor 

a água consumida na evapotranspiração e manter o solo com umidade próxima à 

capacidade de campo. A água utilizada foi à de abastecimento do município de Campina 

Grande, PB, cujas características físico-químicas encontram-se na Tabela (3.1). 

Tabela 3.4- Composição físico-química da água de abastecimento usada no 
experimento. Embrapa Algodão– Campina Grande – PB –2007/2008 

pH C.E DQO Mg HCO3 alcalinidade Ca 
 dS m-1 --------------------------------------(mg L-1)------------------------------------------ 

7,87 0,60 30 75 66,0 80 111 
 

Amônia 
 

Nitrito 
 

Nitrato 
 

Fósforo total 
 

Ortofosfato 
Sólidos 

suspensos totais 
Sólidos 
totais 

----------------------------------------------------(mg L-1)----------------------------------------------------- 
0,87 0,00 0,17 0,09 0,06 5 450 

Análises realizadas no Laboratório de Análises químicas, físicas e microbiológicas do PROSAB 
DQO=Demanda química de Oxigênio/ C.E= Condutividade Elétrica 

 

3.4.7. Descrição das Variáveis Avaliadas 

3.4.7.1 - Estudo da Fitomassa Fresca 

As características do crescimento inicial do pinhão manso foram feitas utilizando-se 

do estudo da Fitomassa Fresca Epígea, através do método da análise clássica não 

destrutiva. As variáveis relacionadas foram avaliadas em dez períodos (30, 60, 90, 120, 

150, 180, 210, 240, 270 e 300 dias após o plantio - DAP). As variáveis analisadas foram: 

– Altura caulinar da planta (cm): foram feitas medições da altura a cada 30 dias com a 

utilização de uma régua graduada, desde a cicatriz cotiledonar da planta até a 

inserção da última folha. 

– Taxa de Crescimento Absoluto Caulinar – TCAC = (H2 – H1) / (T2 – T1).....(cm dia-1); 

sendo: H = altura (em dois períodos distintos) e T = tempo (em dois tempos distintos). 

– Taxa de Crescimento Relativo Caulinar – TCRC = (LogH2 – LogH1) / (T2 – T1)..... 

(cm cm-1 dia-1); sendo: H = altura (em dois períodos distintos) e T = tempo (em dois 

tempos distintos). 
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– Diâmetro caulinar (mm): a avaliação do diâmetro caulinar foi realizada com o auxílio 

de um paquímetro, verificando-se o diâmetro logo acima da cicatriz cotiledonar. 

– Taxa de Crescimento Absoluto em Diâmetro Caulinar – TCADC = (D2 – D1) / (T2 – 

T1).....(cm dia-1); sendo: D = diâmetro (em dois períodos distintos) e T = tempo (em 

dois tempos distintos). 

– Taxa de Crescimento Relativo em Diâmetro Caulinar – TCRDC = (LogD2 – LogD1) 

/ (T2 – T1)..... (cm cm-1 dia-1); sendo: D = diâmetro (em dois períodos distintos) e T = 

tempo (em dois tempos distintos). 

– Taxa de Crescimento Absoluto em Fitomassa Fresca Epígea – TCAFFE = (H2 x 

D2
2) – (H1 x D1

2) / (T2 – T1).....(cm3 dia-1); sendo: H = altura caulinar (em dois períodos 

distintos); D = diâmetro caulinar (em dois períodos distintos) e T = tempo (em dois 

tempos distintos). 

– Taxa de Crescimento Relativo em Fitomassa Fresca Epígea – TCRFFE = (LogH2 

x D2
2) – (LogH1 x D1

2) / (T2 – T1).....(cm3 cm-3 dia-1); sendo: H = altura caulinar (em 

dois períodos distintos); D = diâmetro caulinar (em dois períodos distintos) e T = 

tempo (em dois tempos distintos). 

- Número de folhas (unidade): foi feita através da contagem simples de todas as folhas 

da planta. 

– Área foliar (cm2): com o auxílio de uma régua tomou-se as medidas da folha (largura 

e comprimento da nervura principal), considerando-se como tamanho da nervura 

principal a distância entre o ponto de inserção do pecíolo e a extremidade inferior da 

folha e como largura a maior dimensão aproximadamente perpendicular a nervura 

principal. Para o cálculo da área utilizou-se a metodologia proposta por Severino et. 

al. (2006) onde: A = 0,84 x (P + L)0,99.....(cm2), sendo P = comprimento da nervura 

principal & L = largura da folha. 

– Taxa de Crescimento Absoluto Foliar – TCAF = (A2 – A1) / (T2 – T1).....(cm2 dia-1); 

sendo: A = área foliar (em dois períodos distintos) e T = tempo (em dois tempos 

distintos). 

– Taxa de Crescimento Relativo Foliar – TCRF = (lnA2 – lnA1) / (T2 – T1).(cm2 cm-2 

dia-1); sendo: A = área foliar (em dois períodos distintos) e T = tempo (em dois tempos 

distintos) & ln = logaritmo neperiano. 

– Área Foliar Específica – AFE = A / BF......(dm2 g-1); sendo: A = área foliar e BF = 

Biomassa seca das Folhas. 
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– Razão de Área Foliar – RAF = A / BT......(dm2 g-1); sendo: A = área foliar e BT = 

Biomassa Total (Matéria seca epígea + hipógea). 

– Duração de Área Foliar – DAF = ((A1 – A2) / (lnA2 – lnA1)) X (T2 – T1).....(cm2 x dia). 

Todos os cálculos foram efetuados segundo metodologia proposta por Hozumi et. 

al. (1955), Reis e Muller (1979), Benincasa (1988) e Beltrão et. al. (2001). 

 

3.4.7.2 - Estudo da Fitomassa Seca 

Para a análise de matéria seca das folhas, caule e raiz, utilizou-se do método 

destrutivo, onde após os 300 dias pós-plantio as plantas foram sacrificadas e suas 

partes separadas para cálculo da fitomassa epígea e hipógea. 

a) Fitomassa Seca Epígea: 

– Massa Seca do Caule e das Folhas (g) – A parte área da planta foi cortada, 

separada (caule e folhas) e acondicionados em sacos de papel de acordo com cada 

tratamento, para em seguida serem colocados em uma estufa a 65° C, 

permanecendo durante 72 h. Depois de retirados da estufa o material foi colocado em 

sacos plásticos (para evitar ganho de umidade) para o transporte até o local onde foi 

feita a pesagem em balança de precisão, anotando-se os valores para cada 

tratamento. 

b) Fitomassa Seca Hipógea: 

– Massa Seca da Raiz (g) – as raízes após serem coletadas foram lavadas em água 

corrente, e em seguida levadas a estufa a 65° C, durante 72 h. Logo após a secagem, 

o material foi colocado em sacos plásticos (para evitar ganho de umidade) para o 

transporte até o local onde foi feita a pesagem em balança de precisão, anotando-se 

os valores para cada tratamento. 

Todos os cálculos foram efetuados segundo metodologia proposta por Reis e 

Muller (1979), Luchesi (1984) e Benincasa (1988). 

 

3.4.8. Delineamento experimental e tratamentos 

Utilizou-se no experimento o esquema de análise fatorial 5 x 4 em um 

delineamento experimental de blocos ao acaso, com três repetições; onde o 1º fator 

corresponde as épocas de poda e o 2º fator corresponde as doses de uréia, totalizando 

20 tratamentos e 60 unidades experimentais, onde cada unidades experimental era 

constituída por uma planta. 

As doses de adubo nitrogenado (uréia) utilizadas foram 0, 40, 80 e 120 Kg ha -1, 

que correspondem a 0 g/vaso, 1,17 g/vaso, 2,34 g/vaso e 3,52 g/vaso, respectivamente. 
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Cada dose de uréia foi aplicada de forma parcelada em duas vezes para cada 

tratamento em um intervalo de 30 dias entre elas; sendo que a primeira adubação foi 

realizada no dia 15/11/2007 e a segunda adubação no dia 15/12/2007. 

A poda foi feita retirando-se a gema apical de acordo com cada tratamento; assim, 

contava-se a partir da inserção cotiledonar em direção ao ápice caulinar o número de 

inserções foliares e quando cada planta apresentava o número de inserções requeridos 

para cada tratamento (15, 20, 25 e 30 inserções foliares) era retirada a gema apical com 

o auxílio de uma tesoura de poda (ressaltando-se que as podas foram realizadas em 

épocas diferentes, segundo cada tratamento ter atingido o número exato de inserções 

foliares exigido por tratamento). Os tratamentos consistiram em: 

T1 – SEM PODA APICAL + SEM URÉIA (0 Kg ha-1); 
T2 – SEM PODA APICAL + 1,17 g/vaso de URÉIA (40 Kg ha-1); 
T3 – SEM PODA APICAL + 2,34 g/vaso de URÉIA (80 Kg ha-1); 
T4 – SEM PODA APICAL + 3,51 g/vaso de URÉIA (120 Kg ha-1); 
T5 – PODA APICAL (15 inserções foliares) + SEM URÉIA (0 Kg ha-1); 
T6 – PODA APICAL (15 inserções foliares) + 1,17 g/vaso de URÉIA (40 Kg ha-1); 
T7 – PODA APICAL (15 inserções foliares) + 2,34 g/vaso de URÉIA (80 Kg ha-1); 
T8 – PODA APICAL (15 inserções foliares) + 3,51 g/vaso de URÉIA (120 Kg ha-1); 
T9 – PODA APICAL (20 inserções foliares) + SEM URÉIA (0 Kg ha-1); 
T10 – PODA APICAL (20 inserções foliares) + 1,17 g/vaso de URÉIA (40 Kg ha-1); 
T11 – PODA APICAL (20 inserções foliares) + 2,34 g/vaso de URÉIA (80 Kg ha-1); 
T12 – PODA APICAL (20 inserções foliares) + 3,51 g/vaso de URÉIA (120 Kg ha-1); 
T13 – PODA APICAL (25 inserções foliares) + SEM URÉIA (0 Kg ha-1); 
T14 – PODA APICAL (25 inserções foliares) + 1,17 g/vaso de URÉIA (40 Kg ha-1); 
T15 – PODA APICAL (25 inserções foliares) + 2,34 g/vaso de URÉIA (80 Kg ha-1); 
T16 – PODA APICAL (25 inserções foliares) + 3,51 g/vaso URÉIA (120 Kg ha-1); 
T17 – PODA APICAL (30 inserções foliares) + SEM URÉIA (0 Kg ha-1); 
T18 – PODA APICAL (30 inserções foliares) + 1,17 g/vaso de URÉIA (40 Kg ha-1); 
T19 – PODA APICAL (30 inserções foliares) + 2,34 g/vaso URÉIA (80 Kg ha-1); 
T20 – PODA APICAL (30 inserções foliares) + 3,51 g/vaso URÉIA (120 Kg ha-1). 
 

3.4.9. Análise Estatística 

Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise de variância, utilizando o 

software SAS (Statistical Analysis Sistem, versão 6.12, 1977), sendo interpretados 

qualitativamente e quantitativamente. E, quando se constatou efeito significativo na 

análise de variância foi utilizada a análise de regressão para determinação do modelo 

matemático, sendo que, na escolha do melhor modelo de regressão adotaram-se os 

seguintes critérios em ordem de importância: regressão significativa, coeficiente de 

determinação (r2) e explicação biológica em consonância com o modelo estatístico. O 

esquema de análise de variância encontra-se na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5. Esquema de análise de variância 

FONTE DE VARIAÇÃO GRAUS DE LIBERDADE 

Blocos 02 
Época de Poda (EP) 04 
Dose de Uréia (DU) 03 
Interação EP X DU 12 
Resíduo 38 

TOTAL 59 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1 - Fitomassa Fresca Epígea 

Os dados sobre altura caulinar, diâmetro caulinar, número de folhas e área foliar, 

referentes aos 300 dias após o plantio do pinhão manso foram coletados e analisados 

estatisticamente, sendo aglutinados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Resumo da análise de variância (Quadrado médio) das variáveis altura 
caulinar, diâmetro caulinar, número de folhas e área foliar do Pinhão Manso aos 300 
dias após o plantio, em função das doses de uréia e poda. C. Grande, PB. 2009 

FV GL 
Altura 
(cm) 

Diâmetro 
(mm) 

N° de folhas 
(unidades) 

Área Foliar 
(cm2) 

Uréia (Ure) 3 2.791,44** 207,60** 497,79** 235.348,75** 
Regressão Linear 1 7.012,88** 574,14** 708,40** 216.644,21** 
Regressão Quadrá. 1 477,31* 35,21 ns 498,82** 112.358,77* 
Falta de ajuste 1 884,12** 12,46 ns 286,16** 487.043,25** 

Poda (Pod) 4 928,22** 76,05 ns 680,23** 319.654,16** 
Regressão Linear 1 99,75 ns 20,82 ns 969,01** 156.233,62** 
Regressão Quadrá. 1 367,90 ns 16,29 ns 39,05 ns 112.571,79** 
Regressão Cúbica 1 2.256,11* 197,61** 1.216,03** 969.247,95** 
Falta de ajuste 1 989,13** 69,48** 496,82** 4.0563,26** 

Interação (Ure x Pod) 12 257,23* 11,25 ns 549,56** 403.003,49** 

Blocos 2 150,35 ns 29,11 ns 175,32** 9414,88 ns 

Resíduo 38 98,07 28,86 20,88 14.433,96 

CV%  19,64 10,81 20,79 23,60 
(**), (*) e (ns) - Significativo a 1, a 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente (Teste 
F). 

 
Conforme os dados contidos na Tabela 4.1, percebe-se que os tratamentos 

diferiram entre si para as variáveis altura, diâmetro, número de folhas e área foliar, ou 

seja, o uso da uréia em suas diferentes doses bem como a aplicação das podas 

influenciaram diretamente as variáveis estudadas. 

A aplicação da uréia nas dosagens de 0,0; 1,17; 2,34 e 3,51 g/vaso, 

proporcionaram valores médios de 34,82; 43,27; 63,24 e 60,40 cm, respectivamente, 

para a variável altura. 44,98; 48,47; 52,46 e 52,88 mm, respectivamente para a variável 

diâmetro caulinar. 15,47 ; 20,40; 29,33 e 22,73 und., respectivamente, para a variável 

número de folhas. 462,40 ;367,51; 663,01 e 543,05 cm2, respectivamente, para a 

variável área foliar. 

Para o uso da poda, os valores médios obtidos para 0, 15, 20, 25 e 30 inserções 

foliares, na variável altura foram: 54,82; 43,71; 40,96; 62,88 e 49,79 cm, 

respectivamente. Para diâmetro caulinar: 52,15; 48,39; 47,35; 52,69; 47,92 mm, 

respectivamente. Para número de folhas: 17,75; 16,33; 18,33; 34,75 e 22,75 und., 
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respectivamente. E para área foliar: 585,42; 239,48; 498,92; 671,14 e 550,01 cm2, 

respectivamente. 

Quando do estudo dos fatores simples (uréia e poda) e duplo (interação dose-

poda) houve diferença significativa para todas as variáveis, com exceção da variável 

diâmetro quando testada sob a influência da poda. Isto significa que a uréia quando 

aplicada em suas diferentes doses influenciou diretamente nos resultados e 

consequentemente ocorreu uma resposta positiva na biologia da planta quando 

submetida à aplicação da poda, e que o inverso (poda-uréia) também é verdadeiro, ou 

seja, quando se pratica a poda em um determinado momento, ocorre uma melhor 

resposta da planta a adubação com a uréia, refletindo-se em ganhos positivos para as 

variáveis estudadas. 

De acordo com Malavolta et. al. (1997), o nitrogênio estimula a formação e o 

desenvolvimento de gemas florais e frutíferas, maior vegetação e perfilhamento e 

aumento nos teores de proteína. As plantas, de modo geral, respondem bem a 

adubação nitrogenada, o efeito externo do nitrogênio mais visível é a vegetação verde e 

abundante. Porem, o excesso de N e prejudicial, sendo assim, a dose deste elemento, 

fornecida à cultura, deve ser bem equilibrada em relação à quantidade do outro 

elemento de que a planta necessita, principalmente, fósforo e potássio (KIEHL, 1985). 

Segundo Guimarães (2008) a uréia é um fertilizante que tem por finalidade 

fornecer nitrogênio às plantas, trazendo como benefício um melhor crescimento e 

desenvolvimento das plantas. Seu uso feito de forma correta pode trazer aumentos de 

produtividade significativos. 

De acordo com Arruda et al. (2004), o pinhão-manso apresenta crescimento 

rápido, atingindo altura de dois a três metros quando adultas e podendo alcançar até 

cinco metros em condições especiais e apresenta diâmetro do tronco de 

aproximadamente 20 cm. O estudo de Ratree (2004) sobre o crescimento do pinhão-

manso na Tailândia, possibilitou ao autor concluir que as mudas da espécie 

apresentaram altura média entre 83 a 110 cm com 14 meses de idade. Já SANTOS 

(2008) em sua pesquisa sobre a Fenologia e capacidade fotossintética do pinhão manso 

em diferentes épocas do ano no estado de Alagoas, concluiu que aos seis meses de 

idade o pinhão manso apresentou média de 30 cm de altura e 23 mm de diâmetro 

caulinar e que aos com 21 meses de idade atingiu altura média de 147 cm e diâmetro 

caulinar de 80 mm. 

Guimarães e Beltrão (2008) utilizando a uréia como fonte de nitrogênio nas doses 

de 85; 170; 255 e 340 kg ha-1 de N para a adubação do pinhão manso, chegaram a 
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conclusão que a adubação nitrogenada via uréia proporcionou ganhos de altura e 

diâmetro caulinar; sendo as dosagens de 255 e 340Kg ha-1 de nitrogênio as que 

obtiveram melhor resposta. 

Albuquerque (2008) avaliando o crescimento do pinhão manso em função de níveis 

de água e adubação nitrogenada observou-se que a planta obteve melhores resultados 

para as variáveis de crescimento quando submetido à maior dose de nitrogênio e ao 

maior nível de água disponível no solo. 

Pacheco et. al. (2006) utilizando doses de 0, 36, 72, 108 e 144 kg/ha de P2O5; e 0, 

20, 40, 60 e 80 kg/ha de N, combinadas pela matriz experimental do quadrado duplo sob 

30 e 60 kg/ha de K2O, na adubação da mamoneira, obtiveram a máxima produtividade 

econômica de 2.836,8 kg/ha de bagas, associando doses de 20 P2O5, 30 K2O e 0 N, em 

kg/ha. No entanto não houve resposta significativa a adubação nitrogenada, fato 

atribuído a alta concentração de matéria orgânica do solo, a qual, através de processo 

de mineralização, provavelmente disponibilizou N em quantidade exigida pela cultura. 

A poda quando de origem antrópica tende a desencadear efeitos fisiológicos na 

planta que podem favorecer ou desfavorecer sua anatomorfisiologia. Como os vegetais 

apresentam dominância apical, devido à maior concentração do hormônio Ácido indol-3-

acético (AIA) se localizar no meristema apical (brotos), a retirada deste tende a uma 

melhor redistribuição da seiva, favorecendo a brotação lateral de gemas e assim novos 

caules e folhas são originados (SOUSA, 2005). 

A prática da poda e sua relação com a produtividade em grãos de plantas de 

pinhão manso foram estudadas por Ungaro et. al. (2007), utilizando-se de três 

tratamentos (sem poda, poda de ramos secundários com 1 ano de idade e poda do 

ramo apical com 1 ano de idade), foi verificado que não existem vantagens produtivas 

com a realização de poda dos galhos. 

Ávila et. al. (2008) estudando a resposta das plantas de pinhão manso a aplicação 

de diferentes intensidades de poda quanto à emissão de floração, observou que a poda 

realizada causou atraso na floração e que nas plantas despontadas (arranquio do 

meristema apical), os ramos laterais e o apical floresceram na mesma época daquelas 

que sofreram poda alta e baixa. O autor ainda salienta que apesar do atraso na floração 

ocorreu um maior número de ramos nas plantas podadas sendo maiores e mais 

vigorosos em relação às plantas não podadas. 

Pesquisando sobre a influência da poda na produção de pinhão manso, Melo et. al. 

(2008), concluíram que, embora a poda possa atrasar a formação dos frutos, ela é 
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viável, pois resultou numa produção média de 240,20 g/planta/ano, enquanto que o 

tratamento não podado produziu 182,50 g/planta/ano. 

De acordo com Hunt (1982) A escolha de uma equação ou modelo para 

representar o comportamento biológico das plantas deve considerar os padrões 

fisiológicos e estatísticos, sem obsessões a detalhes de ordem racional, técnica 

estatística ou de procedimento experimental, assim o comportamento da curvas de 

regressão foi ajustado segundo modelos lineares e polinomiais, sendo este último 

justificado não somente pelo aumento do coeficiente de determinação, mas 

principalmente pelo comportamento mais realístico do ponto de visto biológico 

apresentados por tais modelos no presente estudo. 

No estudo dos efeitos de regressão para o fator uréia, foram encontradas as 

seguintes equações para as variáveis altura, diâmetro caulinar, número de folha e área 

foliar (Figura 4.1): 

a) Altura: 

O comportamento das doses de uréia em cada variável, com exceção do diâmetro 

caulinar, apresentou uma curva de crescimento de efeito quadrático, ou seja, houve um 

crescimento em valor absoluto da planta até certa dose utilizada para depois decrescer. 

No caso em estudo, para a variável altura o maior valor médio obtido foi de 63,24 cm 

utilizando-se a dose de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) o que representa um aumento de 

81,61% em relação a dose 0,0 g/vaso (0 Kg ha-1) e 1,55% acima do valor máximo 

esperado em altura de 62,27 cm, calculada pelo ponto de máximo de 128,75 g/vaso de 

uréia; após esta dose o crescimento tende a diminuir (Figura 4.1. A). 

b) Diâmetro: 

Para a variável diâmetro caulinar o maior valor médio obtido foi de 52,88 mm 

utilizando-se a dose de 3,51 g/vaso (120 Kg ha-1) o que representa um aumento de 

17,56% em relação à dose 0,0 g/vaso (0 Kg ha-1) e uma tendência linear em aumento no 

diâmetro caulinar (Figura 4.1 B). 

c) Número De Folhas: 

Na variável número de folhas o maior valor médio obtido foi de 29,33 unidades 

utilizando-se a dose de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) o que representa um aumento de 

89,59% em relação a dose 0,0 g/vaso (0 Kg ha-1) e 11,09% acima do valor máximo 

esperado em número de folhas de 26,40 unidades, calculada pelo ponto de máximo de 

81,39 g/vaso de uréia; após esta dose o número de folhas tende a diminuir (Figura 4.1 

C). 
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d) Área Foliar: 

Em relação à variável área foliar, o maior valor médio obtido foi de 633,01 cm2 

utilizando-se a dose de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) o que representa um aumento de 

43,38% em relação a dose 0,0 g/vaso (0 Kg ha-1) e 0,175% acima do valor máximo 

esperado em área foliar de 631,91 cm2, calculada pelo ponto de máximo de 231,35 

g/vaso de uréia; após esta dose o crescimento em área foliar tende a diminuir (Figura 

4.1 D). 

O nitrogênio é considerado alimento de massa, isto é, o elemento químico que as 

plantas geralmente necessitam em maior quantidade principalmente na fase ativa de 

crescimento; é um estimulante e fonte de vigor. Uma dose correta de nitrogênio 

aumenta o crescimento, com a produção de muitas folhas grossas que apresentam cor 

verde escura, pela abundância de clorofila (SILVA & SILVA, 1995). 

Mengel & Kirkby (1987) relatam que o nitrogênio é um macronutriente primário 

essencial para as plantas, por participar da formação de proteínas, aminoácidos e de 

outros compostos importantes no metabolismo das plantas. Sua ausência bloqueia a 

síntese de citocinina, hormônio responsável pelo crescimento das plantas, causando 

redução do seu tamanho e conseqüentemente redução da produção econômica das 

sementes. 

O fornecimento às plantas via adubação mineral funciona como complementação à 

capacidade de seu suprimento pelo solo, a partir da mineralização (MALAVOLTA et al., 

1997). Pois, quando ocorre à falta de nitrogênio no solo as plantas crescem e produzem 

menos e suas folhas ficam cloróticas. No entanto, quando há excesso de N no solo, a 

planta vegeta excessivamente, produz menos frutos, apresenta menos raiz, transpira 

demasiadamente, ficando sujeita a seca e ao ataque de pragas e moléstias 

(MALAVOLTA et al., 2002). 
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Figura 4.1 – Regressão da altura, diâmetro, número de folhas 
e área foliar da planta do pinhão manso aos 300 dias pós 
plantio em função das doses de uréia (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009  
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Soares et. al. (2008) avaliando o crescimento das plantas de pinhão manso em 

função das diferentes fontes de adubação (orgânica e/ou mineral), utilizou uma 

aplicação de 50 kg/ha de sulfato de amônio, e concluiu que a variável estatura de 

plantas respondeu às diferentes doses e fontes de adubação, sendo a dosagem de 

sulfato de amônio suficiente quando associadas as demais fontes de nutrientes, no 

entanto, ele acrescenta que os tratamentos que continham cama de aviário foram os 

que apresentaram maior estatura de plantas, devido a presença da amônia. 

Na pesquisa sobre a influência da adubação nitrogenada no crescimento inicial do 

pinhão manso, conduzido por Nascimento et. al. (2008), utilizando da uréia nas 

dosagens de 0, 60, 90 e 120 kg ha-1 de N. os autores concluíram que a dosagem de 120 

kg ha-1 de N, proporcionou os maiores valores para as variáveis altura, diâmetro caulinar 

e área foliar. 

Com o objetivo de verificar o crescimento inicial de plantas de pinhão manso 

submetidas a diferentes níveis de água no solo e dose de nitrogênio Albuquerque 

(2008), conduziu uma pesquisa utilizando-se de quatro doses de nitrogênio (0, 60,120 e 

180 kg ha-1
 de sulfato de amônio, e quatro níveis de água no solo (100, 80, 60 e 40% da 

água disponível) e concluiu que a maior dose e nível proporcionaram os melhores 

resultados para a altura de planta, e que doses até 120 kg ha-1 só promoveram ganhos 

no diâmetro caulinar e na área foliar das plantas. 

Albuquerque et al. (2006), objetivando verificar o crescimento vegetativo da 

mamoneira submetida a diferentes fontes (torta de mamona, sulfato de amônio) e 

quantidades de nitrogênio (30, 60, 120, 240 e 480Kg de N/ha), observaram que as 

quantidades de nitrogênio de 291,2 e de 465,9 apresentaram os melhores resultados 

para altura, diâmetro e área foliar. 

 
Como a interação apresentou significância pelo teste F (Snedecor), foi feito uma 

análise de variância para estudar o efeito da uréia dentro de cada poda. Com base nos 

dados tabulados e submetidos à análise estatística montou-se a Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Resumo da análise de variância (Quadrado médio) das variáveis altura 
caulinar, diâmetro caulinar, número de folhas e área foliar do pinhão manso aos 300 
dias após o plantio, em função das doses de uréia dentro de cada poda. C. Grande, PB. 
2009 

FV GL 
Altura 
(cm) 

Número 
Folha (und.) 

Área 
(cm2) 

Doses dentro de P0 3 313,53** 309,19** 546.666,62** 

Efeito Linear 1 917,05** 828,82** 1.381.920,49** 

Efeito Quadrático 1 14,59ns 36,75ns 202.534,89* 

Falta de Ajuste 1 8,96ns 62,02ns 55.544,49ns 

Doses dentro de P15 3 116,07** 576,67** 87.506,15** 

Efeito Linear 1 343,16ns 8,07ns 31.774,51ns 

Efeito Quadrático 1 1,03ns 560,33** 26.618,09ns 

Falta de Ajuste 1 4,04ns 1161,60* 204.125,84** 

Doses dentro de P20 3 194,82ns 62,44* 249.210,70** 

Efeito Linear 1 319,61ns 123,27* 630.498,01** 

Efeito Quadrático 1 22,69ns 0,0001ns 29.946,02ns 

Falta de Ajuste 1 242,16ns 64,07ns 87.188,06* 

Doses dentro de P25 3 1758,94** 916,97** 542.992,33** 

Efeito Linear 1 3944,38** 6,02ns 94.596,37* 

Efeito Quadrático 1 824,69** 784,08** 173.369,27** 

Falta de Ajuste 1 507,74* 1960,82** 1.361.011,36** 

Doses dentro de P30 3 1436,97** 830,75** 420.986,89** 

Efeito Linear 1 3336,86** 1717,35** 621855,48** 

Efeito Quadrático 1 111,08ns 18,75ns 23152,87ns 

Falta de Ajuste 1 862,98** 756,15** 617952,31** 

Resíduo 38 98,07 20,88 14.433,96 

CV  19,64 20,79 23,60 

(**), (*) e (ns) - Significativo a 1, a 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente, 
(teste F). P0 – sem poda; P15 = poda com 15 inserções foliares; P20 = poda com 20 inserções 
foliares; P25 = poda com 25 inserções foliares e P30 = poda com 30 inserções foliares 

 
Observando-se a Tabela 4.2, percebe-se que para a variável altura, as doses de 

uréia só não foram significativas quando utilizadas para a poda com 20 inserções 

foliares. Para as variáveis número de folhas e área foliar, a aplicação das doses de uréia 

apresentou efeito significativo para os cinco períodos de poda. Já o diâmetro caulinar 

não foi estatisticamente significativo, quando do estudo das doses dentro de cada 

período de poda, com exceção do tratamento doses dentro de P30. Embora a aplicação 

das diferentes doses de uréia não tenha proporcionado diferenças estatisticamente 

significativas entre si para o diâmetro caulinar, nos outros períodos de poda, seus 

valores absolutos apresentam diferenças, ou seja, as plantas contidas em cada 

tratamento aumentaram em diâmetro caulinar, mas de uma forma pouca expressiva 

quando comparadas entre si. 
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Quando do estudo das doses de uréia dentro de cada período de poda, apenas a 

variável diâmetro não foi considerada por não ter sido significativa. 

Altura Caulinar: 

A maior altura caulinar da planta (88,00 cm) foi obtido quando do uso de 2,34 

g/vaso (80 Kg ha-1) aplicado na poda com 25 inserções foliares, isto significa um 

aumento de 111,54% quando comparado com a dosagem de 0,0 g/vaso (0 Kg ha -1) 

(Figura 4.2). 

Número de Folhas 

Para o número de folhas o maior valor encontrado foi de 59,67 unidades, quando 

do uso de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) aplicado na poda com 25 inserções foliares, isto 

significa um aumento de 714,00% quando comparado com a dosagem de 0,0 g/vaso (0 

Kg ha-1) (Figura 4.3). 

Já para a área foliar o maior valor encontrado foi de 1.203,46 cm2, quando do uso 

de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) aplicado na poda com 25 inserções foliares, isto significa um 

aumento de 424,00% quando comparado com a dosagem de 0,0 g/vaso (0 Kg ha -1) 

(Figura 4.4). 

No estudo da regressão em função das doses de uréia dentro de cada poda para 

as variáveis altura, nº de folhas e área foliar (Figuras 4.2, 4.3 e 4.4, respectivamente), 

percebe-se que houve efeito significativo: 

a) Altura Caulinar 

Para a altura caulinar (Figura 4.2), o comportamento das curvas de regressão tanto 

no período sem poda como no período de poda com 30 inserções foliares apresentou 

uma tendência linear de crescimento em resposta as dosagens da uréia, isto significa 

que a aplicação da uréia nestas dosagens favorece o crescimento caulinar da planta, o 

que já era esperado para o tratamento sem poda, no entanto, mesmo sofrendo a poda 

da gema apical no período de 30 inserções foliares a planta continuou com a mesma 

resposta linear de crescimento. Na poda com 25 inserções foliares a tendência da curva 

foi quadrática, isto significa que para este período a aplicação de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-

1) é suficiente para que ocorra uma resposta de crescimento que compense a retirada 

da gema apical. Acima desta dosagem não compensa a aplicação devido à planta não 

apresentar um crescimento superior. As demais regressões em cada período de poda 

não foram levadas em consideração por apresentarem um R2 baixo. 
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Figura 4.2 – Regressão da altura da planta do pinhão manso aos 300 dias após o 
plantio, em função das doses de uréia dentro de cada poda (p<0,05 e p<0,01). Campina 
Grande, PB. 2009 
 

b) Número de Folhas 

Quanto ao número de folhas, as curvas de regressão apresentaram tendência 

linear para os tratamentos sem poda e poda com 20 inserções foliares; quando do 

tratamento sem poda, a tendência linear seguiu o padrão esperado para as dosagens da 

uréia, já que não houve o arranquio do meristema apical, e o número de folhas 

aumentou juntamente com a elevação das dosagens. Quando houve o arranquio do 

meristema apical, o tratamento da poda com 20 inserções foliares o uso do adubo não 

ajudou na recuperação no número de folhas (Figura 4.3). As demais regressões em 

cada período de poda não foram levadas em consideração por apresentarem um R2 

baixo. 
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Figura 4.3 – Regressão do número de folhas da planta do pinhão manso aos 300 dias 
após o plantio, em função das doses de uréia dentro de cada poda (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009 
 

c) Área Foliar 

Na Figura 4.4 nota-se que a regressão para a área foliar para o período sem poda 

apresentou tendência quadrática e para o período da poda com 20 inserções foliares 

apresentou tendência linear. O aumento na dosagem de uréia proporcionou um ganho 

em área foliar para o pinhão manso quando não se realizou a poda. Já no tratamento 

poda com 20 inserções foliares o uso do adubo nitrogenado não contribuiu para o 

aumento da área foliar. Quando se fez a adubação com a uréia, o número de folhas 

estava variando dentro de cada período o que acarretou as diferenças entre as doses 

estudadas. As demais regressões em cada período de poda não foram levadas em 

consideração por apresentarem um R2 baixo. 

  
Figura 4.4 – Regressão da área foliar da planta do pinhão manso aos 300 dias após o 
plantio, em função das doses de uréia dentro de cada poda (p<0,05 e p<0,01). Campina 
Grande, PB. 2009 
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De acordo com Faquin e Andrade (2004) o nitrogênio total que se encontra na 

planta na forma orgânica é cerca de 90%, o qual desempenha as suas principais 

funções, como componente estrutural de macromoléculas e constituintes de enzimas, 

que são precursores dos hormônios vegetais. Algumas proteínas têm função enzimática, 

isto é, são responsáveis pelas mais variadas funções, desde a absorção dos elementos 

minerais pelas raízes ou pelas próprias folhas, até a fotossíntese ou a respiração, sendo 

fundamental para o crescimento vegetativo das plantas (MALAVOLTA et al., 2002). 

A eficiência da Uréia relaciona-se com o pH do solo que foi de 5.3, favorecendo 

assim a não volatilização com facilidade, em presença de temperaturas maiores que 

19°C. Segundo Mengel et. al.(1996), menos de 50% do N incorporado no solo na forma 

orgânica é transformado em N inorgânico, ou seja, é mineralizado, sendo a outra parte 

encontrada em associação à massa microbiana do solo. Este processo de 

decomposição dos resíduos vegetais é muito importante e tem implicações práticas 

quanto ao manejo da adubação nitrogenada das culturas. 

Os aumentos verificados nas variáveis de crescimento do pinhão manso com a 

aplicação de doses crescentes de nitrogênio são devidos à importância que o elemento 

tem nas plantas. Este elemento é usado na formação de proteínas, que participam nos 

processos metabólicos, junto com as enzimas, tendo grande função estrutural e 

promovendo elevado crescimento vegetativo (RAIJ, 1991). 

Com o objetivo de determinar o potencial produtivo do pinhão manso em condições 

semi-áridas, com e sem irrigação, Drumond et. al. (2008) conduziram um experimento 

no Campo Experimental da Embrapa, em Petrolina-PE utilizando uma adubação em 

fundação de 150g/cova de sulfato de amônia para as duas situações. Esta quantidade 

foi tida como satisfatória para atender as exigências nutricionais do pinhão manso. 

Concluíram eles, que a produtividade média de sementes das plantas irrigadas 

(1.156kg/ha) foi 3,5 vezes maior do que aquela obtida apenas com o regime normal de 

chuva (330kg/ha), e que o uso da adubação aliada a irrigação é essencial para 

aumentar a produtividade desta oleaginosa. 

A influência da adubação orgânica e mineral no crescimento inicial do pinhão 

manso nos primeiros 135 dias foi estudada por Guimarães e Beltrão (2008), utilizando 

nitrogênio (uréia) nas doses de 85; 170; 255 e 340kg ha -1 e três fertilizantes orgânicos 

(esterco bovino, lodo de esgoto e torta de mamona). Estes autores concluíram que as 

plantas do pinhão manso adubadas, em especial com NPK-mineral, tiveram altura 

96,14% maior que a testemunha, e que a adubação orgânica com biossólido e torta de 
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mamona proporcionou plantas maiores que a testemunha em 40,90% na altura e 

40,62% no diâmetro. 

Os componentes de crescimento do pinhão manso em função de níveis de água e 

adubação nitrogenada foram estudados por Albuquerque et. al. (2008) evidenciando que 

as maiores estimativas para as variáveis de crescimento (altura da planta e área foliar), 

foram obtidas na maior dose de nitrogênio 180 kg ha-1
  e no maior nível de água (100% 

de água disponível) no solo estudado. 

Com o objetivo de verificar e quantificar os efeitos de doses (equivalente a 

nitrogênio) dos adubos, esterco de curral, lodo de esgoto residencial, torta de mamona e 

uréia, no crescimento inicial da mamoneira, cultivar BRS Nordestina, foi conduzido um 

experimento por Guimarães et. al. (2006), estes autores concluíram que entre os 

adubos, o que mais promoveu o crescimento inicial da mamoneira foi a torta desta 

euforbiácea que, além dos nutrientes, sobretudo do nitrogênio, tem muita fibra, mais de 

35%, constituindo-se, assim um fator de melhoria física do ambiente edáfico. 

Severino et. al. (2006) estudando o crescimento e produtividade da mamoneira 

adubada com macronutrientes e micronutrientes, utilizando as doses de referência: 50 

kg ha-1 de N, 60 kg ha-1 de P e 40 kg ha-1 de K, concluíram que a produtividade 

aumentou significativamente de 1.072 para 2.298 kg ha-1 com o fornecimento de adubo 

nitrogenado. 

 
Segundo Guerra & Donaire (1982) o coeficiente de determinação (R2) é um 

indicador usado para verificar o quanto o modelo adotado explica a realidade, ou seja, 

com base no R2 pode-se explicar a relação entre a variação explicada pela regressão e 

a variação total. O valor deste fornece a proporção da variação total da variável Y 

explicada pela variável X através da função ajustada. A explicação dos gráficos quando 

apresentados sob uma regressão linear e/ou quadrática são tidas como altamente 

corretas para a explicação biológica, principalmente quando o R2 é alto e 

conseqüentemente o de alienação é baixo. No entanto em si tratando de causas de 

injúrias nos vegetais, fatores aleatórios tendem a alterar o comportamento da curva, 

baixando o R2. 

Durante o período dos 300 dias as plantas do pinhão manso sofreram frequentes 

ataques do ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus, Banks) e da Trips (Frankliniella 

occidentalis) (Figura 4.5A), além de dois períodos de chuvas intensas (meses de março 

e maio), onde ocorreu um estresse anoxítico. 
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De acordo com Chaboussou (1987) a suscetibilidade da planta às pragas e doenças 

também é uma questão de nutrição ou de intoxicação. A planta equilibrada em 

crescimento vigoroso ou em descanso não é nutritiva para as pragas. Estas não têm 

capacidade de fazer proteólise, não tendo condições de decompor proteínas estranhas, 

só realizando a proteossíntese. A praga necessita encontrar na planta hospedeira 

alimentos como aminoácidos, açúcares e minerais solúveis - ainda não incorporados em 

macromoléculas insolúveis. Isto ocorre quando há inibição da proteossíntese ou quando 

há excesso de produção de aminoácidos (o que freqüentemente ocorre com o excesso 

de adubos nitrogenados). A inibição da proteossíntese pode ser conseqüência do uso 

de agrotóxicos ou de desequilíbrio nutricional da planta. 

Em relação ao estresse anoxítico, Sampaio et. al. (2008) relatam que o estresse 

provocado por anoxia em plantas de pinhão manso impede a absorção de água e de 

alguns nutrientes, com conseqüente murchamento e queda de folhas. Além disso, as 

raízes paralisam seu crescimento e seus tecidos desintegram-se parcialmente, 

tornando-se escuras e necrosadas. 

Outro fator que contribuiu para aumentar o erro aleatório foi a fisiologia da planta 

que segundo França e Felicíssimo (2009) apresenta um stress hídrico (quando ocorre a 

hibernação) e de um stress pós colheita, ocorrendo em ambos a queda de toda a 

folhagem (Figura 4.5B). Este fato é corroborado por Arruda et al. (2004) que relatam que 

o pinhão manso é uma planta xerófila, tolerando bem o período de seca, calor ou frio, e 

sob condições extrema de seca, a planta perde as folhas para conservar a umidade em 

seus tecidos, o que resulta em paralisação do crescimento e passando a sobreviver à 

custa da água armazenada em seu caule. Sayer & Newbery (2003) verificaram a 

influência da pluviosidade nas diversas fenofases em Jatropha gaumeri e observaram 

um alto índice de abscisão foliar com o fim da época chuvosa. Maya & Arriaga (1996) 

estudando as espécies Jatropha cinerea e Jatropha cuneata, afirmaram que o 

desenvolvimento está diretamente correlacionado ao período chuvoso. 

Durante o período do experimento ocorreram dois meses em que os valores das 

variáveis número de folhas e área foliar começaram a decair, quando as plantas 

estavam com 150 dias e agravando-se aos 180 dias, nestes dois períodos foram 

encontrados os seguintes dados metereológicos: temperatura de 25 °C, umidade 

relativa de 81% e pluviosidade de 247,1 mm para o mês de março e temperatura de 

23,9 °C, umidade relativa de 86% e pluviosidade de 75,9 mm no mês de abril, 

respectivamente. Estes dados são importantes para entender a fisiologia do pinhão 

dentro do experimento. 
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De acordo com Santos (2008) a abscisão foliar inicia-se no final do período 

chuvoso e durante a época seca. Já para Sartunino et al. (2005), o pinhão manso 

apresenta comportamento decíduo, onde as folhas caem em parte ou totalmente no final 

da época seca ou durante a estação chuvosa. Segundo o mesmo autor, o pinhão manso 

permanece em repouso, até o começo da primavera, ou da época das chuvas nas 

regiões secas. Assim, as espécies podem ser classificadas como decíduas quando 

apresentam abscisão e produção de folhas concentradas em determinada época, 

ficando por um período de tempo quase ou totalmente sem folhas (SANTOS & TAKAKI, 

2005). 

Pedroni et al. (2002) e Bianchini et al.,(2006) sugerem que outros fatores tais como 

temperatura e fotoperíodo e disponibilidade de água, também podem influenciar no 

crescimento das plantas. Para Saturnino et al. (2005) conforme a região, o 

desenvolvimento inicial das mudas de pinhão manso pode ser influenciado pela época 

de chuvas, ventos dominantes e outras ocorrências climáticas típicas de cada local. 

Sampaio et. al. (2008) estudando a tolerância da cultura do pinhão manso ao 

encharcamento do solo concluíram que durante o período de encharcamento ocorrem 

sintomas de murchamento, queda de folhas e alargamento do colo do caule e que o 

mesmo resiste ao encharcamento por um período de até 20 dias. 

Assim a própria fisiologia da planta alterada pelo ataque dos insetos e condições 

climáticas contribuiu para que os dados coletados e analisados para as variáveis 

número de folhas e área foliar fossem tão discrepantes. 

 

Inseto Sintoma do ataque Sintoma pós-ataque 

 
  

Figura 4.5A - Ácaro branco 
Polyphagotarsonemus latus 
(Banks 1904) 

Figura 4.5A – Gema apical do 
pinhão manso com injúria 

Figura 4.5A – Caule do pinhão 
com super brotação 

Fonte: Walker Gomes Foto: Suenildo Oliveira Foto: Suenildo Oliveira 
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Inseto Sintoma Sintoma 

   
Figura 4.5A – Tripes 
Frankliniella occidentalis 

Figura 4.5B – Queda de folha em 
stress hídrico 

Figura 4.5B – Queda de folha 
após produção de frutos 

Foto: Suenildo Oliveira Foto: Napoleão Beltrão Foto: Joaquim Heller 

 
Na Figura 4.6 percebe-se que o comportamento dos períodos de poda para as 

variáveis estudadas apresentam uma curva de crescimento de efeito cúbico, ou seja, a 

poda nas plantas provavelmente provocou distúrbios em sua fisiologia, tendo-se 

resultados de recuperação diferentes para os tratamentos utilizados. Aos 300 dias após 

o plantio pode-se perceber através destes gráficos a reação da planta quando ocorreu 

as injurias. A recuperação do seu ótimo fisiológico quando comparado com o tratamento 

sem a poda, se deu quando realizou-se a poda com 25 inserções foliares. 

a) Altura Caulinar: 

Para a variável altura caulinar o maior valor médio obtido foi de 62,88 cm 

utilizando-se a poda no período de 25 inserções foliares o que representa um aumento 

de 14,70% em relação ao período sem poda e 24,50%, o ponto de máximo encontrado 

foi de 65,47 cm; após este período de inserção foliar a realização da poda não 

conseguiu incrementar o crescimento caulinar da planta (Figura 4.6A). 

b) Diâmetro Caulinar 

Na variável diâmetro caulinar o maior valor médio obtido foi de 52,69 mm 

utilizando-se a poda no período de 25 inserções foliares o que representa um aumento 

de 1,03% em relação ao período sem poda e 13,31%, o ponto de máximo encontrado foi 

de 0,00025 mm; após este período de inserção foliar a realização da poda não 

conseguiu incrementar o crescimento caulinar da planta (Figura 4.6B). 

c) Número de Folhas 

Para a variável número de folhas o maior valor obtido foi de 34,75 unidades 

utilizando-se a poda no período de 25 inserções foliares o que representa um aumento 

de 95,77% em relação ao período sem poda, o ponto de máximo encontrado foi de 

57,72 unidades; após este período de inserção foliar a realização da poda não 

conseguiu aumentar o número de folhas da planta (Figura 4.6C). 

d) Área foliar 
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Em relação à variável área foliar, o maior valor obtido foi de 671,14 cm2 utilizando-

se a poda no período de 25 inserções foliares o que representa um aumento de 14,64% 

em relação ao período sem poda, o ponto de máximo encontrado foi de 58,67 cm2; após 

este período de inserção foliar a realização da poda não conseguiu um incremento na 

área foliar da planta (Figura 4.6D). 

Segundo Sousa (2005) a seiva, circulando pela periferia da planta, alimenta todos 

os órgãos e determinam seu crescimento e evolução, tais como: o desenvolvimento das 

raízes, o crescimento dos brotos, aumento dos ramos, folhas, gemas e a floração. É por 

isso também que, o crescimento da planta tende sempre a se concentrar nos ponteiros 

dos ramos, o que se denomina de Dominância Apical. Quando eliminada, através da 

poda, ocorre uma melhor redistribuição da seiva, favorecendo a brotação lateral da 

gemas. 
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Figura 4.6 – Regressão da altura, diâmetro, número de folhas 
e área foliar da planta do pinhão manso aos 300 dias após o 
plantio em função do número de inserções foliares (p<0,05 e 
p<0,01) Campina Grande, PB. 2009  
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Nas variáveis estudas quando não se aplicou a poda, a planta do pinhão manso 

teve seu crescimento em altura e diâmetro caulinar, número de folhas e área foliar 

compatível para esta oleaginosa, ou seja, como não houve perda de folhas, 

provavelmente os resultados seriam maiores do que onde ocorreu a poda, isto pode ser 

percebido em relação a altura diâmetro caulinar e área foliar, onde a ausência da poda 

foi superior numericamente aos períodos de 15, 20 e 30 inserções foliares. 

No entanto, quando da realização da poda da gema apical em seus diferentes 

períodos de inserções foliares ocorreram valores discrepantes após a sua prática, este 

fato ajuda a entender que fisiologicamente a planta reage de forma diferente a poda, 

principalmente levando-se em consideração sua idade de crescimento, o que está 

intrinsecamente relacionado com a produção e armazenamento de assimilados (TAIZ e 

ZIGER, 2004). 

As folhas como fonte de assimilados tinham se desenvolvido muito bem, tanto que 

melhor número de folhas foi obtido quando da poda com 25 inserções foliares, e ao 

longo dos 300 dias, este período de poda sobressaiu-se sobre os demais provavelmente 

por ter armazenado assimilados e logo após investido na recuperação das variáveis 

estudadas. 

Avila et. al. (2008) pesquisando sobre o efeito da poda na floração de pinhão 

manso no Rio Grande do Sul, verificou que a poda realizada, com exceção da 

testemunha (sem poda) e do desponte, causou atraso na floração. No caso das plantas 

despontadas, os ramos laterais e o apical floresceram na mesma época daquelas que 

sofreram poda alta e baixa (abril). As plantas não podadas floresceram cedo na estação 

(início de novembro) apenas nas gemas apicais do ramo principal. 

Silva (2008) estudando o percentual de desfolha que a mamoneira suporta, sem 

comprometer a qualidade das sementes e do óleo e avaliar se a adubação nitrogenada 

compensa as injúrias decorrentes da desfolha, concluiu que a adubação nitrogenada 

favoreceu incremento apenas da massa seca foliar e os percentuais de desfolha 

ocasionaram redução em todos os componentes de produção, com exceção do número 

de cachos por planta, que não foi significativo. 

Barros et. al. (2002) encontraram resultados semelhantes trabalhando com soja, 

onde houve um decréscimo na produção de vagens em todos os estádios em que foi 

aplicado o desfolhamento. Fazolim e Estrela (2003) também encontraram decréscimo no 

número de vagens por planta quando submeteram a cultivar Pérola de feijoeiro a 33% 

de desfolha tanto em estádios vegetativo e reprodutivos da planta. 
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Na cultura da soja, por exemplo, os desfolhamentos contínuos e/ou seqüenciais 

expressam mais fielmente a ação de insetos desfolhadores e aproximam-se da perda 

foliar e do estresse que a cultura sofre quando infestações naturais de insetos ocorrem 

em diferentes estádios de desenvolvimento (GAZZONI & MINOR, 1978; HAILE et 

al.,1998). Além disso, a desfolha artificial pode simular tanto ataques por pragas, quanto 

doenças foliares. 

Como a interação apresentou significância pelo teste F (Snedecor), foi feito uma 

análise de variância para estudar o efeito da poda dentro de cada dose de uréia. Com 

base nos dados tabulados e submetidos à análise estatística montou-se a Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Resumo da análise de variância (Quadrado médio) das variáveis altura 
caulinar, diâmetro caulinar, número de folhas e área foliar do pinhão manso aos 300 
dias após o plantio, em função das podas dentro de cada doses de uréia. C. Grande, 
PB. 2009 

FV GL 
Altura 
(cm) 

Número 
Folha (und.) 

Área 
(cm2) 

Poda dentro de 0 g/vaso 4 71,82ns 469,43** 414.646,91** 

Efeito Linear 1 273,43* 320,13** 243.383,55** 

Efeito Quadrático 1 0,06ns 579,43** 556.271,40** 

Efeito Cúbico 1 13,75ns 974,70** 621.017,73** 

Falta de Ajuste 1 0,03ns 3,47ns 237.914,94** 

Poda dentro de 1,17g/v 4 298,61* 351,07** 32.345,22ns 

Efeito Linear 1 1.339,87** 8,42ns 213,63ns 

Efeito Quadrático 1 125,18ns 23,42ns 188,31ns 

Efeito Cúbico 1 1.414,26** 2,22ns 7,47ns 

Falta de Ajuste 1 484,45* 1.370,20** 128.971,46** 

Poda dentro de 2,34g/v 4 840,94** 1.231,83** 560.612,13** 

Efeito Linear 1 6,10ns 2.764,80** 1.245.116,27** 

Efeito Quadrático 1 0,88ns 2,38ns 127932,63** 

Efeito Cúbico 1 21,08ns 1.702,53** 820.218,68** 

Falta de Ajuste 1 1.166,39** 457,62** 49.180,93ns 

Poda dentro de 3,51g/v 4 488,52** 276,57** 521.060,36** 

Efeito Linear 1 182,58ns 28,03ns 312.499,56** 

Efeito Quadrático 1 473,16* 1.060,02** 1.697.710,43** 

Efeito Cúbico 1 806,22** 17,63ns 51.408,86ns 

Falta de Ajuste 1 492,14* 0,58ns 22.622,59ns 

Resíduo 38 98,07 20,88 14.433,96 

CV% 
 

19,64 20,79 23,60 

(**), (*) e (ns) - Significativo a 1, a 5% de probabilidade e não significativo, respectivamente (Teste 
F). 

 
Observando-se a Tabela 4.3, percebe-se que para a variável altura, os períodos de 

poda só não foram significativos para o tratamento sem adubação. Já para o diâmetro 

caulinar como a interação foi não significativa não foi considerado o comportamento das 
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podas dentro de cada doses de uréia. Em relação ao número de folhas houve diferença 

significativa para todas as dosagens de uréia; e na área foliar só não houve significância 

quando se utilizou a dosagem de 1,17 g/vaso. 

a) Altura caulinar: 

Quando do estudo dos períodos das podas dentro de cada dose de uréia, o maior 

valor absoluto em relação às médias de altura caulinar da planta (88,00 cm) foi obtido 

quando do uso da poda no período de 25 inserções foliares e aplicação de 2,34 g/vaso 

(80 kg ha-1); isto significa um aumento de 111,54% quando comparado com a dosagem 

de 0,0 g/vaso (0 kg ha-1). 

b) Número de Folhas 

Para o número de folhas o maior valor absoluto encontrado em relação às médias 

foi de 59,67 unidades, quando do uso da poda aplicada no período de 25 inserções 

foliares e aplicação de 2,34 g/vaso (80 kg ha-1); isto significa um aumento de 714,00% 

quando comparado com a dosagem de 0,0 g/vaso (0 kg ha-1). 

c) Área Foliar 

Já para a área foliar o maior valor absoluto encontrado em relação às médias foi de 

1.203,46 cm2, quando do uso da poda aplicada no período de 25 inserções foliares e 

aplicação de 2,34 g/vaso (80 kg ha-1); isto significa um aumento de 424,00% quando 

comparado com a dosagem de 0,0 g/vaso (0 kg ha-1). 

No estudo da regressão em função dos períodos de poda dentro de cada dose de 

uréia para as variáveis altura, nº de folhas e área foliar (Figuras 4.7, 4.8, e 4.9, 

respectivamente), percebe-se que houve efeito significativo. 

a) Altura Caulinar: 

Para a altura caulinar (Figura 4.7) o comportamento da curva de regressão quando 

não se aplicou a adubação nitrogenada foi de tendência linear de crescimento. Isto 

significa que tendência natural da planta foi crescer em altura caulinar, no entanto, 

quando aplicou-se a poda ocorreram diferenças entre os tratamentos utilizados, de 

maneira que na ausência da poda a planta obteve a maior altura em relação aos outros 

períodos de poda. As dosagens de uréia não foram consideradas por ter havido um 

resultado de R2 muito baixo. 

b) Número de Folhas 

Quanto ao número de folhas as curvas de regressão apresentaram tendência 

cúbica para as dosagens de 0,0 e 2,34 g/vaso. Sendo que a aplicação da poda com 25 

inserções obteve o maior número de folhas para estas duas dosagens. Já para a 
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dosagem de 3,51 g/vaso a tendência da curva foi quadrática e a aplicação da poda com 

30 inserções obteve o maior valor absoluto em número de folhas (Figura 4.8). 

Na Figura 4.9 nota-se que a regressão para a área foliar quando nas dosagens de 

0,0 g/vaso e 3,51 g/vaso apresentaram uma tendência quadrática. Nestes dois gráficos, 

pode-se observar que as maiores áreas foliares foram para os períodos de poda de 20 

inserções e sem poda, respectivamente. Já para as dosagens de 2,34 g/vaso a 

tendência da curva foi cúbica; sendo que a maior área foliar foi obtida com 25 inserções 

foliares. 

De acordo com Tavares Júnior e Dalto (2004) o sucesso da adubação nitrogenada 

é resultado da função: resposta da cultura à adubação nitrogenada x eficiência; sendo 

essa composta pela interação dos fatores fonte utilizada, forma de aplicação, sistema de 

produção, épocas de aplicação e aspectos regionais (condições climáticas). Sendo 

estes fatores correspondidos à adubação nitrogenada apresenta influência significativa 

sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas (CARNAÚBA, 1990). 

Segundo Sousa (2005) existe um antagonismo entre a floração e a vegetação, ou 

seja, enquanto a planta desenvolve ativamente a sua expansão vegetativa (como 

acontece nos indivíduos novos) não há saldo de seiva elaborada para ser aplicado na 

floração. Mas como as raízes continuam a absorver água e nutrientes e as folhas a 

fotossintetizar, começa a aparecer novo saldo de seiva elaborada, o qual, ainda não 

tendo os frutos para desenvolver, é aplicado em nova expansão das raízes e dos ramos 

e folhas. 

A pesquisa conduzida por Silva (2008) sobre a quantificação do percentual de 

desfolha que a mamoneira suporta, sem comprometer a qualidade das sementes e do 

óleo e a avaliação da adubação nitrogenada na compensação das injúrias decorrentes 

da desfolha, utilizando as seguintes proporções de desfolha: (0%; 20%; 40% e 60%) e 

doses de adubo nitrogenado: (0; 3,25; 6,5 e 9,75 gramas de nitrogênio/vaso) verificou 

que a adubação nitrogenada favoreceu incremento apenas da massa seca foliar e os 

percentuais de desfolha ocasionaram redução em todos os componentes de produção, 

com exceção do número de cachos por planta, que não foi significativo, e que as 

quantidades de nitrogênio aplicadas não favoreceram aumento dos componentes de 

produção. 

Ungaro et. al. (2007) testou três tipos de podas para o pinhão manso (sem poda; 

poda de ramos secundários, com 1 ano de idade e poda do ramo apical, com 1 ano de 

idade) em relação a produtividade, e concluíram que não há vantagem produtiva com a 

realização de poda dos galhos do pinhão manso. 
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A poda da gema apical do pinhão manso e seu efeito sobre a performance do pé 

foi estudada por Medeiros et. al. (2008) estes autores concluíram que o pinhão deve 

sofrer a poda da gema apical (ponteiro) aos 50 a 60cm de altura do solo para que surja 

maior número de galhos baixos e facilidade de colheita dos frutos e possivelmente maior 

produção por planta. 

A poda da pinheira e a relação sobre seu desenvolvimento vegetativo e reprodutivo 

foi estudada por DIAS et. al. (2003) o qual concluíram que em relação ao crescimento 

das brotações, avaliado pelo comprimento dos ramos novos surgidos após a poda, as 

que apresentaram um crescimento superior foram provenientes dos ramos mais 

grossos, e que em relação ao crescimento do diâmetro dos ramos efetivamente 

podados, a velocidade de crescimento foi semelhante para os diferentes diâmetros que 

cresceram em torno de 3 mm a partir da poda até a colheita dos frutos 

 

 

 
Figura 4.7 – Regressão da altura da planta do 
pinhão manso aos 300 dias após o plantio em 
função das podas dentro de cada dose de 
uréia (p<0,05 e p<0,01). Campina Grande, 
PB. 2009 
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Figura 4.8 – Regressão do número de folhas da planta do pinhão manso aos 300 dias 
após o plantio, em função das podas dentro de cada dose de uréia (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009 
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Figura 4.9 – Regressão da área foliar da planta do pinhão manso aos 300 dias após o 
plantio em função das podas dentro de cada dose de uréia (p<0,05 e p<0,01). Campina 
Grande, PB. 2009 
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4.2 - Fitomassa Seca 
 

Após a coleta e análise estatística os dados referentes às variáveis fitomassa seca 

das folhas, caule e raiz do pinhão manso foram aglutinados na Tabela 4.4 

Tabela 4.4 – Resumo da análise de variância (Quadrado médio) da 
fitomassa seca das variáveis folha, caule e raiz do pinhão manso aos 300 
dias após o plantio, em função das doses de uréia e poda. C. Grande, PB. 
2009 

  Folha Caule Raiz 

FV GL ------------------------(g)---------------------- 

Uréia (Ure) 3 791,02** 19.494,59** 10.886,00** 

Regressão Linear 1 2.105,16** 39.195,76** 17.146,08** 

Regressão Quadrá. 1 74,15* 7.777,09** 8.031,89** 

Falta de ajuste 1 193,76** 11.510,93** 7.480,01** 

Poda (Pod) 4 213,88** 10.706,27** 6.139,47** 

Regressão Linear 1 182,78** 8.619,08** 930,75ns 

Regressão Quadrá. 1 43,72ns 1,84ns 663,23ns 

Regressão Cúbica 1 382,35** 22.509,10** 17.301,61** 

Falta de ajuste 1 246,68** 11.695,04** 5.662,29** 

Interação (Ure x Pod) 12 214,48** 4.689,75** 2.437,34** 

Blocos 2 26,03ns 611,63ns 693,77ns 

Resíduo 38 19,69 357,41 661,73 

CV%  24,53 23,97 27,47 
(**), (*) e (ns) - Significativo a 1, a 5% de probabilidade e não significativo, 
respectivamente (Teste F). 

 
Conforme os dados contidos na Tabela 4.4, percebe-se que os tratamentos 

diferiram entre si para as variáveis, fitomassa seca da folha, do caule e da raiz, ou seja, 

o uso da uréia em suas diferentes doses bem como a aplicação das podas influenciou 

diretamente as variáveis estudadas. 

A aplicação da uréia nas dosagens de 0,0; 1,17; 2,34 e 3,51 g/vaso, 

proporcionaram valores médios de fitomassa seca de 9,83; 14,14; 24,26 e 24,14 g 

respectivamente, para a variável folha. 39,38; 60,23; 120,26 e 95,57 g, respectivamente 

para a variável caule. 64,39; 82,67; 127,75 e 99,76 g, respectivamente, para a variável 

raiz. 

Quando do uso da poda, os valores médios de fitomassa seca obtidos para 0, 15, 

20, 25 e 30 inserções foliares, na variável folha foram: 17,88; 14,94; 13,82; 24,55 e 

19,25 g, respectivamente. Para o caule foram: 71,67; 58,03; 56,68; 129,76 e 78,18 g, 

respectivamente. Para a raiz foram: 101,46; 75,24; 74,09; 128,84 e 88,58 g, 

respectivamente. 

Quando do estudo dos fatores simples (uréia e poda) e duplo (interação dose-

poda) houve diferença significativa para todas as variáveis. Isto significa que a uréia 
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quando aplicada em suas diferentes doses influenciou diretamente no resultado 

estatístico e consequentemente ocorreu uma resposta positiva na biologia da planta 

quando submetida à aplicação da poda, e que o inverso (poda-uréia) também é 

verdadeiro, ou seja, quando se pratica a poda em um determinado momento, ocorre 

uma melhor resposta da planta a adubação com a uréia, refletindo-se em ganhos 

positivos para as variáveis estudadas. 

Segundo Faquin (1994) as plantas, de modo geral, responde bem à adubação 

nitrogenada, o efeito externo do nitrogênio mais visível é a vegetação verde e 

abundante. Porem, o excesso de N é prejudicial, sendo assim, a dose deste elemento, 

fornecida à cultura, deve ser bem equilibrada em relação à quantidade do outro 

elemento de que a planta necessita, principalmente, fósforo e potássio. O nitrogênio é, 

depois do C, H e O é o elemento mais demandado pelos vegetais. Parte da quantidade 

de N requerido pelas culturas pode ser suprida pelo solo, no entanto, em muitas 

situações o solo é incapaz de atender toda a demanda por N, tornando-se necessária a 

fertilização nitrogenada (ALFAIA, 1997). 

Redinbaugh & Campbell (1991) caracterizaram o íon nitrato (NO3-) como 

responsável em acelerar as mudanças no metabolismo e o desenvolvimento da planta 

em resposta à disponibilidade flutuante dessa fonte de N. Em função da importância do 

N em seu desenvolvimento, as plantas desenvolveram complexos sistemas de 

absorção, transporte e assimilação de N para, além de otimizar o gasto de energia, 

evitar também a perda do nutriente. 

A poda da gema apical induz a planta a produzir mais ácido Indolilacético (AIA) e 

translocá-lo para as gemas mais próximas onde foi realizada a poda, favorecendo o 

surgimento de novos ramos laterais, devido principalmente à remoção da fonte de 

suprimento de auxinas (GALSTON et al., 1980; TAIZ e ZEIGER, 2004). Além disso, a 

poda da parte aérea reduz o porte das plantas, o número de folhas e o índice de área 

foliar (IAF), facilitando as operações de controle fitossanitário e diminuindo a 

predisposição ao ataque de pragas e doenças (CAMPOS et al., 1987). 

Para Menzel (1981) a prática da poda de ramos vegetativos, bem como de folhas 

jovens, pode modificar substancialmente os níveis de fitohormônios endógenos nas 

plantas, já que estes são importantes locais de síntese de giberelinas e auxinas. 

Guimarães (2008) em sua pesquisa sobre o crescimento inicial do pinhão manso 

em função de fontes e quantidades de fertilizantes concluiu que o NPK- mineral 

contribuiu para um maior crescimento do sistema radicular, e apresentou aumentos 

consideráveis no valor da fitomassa epígea e hipógea. 
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No estudo conduzidos por Silva (2008) sobre o acúmulo de fitomassa e 

componentes de produção da mamoneira em função de desfolhamento e adubação 

nitrogenada, a autora concluiu que as quantidades crescentes de nitrogênio por vaso 

favoreceram aumento da fitomassa seca foliar e radicular, e que os percentuais 

crescentes de desfolha proporcionaram decréscimo mais acentuado para a variável 

matéria seca de raiz com relação as demais variáveis de crescimento analisadas. 

O comportamento das doses de uréia em cada variável apresentou efeito linear 

para a variável folha e efeito quadrático para as variáveis caule e raiz, ou seja, houve 

um crescimento em valor absoluto da planta até certa dose utilizada para depois 

decrescer. 

Matéria Seca das Folhas: 

No caso em estudo, para a variável fitomassa seca das folhas o maior valor médio 

obtido foi de 24,26 g utilizando-se a dose de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) o que representa 

um aumento de 146,79% em relação à dose 0,0 g/vaso (0 Kg ha-1) e 156,71% acima do 

valor máximo esperado em fitomassa seca de folha de 9,45 g, calculada pelo ponto de 

máximo de 3,89 g/vaso de uréia; após esta dose o valor do peso de fitomassa seca das 

folhas tendem a decrescer (Figura 4.10 A). 

Fitomassa Seca Caulinar: 

Para a variável fitomassa seca caulinar o maior valor médio obtido foi de 120, 26 g 

utilizando-se a dose de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) o que representa um aumento de 

205,38% em relação a dose 0,0 g/vaso (0 Kg ha-1) e 14,84% acima do valor máximo 

esperado em fitomassa seca do caulinar de 104,72 g, calculada pelo ponto de máximo 

de 100,37 g/vaso de uréia (Figura 4.10 B); após esta dose o valor do peso de fitomassa 

seca do caule tende a diminuir. 

Fitomassa Seca da Raiz: 

Em relação à variável fitomassa seca da raiz, o maior valor médio obtido foi de 

127,75 g utilizando-se a dose de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) o que representa um aumento 

de 98,40% em relação a dose 0,0 g/vaso (0 Kg ha-1) e 12,25% acima do valor máximo 

esperado em matéria seca de raiz de 113,27 g, calculada pelo ponto de máximo de 

86,50 g/vaso de uréia), após esta dose o valor do peso de fitomassa seca de raiz tende 

a diminuir (Figura 4.10 C). 

O nitrogênio é um macronutriente primário essencial para as plantas, pois participa 

da formação de proteínas, aminoácidos e de outros compostos importantes no 

metabolismo das plantas. Sua ausência bloqueia a síntese de citocinina, hormônio 

responsável pelo crescimento das plantas, causando redução do seu tamanho e 
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conseqüentemente redução da fitomassa epígea e hipógea (MENGEL & KIRKBY, 

1987). 

O fornecimento às plantas via adubação mineral funciona como complementação à 

capacidade de seu suprimento pelo solo, a partir da mineralização (MALAVOLTA et al., 

1997). Pois, quando ocorre à falta de nitrogênio no solo as plantas crescem e produzem 

menos e suas folhas ficam cloróticas. No entanto, quando há excesso de N no solo, a 

planta vegeta excessivamente, produz menos frutos, apresenta menos raiz, transpira 

demasiadamente, ficando sujeita a seca e ao ataque de pragas e moléstias 

(MALAVOLTA et al., 2002). 

Segundo Silva & Silva (1995) o nitrogênio é considerado alimento de massa, isto é, 

o elemento químico que as plantas geralmente necessitam em maior quantidade 

principalmente na fase ativa de crescimento; é um estimulante e fonte de vigor. Uma 

dose correta de nitrogênio aumenta o crescimento, com a produção de muitas folhas 

grossas que apresentam cor verde escura, pela abundância de clorofila, aumentando 

assim a produção de fotoassimilados essenciais ao crescimento e desenvolvimento da 

planta. 

Guimarães (2008) estudando o crescimento inicial do pinhão manso em função de 

fontes e quantidades de fertilizantes concluiu que a adição da torta de mamona até a 

dose de 227,31 Kg ha-1 aumentou a fitomassa das folhas do pinhão manso, após está 

quantidade, a adição da uréia a torta de mamona causou redução dá variável. E para a 

fitomassa fresca radicular a utilização do NPK só influenciou no aumento da matéria 

seca radicular até a quantidade de 172,4 Kg ha-1. 

Silva (2008) estudando o acúmulo de fitomassa e componentes de produção da 

mamoneira em função de desfolhamento e adubação nitrogenada verificou que a 

adubação nitrogenada na quantidade de 3,25 gramas de N/vaso, proporcionou maior 

incremento para massa seca do caule. Em relação a matéria seca das raízes as doses 

de 6,50 e 9,75 g/vaso apresentaram os maiores valores para esta variável. 

O comportamento da fitomassa em relação ao tempo é o esperado, visto que a 

variação da fitomassa seca está diretamente relacionada com a área foliar da cultura e a 

variação temporal desta, em geral, aumenta até um máximo, que ocorre entre 61 a 70 

dias (ROBLES, 2003), em que permanece por algum tempo, decrescendo em seguida, 

devido à senescência das folhas velhas. Como a fotossíntese depende da área foliar, o 

rendimento da cultura será maior quanto mais rápido a planta atingir o índice de área 

foliar máximo e quanto mais tempo à área foliar permanecer ativa (PEREIRA & 

MACHADO, 1987).  
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Figura 4.10 – Regressão da fitomassa seca das variáveis folha 
(A), caule (B) e raiz (C) do pinhão manso aos 300 dias após o 
plantio, em função das doses de uréia (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009  
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Como a interação apresentou significância pelo teste F, foi feito uma análise de 

variância para estudar o efeito da uréia dentro de cada poda. Com base nos dados 

tabulados e submetidos à análise estatística montou-se a Tabela 4.5 

 
Tabela 4.5 – Análise de variância (Quadrado médio) da fitomassa seca 
das variáveis folha, caule e raiz do pinhão manso aos 300 dias após o 
plantio, em função das doses de uréia dentro de cada época de poda. C. 
Grande, PB. 2009 

  
Folha Caule Raiz 

FV GL ----------------------(g)-------------------- 

Doses dentro de P0 3 350,77** 809,37ns 1.061,14ns 

Efeito Linear 1 784,82** 2095,69* 1192,60ns 

Efeito Quadrático 1 144,21* 4,81ns 331,80ns 

Falta de Ajuste 1 123,27* 327,60ns 1659,00ns 

Doses dentro de P15 3 173,50** 576,15ns 672,75ns 

Efeito Linear 1 257,51** 1699,21* 1320,70ns 

Efeito Quadrático 1 153,37** 24,37ns 166,51ns 

Falta de Ajuste 1 109,62* 4,87ns 531,04ns 

Doses dentro de P20 3 13,86ns 691,50ns 2.663,43* 

Efeito Linear 1 6,40ns 1524,10* 1.391,05ns 

Efeito Quadrático 1 2,61ns 250,25ns 53,34ns 

Falta de Ajuste 1 32,56ns 300,16ns 6.545,88** 

Doses dentro de P25 3 763,65** 28.674,08** 8.493,93** 

Efeito Linear 1 1.159,84** 38.928,35** 8.719,38** 

Efeito Quadrático 1 159,87** 19.320,19** 10.460,71** 

Falta de Ajuste 1 971,23** 27.773,71** 6.301,70** 

Doses dentro de P30 3 347,19** 7.502,51** 7.744,11** 

Efeito Linear 1 729,41** 14.245,00** 8.326,10** 

Efeito Quadrático 1 61,65* 2.451,02* 5.521,23** 

Falta de Ajuste 1 250,51** 5.811,50** 9.385,00** 

Resíduo 38 19,69 357,41 661,73 

CV%  24,53 23,97 27,47 
(**), (*) e (ns) - Significativo a 1, a 5% de probabilidade e não significativo, 
respectivamente, (teste F). P0 – sem poda; P15 = poda com 15 inserções 
foliares; P20 = poda com 20 inserções foliares; P25 = poda com 25 inserções 
foliares e P30 = poda com 30 inserções foliares. 

 

Observando-se a Tabela 4.5, percebe-se que quando houve o desdobramento da 

interação doses de uréia com o período de podas, os efeitos lineares e quadráticos 

foram significativos para a maioria das variáveis estudadas. 

O peso de fitomassa seca das folhas só não foi significativo quando do estudo da 

doses de uréia dentro do período de poda com 20 inserções foliares. Já para a matéria 

seca do caule, só houve diferença estatística significativa para o estudo da uréia dentro 
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dos períodos de poda de 25 e 30 inserções foliares. Quanto à matéria seca da raiz, só 

não houve diferença estatística para o período de 15 inserções foliares e o sem poda. 

Fitomassa Seca da Folha: 

Em relação à regressão pode-se observar na Figura 4.11 que para a variável 

fitomassa seca da folha, a curva obtida apresentou efeito quadrático para as dose de 

uréia dentro dos quatro períodos de poda (sem poda, 15, 25 e 30), tendo-se o maior 

valor médio obtido de fitomassa seca de 33,63 g quando utilizou-se a dosagem de 3,51 

g/vaso (120 Kg ha-1) na ausência da poda. Este valor superou a testemunha em 

270,78%. 

Fitomassa Seca Caulinar: 

Para a variável fitomassa seca caulinar, as curvas de regressão apresentaram 

tendência linear para o período sem poda, 15 e 20 inserções foliares, e os demais 

apresentaram tendência quadrática. O maior valor médio obtido de fitomassa seca 

(259,39 g) foi encontrado quando utilizou-se a dosagem de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) no 

período de 25 inserções foliares. Este valor superou a testemunha em 397,60%. (Figura 

4.12). 

Fitomassa Seca da Raiz: 

Para a variável fitomassa seca da raiz, as curvas de regressão apresentaram 

tendência quadrática para os períodos de poda de 25 e 30 inserções foliares, como os 

outros períodos foram não significativos, não estudou-se o comportamento das curvas. 

O maior valor de fitomassa seca (201,17 g) foi obtido quando utilizou-se a dosagem de 

2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) no período de 25 inserções foliares. Este valor superou a 

testemunha em 159,33%. (Figura 4.13). 

O nitrogênio tem efeitos sobre a assimilação de carbono, produção de biomassa e 

rendimento econômico das culturas. Plantas crescidas com quantidade inadequada de 

nitrogênio não expressam totalmente seu potencial genético, pois, em tais condições, 

ocorre uma série de alterações morfológicas e fisiológicas, afetando, negativamente, o 

crescimento das plantas (TAIZ & ZEIGER, 2004). Esse problema tem levado à 

afirmação de que o nitrogênio é um dos nutrientes que mais tem limitado o aumento de 

rendimentos das culturas, especialmente nos trópicos. A deficiência de nitrogênio, além 

de reduzir o crescimento, pode afetar a partição de assimilados entre as diferentes 

partes da planta, ocasionando, geralmente, aumento na relação entre a massa seca das 

raízes e a massa seca da parte aérea (CRUZ, 2004). 

Entre os minerais considerados essenciais para o desenvolvimento das plantas, o 

nitrogênio (N), de modo geral, é o nutriente exigido em maior quantidade pelas culturas, 
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além de apresentar influência significativa sobre o crescimento e desenvolvimento das 

plantas (CARNAÚBA, 1990). Sua essencialidade é constatada pelas funções no 

metabolismo das plantas, participando como constituinte da molécula de clorofila, ácidos 

nucléicos, aminoácidos e proteínas. 

Considerando-se que esses compostos são importantes para a proteção dos 

fotossistemas (TAIZ & ZEIGER, 2004), pode-se sugerir que plantas cultivadas sob 

deficiência de nitrogênio também podem apresentar-se mais susceptíveis aos efeitos 

negativos de alguns estresses que possam induzir danos ao seu sistema fotossintético, 

como, o estresse hídrico e a salinidade. 

Estas observações acima podem explicar de forma biológica o fato de que a 

dosagem de 3,51 g/vaso não correspondeu ao crescimento da planta de pinhão manso 

dentro das variáveis estudadas. 

Heiffig et. al. (2008) observou em seu estudo sobre diferentes substratos na 

produção de mudas de pinhão-manso, que houve interação significativa para altura e 

diâmetro de caule das plântulas aos 30, 45 e 60 dias após a semeadura (DAS) e peso 

de matéria seca de parte aérea e de raiz proporcionados pelos diferentes substratos. 

Guimarães (2008) estudando o crescimento inicial do pinhão manso em função de 

fontes e quantidades de fertilizantes, concluiu que a adição da torta de mamona até a 

dose de 227,31 Kg/ha, aumenta a fitomassa das folhas do pinhão manso em 6,93g. 

Após está quantidade, de acordo com o modelo de regressão ajustado, o aumento das 

quantidades de N causou redução dá variável. 

Pereira (2008) estudando o efeito do excesso de água na produção de matéria 

seca de mudas de pinhão manso obteve médias de matéria seca de 2,81; 1,596; 0, 

3819 g para o caule, folhas e raiz, respectivamente, em diferentes profundidades de 

lençol freático. E concluiu que as profundidades do lençol freático 4 e 8 cm se 

destacaram favorecendo a produção matéria seca nas folhas definitivas, e que a 

profundidade do lençol freático afeta em maior grau as folhas definitivas e a duração do 

excesso de água as folhas definitivas e o sistema radicular 

Na pesquisa sobre o crescimento inicial do pinhão manso em função de fontes e 

quantidades de fertilizantes conduzida por Guimarães (2008) chegou-se a conclusão de 

que a fonte de adubação NPK-mineral até a quantidade de 172,4 Kg/ha proporcionou 

aumento na fitomassa fresca radicular de 22,23 g, e que após esta quantidade, de 

acordo com o modelo de regressão ajustado, o aumento das quantidades de N causou 

redução desta variável. 
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Figura 4.11 – Regressão da fitomassa seca da folha do pinhão manso aos 300 dias 
após o plantio em função das doses de uréia dentro de cada poda (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009 
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Figura 4.12 – Regressão da fitomassa seca caulinar do pinhão manso aos 300 dias 
após o plantio em função das doses de uréia dentro de cada poda (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009 
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Figura 4.13 – Regressão da fitomassa seca da raiz do pinhão manso aos 300 dias após 
o plantio em função das doses de uréia dentro de cada poda (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009 
 

Na Figura 4.14 percebe-se que o comportamento dos períodos de poda para as 
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aumento de 26,98% em relação ao período sem poda, após este período de inserção 

foliar a realização da poda não conseguiu incrementar o valor da fitomassa seca da raiz 

(Figura 4.14 C). 

As raízes das plantas extraem do solo a água, contendo esta, em solução, os sais 

nutritivos que alimentarão a planta. Tal solução constitui a seiva inorgânica, que sobe 

pelos vasos condutores localizados no interior do caule e se dirige até as folhas. Nestas 

e em presença de luz e perdendo água por transpiração, a seiva inorgânica passa por 

diversas transformações, tornando-se seiva orgânica, a qual nutre todas as partes dos 

vegetais, incrementando o teor da fitomassa epígea e hipógea (SOUZA, 2005). 

Nas folhas, o nitrogênio está nos cloroplastos como constituinte da molécula de 

clorofila, onde cada átomo de Mg está ligado a quatro átomos de nitrogênio e também 

participa da síntese de vitaminas, hormônios, coezima, alcalóides, hexosaminas e outros 

compostos (MENGEL & KIRKBY, 1987). O nitrogênio é um nutriente que está 

relacionado aos mais importantes processos fisiológicos que ocorrem nas plantas, tais 

como fotossíntese, respiração desenvolvimento e atividade das raízes, absorção iônica 

de outros nutrientes, crescimento, diferenciação celular e genética (TAIZ e ZEIGER, 

2004). 

De acordo com RAIJ (1991) os aumentos verificados nas variáveis estudadas, com 

a aplicação de doses crescentes de nitrogênio em relação a testemunha são devidos à 

importância que o elemento tem nas plantas. Este elemento é usado na formação de 

proteínas, que participam nos processos metabólicos, junto com as enzimas, tendo 

grande função estrutural e promovendo elevado crescimento vegetativo. 

Estudos de CRUZ et. al. (2004) sobre o crescimento e partição de matéria seca e 

de carbono no mamoeiro em resposta à nutrição nitrogenada, concluíram que a 

deficiência de nitrogênio, além de reduzir o crescimento, pode afetar a partição de 

assimilados entre as diferentes partes da planta, ocasionando, geralmente, aumento na 

relação entre a massa seca das raízes e a massa seca da parte aérea. 

Gonçalves et. al. (2006) estudando a deficiência nutricional em mudas de 

umbuzeiro decorrente da omissão de macronutrientes. Concluiu que as omissões de Ca, 

N, K e Mg ocasionaram decréscimo na produção de matéria seca de raiz, folha, caule e 

total, sendo que para a produção de matéria seca total, a redução seguiu uma ordem 

decrescente: Ca > N > K > Mg > S > P. 

A pesquisa sobre o acúmulo de fitomassa e componentes de produção da 

mamoneira em função de desfolhamento e adubação nitrogenada, conduzida por Silva 

(2008) verificou que as doses de 6,50 e 9,75 g/vaso apresentaram os maiores valores 
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para a matéria seca das raízes e que a adubação nitrogenada na quantidade de 3,25 

gramas de N/vaso, proporcionou maior incremento para massa seca do caule. 

Guimarães e Beltrão (2008) estudando a adubação foliar do pinhão manso via 

nitrogênio e potássio, concluiu que o aumento das quantidades de nitrogênio 

proporcionou um aumento de 0,228g na fitomassa fresca das folhas e que o potássio 

proporcionou 95,21g. 
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Figura 4.14 – Regressão da fitomassa seca da folha (A), 
caule (B) e raiz (C) do pinhão manso aos 300 dias após o 
plantio em função das podas (p<0,05 e p<0,01). Campina 
Grande, PB. 2009 
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Como a interação apresentou significância pelo teste F, foi feito uma análise de 

variância para estudar o efeito da uréia dentro de cada poda. Com base nos dados 

tabulados e submetidos à análise estatística montou-se a Tabela 4.6 

Tabela 4.6 – Resumo da análise de variância (Quadrado médio) das variáveis 
fitomassa seca das folhas, caule e raízes do pinhão manso aos 300 dias após o 
plantio, em função das podas dentro de cada doses de uréia. C. Grande, PB. 
2009 

  
Folha Caule Raiz 

FV GL ----------------------(g)-------------------- 

Poda dentro de 0 g/vaso 4 60,17* 256,91ns 613,41ns 

Efeito Linear 1 14,42ns 1006,88ns 679,73ns 

Efeito Quadrático 1 32,24ns 2,02ns 174,46ns 

Efeito Cúbico 1 80,36ns 18,25ns 1517,99ns 

Falta de Ajuste 1 113,67* 0,50ns 81,47ns 

Poda dentro de 1,17g/v 4 44,50ns 651,89ns 3.755,95** 

Efeito Linear 1 69,01ns 138,25ns 2.028,70ns 

Efeito Quadrático 1 0,29ns 14,88ns 1.625,66ns 

Efeito Cúbico 1 61,63ns 1923,20ns 4.467,64* 

Falta de Ajuste 1 47,05ns 531,22ns 6.901,79** 

Poda dentro de 2,34g/v 4 536,75** 21.047,43** 7.972,21** 

Efeito Linear 1 1.188,18** 33.420,06** 19.400,55** 

Efeito Quadrático 1 0,80ns 586,13ns 64,13ns 

Efeito Cúbico 1 453,19** 32.709,61** 10.708,74** 

Falta de Ajuste 1 504,84** 17.473,92** 1.715,43ns 

Poda dentro de 3,51g/v 4 215,91** 2.819,30** 1.109,92ns 

Efeito Linear 1 8,53ns 2.148,84* 51,22ns 

Efeito Quadrático 1 413,60** 263,00ns 268,53ns 

Efeito Cúbico 1 279,08** 5.051,82** 2.892,97* 

Falta de Ajuste 1 162,45** 3.813,55** 1226,94ns 

Resíduo 38 19,69 357,41 661,73 

CV% 
 

24,53 23,97 27,47 
(**), (*) e (ns) - Significativo a 1, a 5% de probabilidade e não significativo, 
respectivamente (Teste F). 

 
Observando-se a Tabela 4.6, percebe-se que para a variável fitomassa seca das 

folhas só não houve efeito estatisticamente significativo quando do estudo da poda 

dentro da dosagem de uréia de 1,17 g/vaso (40 Kg ha-1). Já para a fitomassa seca 

caulinar, pode-se observar que os efeitos só foram significativos estatisticamente 

quando do estudo da poda dentro das dosagens de 2,34 (80 Kg ha-1)e 3,51 g/vaso (120 

Kg ha-1) de uréia. Em relação a fitomassa seca das raízes, percebe-se que só houve 

significância para o estudo da poda dentro das dosagens de 1, 17 (40 Kg ha -1) e 2,34 

g/vaso (80 Kg ha-1). 
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As equações de regressão para o estudo da função das podas dentro de cada 

dose de uréia seguiu a tendência de uma curva cúbica, devido ao já foi exposto 

anteriormente quando do estudo para a fitomassa fresca epígea. 

Fitomassa Seca da Folha: 

Em relação à regressão pode-se observar na Figura 4.15 que para a variável 

fitomassa seca da folha, a curva obtida apresentou efeito linear para a dosagem de 2,34 

g/vaso e quadrático para a dosagem de 3,51 g/ vaso. As demais regressões não foram 

consideradas por apresentarem um R2 baixo. O maior valor médio obtido foi de 44,67 g, 

no período de 25 inserções dentro da dosagem de 2,34 g/ vaso (80 Kg ha -1), sendo 

superior a testemunha em 392,50%. 

Fitomassa Seca Caulinar: 

Para a variável fitomassa seca caulinar Figura 4.16, a curva obtida apresentou 

efeito linear para a dosagem de 2,34 g/vaso e quadrático para a dosagem de 3,51 

g/vaso. As demais regressões não foram consideradas por apresentarem um R2 baixo. 

O maior valor médio obtido foi de 259,80 g, no período de 25 inserções dentro da 

dosagem de 2,34 g/ vaso (80 Kg ha-1), sendo superior a testemunha em 397,60%. 

Fitomassa Seca das Raízes: 

Já em relação a fitomassa seca das raízes, a tendência da curva foi quadrática 

para a dosagem de 2,34g /vaso de uréia. fitomassa seca das raízes. As demais 

regressões não foram consideradas por apresentarem um R2 baixo. O maior valor médio 

obtido foi de 201,17 g, no período de 25 inserções dentro da dosagem de 2,34 g/ vaso 

(80 Kg ha-1), sendo superior a testemunha em 159,33%. 

O nitrogênio tem efeitos sobre a assimilação de carbono, produção de biomassa e 

rendimento econômico das culturas. Plantas crescidas com quantidade inadequada de 

nitrogênio não expressam totalmente seu potencial genético, pois, em tais condições, 

ocorre uma série de alterações morfológicas e fisiológicas, afetando, negativamente, o 

crescimento das plantas (TAIZ e ZEIGER, 2004). Esse problema tem levado à afirmação 

de que o nitrogênio é um dos nutrientes que mais tem limitado o aumento de 

rendimentos das culturas, especialmente nos trópicos. A deficiência de nitrogênio, além 

de reduzir o crescimento, pode afetar a partição de assimilados entre as diferentes 

partes da planta, ocasionando, geralmente, aumento na relação entre a massa seca das 

raízes e a massa seca da parte aérea (CRUZ, 2004). 

Os nutrientes minerais, como o nitrogênio, podem influenciar no crescimento das 

plantas, indiretamente, via seus efeitos no suprimento de assimilados e de substâncias 

de crescimento. A influência dos nutrientes na fotossíntese pode ocorrer em várias vias, 
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a exemplo do uso do nitrogênio na formação dos cloroplastos, síntese protéica e síntese 

de clorofila. Durante o fluxo de elétrons na cadeia de transporte de elétrons, da 

mitocôndria e cloroplasto, a energia livre é associada com a oxidação dos componentes 

da cadeia, sendo convertida na forma de ATP. Dessa maneira, o nitrogênio é necessário 

para que ocorra a síntese protéica é a ativação de uma série de enzimas e, 

conseqüentemente, a produção de biomassa vegetal (ABREU, 2002). 

Nas folhas o nitrogênio está nos cloroplastos como constituinte da molécula de 

clorofila, onde cada átomo de Mg está ligado a quatro átomos de nitrogênio e também 

participa da síntese de vitaminas, hormônios, coezima, alcalóides, hexosaminas e outros 

compostos. O nitrogênio é um nutriente que está relacionado aos mais importantes 

processos fisiológicos que ocorrem nas plantas, tais como fotossíntese, respiração 

desenvolvimento e atividade das raízes, absorção iônica de outros nutrientes, 

crescimento, diferenciação celular e genética (TAIZ e ZEIGER, 2004). 

Santos (2008) estudando a fenologia do pinhão manso no estado de Alagoas 

observou que a espécie diminui seu crescimento e começa a perder folhas a partir dos 

meses de julho e agosto, no final da fase reprodutiva, mesmo com boa disponibilidade 

de água, sugerindo que outros fatores tais como temperatura e fotoperíodo possam 

estar influenciando seu crescimento, além da disponibilidade de água como sugerem 

vários autores (PEDRONI et al., 2002; BIANCHINI et al.,2006). 

Durante a execução do experimento ocorreu à queda de folhas como descrito 

pelos autores acima, e como o aparelho fotossintético é responsável pelo crescimento e 

desenvolvimento dos vegetais sua ausência prejudica as funções fisiológicas das planta, 

desde paralisação no crescimento até em casos extremos a morte do vegetal. Os 

valores baixos obtidos para a fitomassa seca das folhas pode ter sido ocasionado pela 

fisiologia da planta que segundo Sartunino et al. (2005), apresenta comportamento 

decíduo, onde as folhas caem em parte ou totalmente no final da época seca ou durante 

a estação chuvosa. Segundo o mesmo autor, o pinhão-manso permanece em repouso, 

até o começo da primavera, ou da época das chuvas nas regiões secas. 

Vale ressaltar que a manutenção da área foliar, induzida pelo suprimento 

adequado de nitrogênio, também é importante para promover maior interceptação da 

energia solar incidente e, por conseguinte, determinar maior assimilação de carbono, o 

qual pode contribuir, significativamente, para aumentar o acúmulo de matéria seca pelas 

plantas (SEEMANN et al., 1987) 

Os resultado obtidos sobre a fitomassa da folhas do pinhão é explicado por Santos 

(2008) que trabalhando com o pinhão manso em sua fenologia e capacidade 
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fotossintética em diferentes épocas do ano no Estado de Alagoas, observou que sob 

deficiência de nitrogênio, os decréscimos ocorridos na assimilação de nitrato, na 

fotossíntese e na condutância estomática foram acompanhados por significantes 

reduções no crescimento das plantas, sendo que, uma das características mais afetadas 

foi a produção de massa seca de folhas. Como o número de folhas foi menos alterado 

pela deficiência em nitrogênio, a menor massa seca de folhas ocorreu, muito 

provavelmente, em decorrência da menor expansão foliar. 

Guimarães (2008) utilizando com fonte de adubo esterco e torta de mamona na 

adubação do pinhão manso, constatou que o aumento da quantidade de N proporcionou 

um incremento de 0,0125 e 0,0264g na fitomassa fresca radicular. 

Guimarães (2008) em ensaio experimental sobre a adubação organomineral do 

pinhão manso concluiu que a quantidade aplicada na maior proporção de N evidenciou, 

que o NPK- mineral contribuiu para um maior crescimento do sistema radicular, quando 

comparado com a testemunha, sendo esse aumento de 28,79% na última quantidade, 

sendo a uréia um fertilizante mineral rico em N. 

 

  
Figura 4.15 – Regressão da fitomassa seca da folha do pinhão manso aos 300 dias 
após o plantio em função das podas dentro de cada dose de uréia (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009 
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Figura 4.16 – Regressão da fitomassa seca caulinar do pinhão manso aos 300 dias 
após o plantio em função das podas dentro de cada dose de uréia (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009 
 
 

 
Figura 4.17– Regressão da fitomassa seca 
da raiz do pinhão manso aos 300 dias após 
o plantio em função das podas dentro de 
cada dose de uréia (p<0,05 e p<0,01). 
Campina Grande, PB. 2009 
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4.3 - Valores Primários da Fitomassa Fresca Epígea 

 
As características do crescimento inicial do pinhão manso utilizando-se do estudo 

da Fitomassa Fresca Epígea, através do método da análise clássica não destrutiva, 

foram estimadas pelo valor das variáveis: Altura caulinar da planta, Taxa de 

Crescimento Absoluto Caulinar, Taxa de Crescimento Relativo Caulinar, Diâmetro 

caulinar, Taxa de Crescimento Absoluto em Diâmetro Caulinar, Taxa de Crescimento 

Relativo em Diâmetro Caulinar, Taxa de Crescimento Absoluto em Fitomassa Fresca 

Epígea, Taxa de Crescimento Relativo em Fitomassa Fresca Epígea, Área foliar, Taxa 

de Crescimento Absoluto Foliar, Taxa de Crescimento Relativo Foliar, Área Foliar 

Específica, Razão de Área Foliar e Duração de Área Foliar, a partir dos 30 dias após a 

semeadura (DAS), em função dos cinco períodos de poda e das quatro doses de uréia, 

durante dez avaliações sucessivas. 

Baseando-se em estudos de Silva et. al. (2005) os dados do crescimento caulinar 

da planta em altura e diâmetro, e da área foliar foram submetidos à análise de regressão 

e nas curvas foram aplicados polinômios até a maior ordem, desde que expressasse o 

comportamento de cada tratamento mais próximo da realidade fisiológica da planta, 

quando submetida às condições edafoclimáticas e de tratos culturais praticados. 

Para uma melhor compreensão sobre as variáveis estudadas faze-se necessário a 

observação sobre a temperatura e a pluviosidade ocorrida durante os 300 dias do 

experimento, pois de acordo com Sartunino et al. (2005), e Santos (2008) o pinhão 

manso apresenta comportamento decíduo, onde as folhas caem em parte ou totalmente 

no final da época seca ou durante a estação chuvosa. Segundo estes autores, o pinhão 

manso permanece em repouso, até o começo da primavera, ou da época das chuvas 

nas regiões secas. 

Pedroni et al. (2002) e Bianchini et al.,(2006) sugerem que outros fatores tais como 

temperatura e fotoperíodo e disponibilidade de água, influenciam no crescimento dos 

vegetais. Esta observação é corroborada por Saturnino et al. (2005) pois, conforme a 

região, o desenvolvimento inicial das mudas de pinhão manso pode ser influenciado 

pela época de chuvas, ventos dominantes e outras ocorrências climáticas típicas de 

cada local. 

Durante o período do experimento ocorreram dois meses em que os valores das 

variáveis número de folhas e área foliar começaram a decair, quando as plantas 

estavam com 150 dias e agravando-se aos 180 dias, nestes dois períodos foram 
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encontrados os seguintes dados metereológicos (Figura 4.18): temperatura de 25 °C, e 

pluviosidade de 247,1 mm para o mês de março e temperatura de 23,9 °C, e 

pluviosidade de 75,9 mm no mês de abril, respectivamente. Embora não conste na 

Figura supra citada, os dados de umidade relativa foram de 81% e 86%, 

respectivamente. 

 

Figura 4.18 - Dados de temperaturas média (TºC) e 
Pluviosidade (mm), referentes ao período de 
condução do experimento (out. 2007 a ago. 2008). 
Campina Grande, PB. 2009 

 
4.3.1 – Crescimento em comprimento caulinar da planta 

Em relação às características do crescimento caulinar pode-se observar que na 

variável Taxa de Crescimento Absoluto Caulinar – TCAC (cm dia-1), as plantas de 

pinhão cresceram normalmente até os 150 dias após o plantio (DAP), onde houve 

resposta a adubação nitrogenada e período de poda. Após este período as plantas 

começaram a diminuir sua taxa de crescimento em todos os tratamentos, até próximo 

dos 270; tendo-se a sua recuperação ao longo deste período e continuando a crescer 

até os 300 DAP. 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de crescimento foi encontrado quando efetuou-se a poda com 20 inserções 

foliares (0,1365 cm dia-1) e o maior no período de 25 inserções foliares (0, 2096 cm dia-

1), o que corresponde a um aumento de 53,55% na referida taxa. Já em relação às 

doses de uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 0,0 g/vaso (0,1161 cm dia-1) e o 

maior na dosagem de 2,34 g/vaso (0,2108 cm dia-1), o que corresponde a um aumento 

de 81,56% na referida taxa. 
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Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.19), percebe-se que estas diferenciaram a taxa de crescimento em cada período de 

poda, sendo que a dosagem de 3,51g / vaso (120 Kg ha-1) só não superou as demais 

dosagens no período de poda com 25 inserções foliares, onde a dosagem de 2,34 

g/vaso (80 Kg ha-1) foi superior. 

 

As equações de ajuste para a Taxa de Crescimento Absoluto Caulinar - TCAC (cm dia-1) 

seguiram o modelo polinomial do 2° e 3º grau que, segundo os tratamentos, foram: 

Como o critério para apresentação das equações foi feita com base no valor do R2, 

alguns dos tratamentos com suas equações não foram apresentados devido ao seu 

valor do R2 ser muito baixo. 

 

Sem Poda 

T1 y(0g/v) = - 0,3728 + 0,5405xns - 0,1168x2* + 0,0067x3*   (R² = 0,6185) 

T2 y(1,7g/v) = - 0,5142 + 0,6623xns - 0,1358x2* + 0,0075x3**  (R² = 0,6731) 

T4 y(3,51g/v) = - 0,3907 + 0,5376xns - 0,1031x2* + 0,0054x3*  (R² = 0,6632) 

Poda com 20 Folhas 

T11 y(2,34g/v) = - 0,3923 + 0,52xns - 0,1063x2ns + 0,0059x3*   (R² = 0,6684) 

T12 y(3,15g/v) = - 0,4041 + 0,5264x* - 0,107x2ns + 0,0059x3 *  (R² = 0,7632) 
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Taxa de Crescimento Absoluto Caulinar - TCAC (cm dia-1) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.19 - Taxa de crescimento absoluto caulinar – TCAC (cm dia-1) de plantas de Jatropha 
curcas, em função do período de poda e doses de uréia 
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Taxa de Crescimento Relativo Caulinar - TCRC (cm cm-1 dia-1) 

Em relação à variável Taxa de Crescimento Relativo Caulinar –TCRC (cm cm-1 dia-

1), as plantas de pinhão tiveram seu ponto de máximo aos 60 DAP, decaindo 

drasticamente ao longo dos 240 dias (Figura 4.22). Essa diminuição era esperada, tendo 

em vista que qualquer incremento em peso, altura ou área foliar ao longo de um 

determinado período está diretamente relacionado ao tamanho alcançado no período 

anterior. A recuperação desta taxa iniciou-se logo após o período, no entanto este 

comportamento só aconteceu para o período de poda de 15, 20 e 30 inserções foliares, 

nos outros dois períodos (sem poda e 25 inserções foliares) a tendência foi de uma 

queda contínua nesta taxa de crescimento até os 300 DAP. 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de crescimento foi encontrado quando efetuou-se a poda com 20 inserções 

foliares (0,0054 cm cm-1 dia-1) e o maior no período de 25 inserções foliares (0, 0059 cm 

cm-1 dia-1), o que corresponde a um aumento de 9,25% na referida taxa. Já em relação 

às doses de uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 0,0 g/vaso (0,0051 cm cm-1 

dia-1) e o maior na dosagem de 2,34 g/vaso (0,0060 cm cm-1 dia-1), o que corresponde a 

um aumento de 17,64% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.20), percebe-se que estas diferenciaram a taxa de crescimento em cada período de 

poda, sendo que a dosagem de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) só não superou as demais 

dosagens no período de poda com 30 inserções foliares, onde a dosagem de 3,51g / 

vaso (120 Kg ha-1) foi superior. 
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Taxa de Crescimento Relativo Caulinar - TCRC (cm cm-1 dia-1) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.20 - Taxa de crescimento absoluto caulinar – TCAC (cm cm-1 dia-1) de plantas de 
Jatropha curcas, em função do período de poda e doses de uréia  
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As equações de ajuste para a Taxa de Crescimento Relativo Caulinar - TCRC (cm cm-1 

dia-1) seguiram o modelo polinomial do 2° e 3º grau que, segundo os tratamentos, foram: 

 

Sem Poda 

T1 y(0 g/v) = 0,0209 - 0,0043x* + 0,0002x2**     (R² = 0,6362) 

T2 y(1,7 g/v) = 0,0209 - 0,0041x* + 0,0002x2**     (R² = 0,6745) 

T3 y(2,34 g/v) = 0,0206 - 0,004x* + 0,0002x2**     (R² = 0,6278) 

T4 y(3,51 g/v) = 0,0215 - 0,0042x* + 0,0002x2**    (R² = 0,7286) 

Poda com 15 Folhas 

T5 y(0 g/v) = 0,0043 + 0,0078xns - 0,0022x2* + 0,0001x3*   (R² = 0,6516) 

T6 y(1,17 g/v) = 0,0083 + 0,0058xns - 0,0019x2ns + 0,0001x3*  (R² = 0,6421) 

T7 y(2,34 g/v) = 0,0200 + 0,0018x** - 0,0005x2ns + 0,00005x3**  (R² = 0,7093) 

T8 y(3,51 g/v) = 0,0072 + 0,0068x** - 0,002x2ns + 0,0001x3*   (R² = 0,6623) 

Poda com 20 Folhas 

T9 y(0 g/v) = 0,007 + 0,0054xns - 0,0017x2 + 0,0001x3*   (R² = 0,6559) 

T10 y (1,17 g/v) = 0,0107 + 0,0033xns - 0,0013x2* + 0,000000005x3** (R² = 0,7169) 

T11 y (2,34 g/v) = 0,0091 + 0,0055xns - 0,0018x2* + 0,0001x3**  (R² = 0,7091) 

T12 y(3,51 g/v) = 0,0083 + 0,006xns - 0,0019x2* + 0,0001x3**  (R² = 0,7911) 

Poda com 25 Folhas 

T13 y(0 g/v) = 0,0202 - 0,0044xns + 0,0002x2**     (R² = 0,8119) 

T14 y(1,17 g/v) = 0,0209 - 0,0042xns + 0,0002x2**    (R² = 0,8741) 

T15 y(2,34 g/v) = 0,0199 - 0,0033xns + 0,0001x2*    (R² = 0,6893) 

T16 y(3,51 g/v) = 0,0192 - 0,0033xns + 0,0001x2*    (R² = 0,6591) 

Poda com 30 Folhas 

T17 y(0 g/v) = 0,0045 + 0,0068xns - 0,0019x2* + 0,0001x3**   (R² = 0,7147) 

T18 y(1,17 g/v) = 0,0189 - 0,0039x* + 0,0002x2**    (R² = 0,7319) 

T19 y(2,34 g/v) = 0,0108 + 0,0044xns - 0,0016x2 + 0,0001x3*  (R² = 0,6317) 

T20 y (3,51 g/v) = 0,0011 + 0,0117xns - 0,003x2* + 0,0002x3**  (R² = 0,8320) 
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4.3.2 – Crescimento em Diâmetro Caulinar 

Taxa de Crescimento Absoluto em Diâmetro Caulinar – TCADC (cm dia-1) 

Para este variável, pode-se perceber na Figura 4.23, que as plantas de pinhão 

manso apresentaram um ritmo decrescente em crescimento de diâmetro caulinar 

durante todo o período do experimento, haja visto, um maior investimento de 

assimilados para suprir as folhas e raízes. 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de crescimento foi encontrado quando efetuou-se a poda com 20 inserções 

foliares (0,0158 cm dia-1) e o maior no período de 25 inserções foliares (0, 0176 cm dia-

1), o que corresponde a um aumento de 11,39% na referida taxa. Já em relação às 

doses de uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 0,0 g/vaso (0,0162 cm dia -1) e o 

maior na dosagem de 2,34 g/vaso (0,0176 cm dia-1), o que corresponde a um aumento 

de 17,33% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.21), percebe-se que estas diferenciaram a taxa de crescimento em cada período de 

poda, sendo que a dosagem de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) superou as demais dosagens 

em todos os períodos de poda. 
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Taxa de Crescimento Absoluto em Diâmetro Caulinar – TCADC (cm dia-1) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.21 - Taxa de crescimento absoluto em diâmetro caulinar – TCADC (cm dia-1) de 
plantas de Jatropha curcas, em função do período de poda e doses de uréia 
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As equações de ajuste para a Taxa de Crescimento Absoluto em Diâmetro Caulinar  -

TCADC (cm dia-1) seguiram o modelo polinomial do 2° e 3º grau que, segundo os 

tratamentos, foram: 

Como o critério para apresentação das equações foi feita com base no valor do R2, 

alguns dos tratamentos com suas equações não foram apresentados devido ao seu 

valor do R2 ser muito baixo. 

Sem Poda 

T1 y(0g/v) = 0,0286 - 0,0006x* -0,0002x2**     (R² = 0,8153) 

T2 y(1,7g/v) = 0,0299 + 00,05x* - 0,0003x2**     (R² = 0,8088) 

T3 y(2,34g/v) = 0,021 + 0,008x* - 0,0021x2ns + 0,0001x3*   (R² = 0,6802) 

T4 y(3,51g/v) = 0,032 - 0,0007x* -0,0002x2**     (R² = 0,8122) 

Poda com 15 Folhas 

T5 y(0g/v) = 0,0055 + 0,0144x - 0,0031x2ns + 0,0002x3**   (R² = 0,6220) 

T7 y(2,34g/v) = 0,0375 - 0,0039x **      (R² = 0,8313) 

T8 y(3,51g/v) = 0,0259 + 0,0002x* - 0,0003x2**    (R² = 0,6815) 

Poda com 20 Folhas 

T9 y(0g/v) = 0,0230 + 0,0007x* - 0,0003x2**     (R² = 0,7754) 

T10 y(1,17g/v) = 0,0288 - 0,0007x* - 0,0002x2**    (R² = 0,7702) 

T11 y(2,34g/v) = 0,0269 - 0,0001x* - 0,0002x2**    (R² = 0,7684) 

T12 y(3,15g/v) = 0,0243 + 0,0007xns - 0,0003x2**    (R² = 0,6719) 

Poda com 25 Folhas 

T16 y(3,51g/v) = 0,0117 + 0,0129x* - 0,0028x2ns + 0,0001x3*  (R² = 0,8645) 
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Taxa de Crescimento Relativo em Diâmetro Caulinar – TCRDC (cm cm-1 dia-1) 

Em relação à variável Taxa de Crescimento Relativo em Diâmetro Caulinar, as 

plantas de pinhão tiveram seu ponto de máximo do período de 60 a 90 DAP, decaindo 

drasticamente ao longo dos 240 dias (Figura 4.24). Essa diminuição era esperada, tendo 

em vista que qualquer incremento em peso, altura ou área foliar ao longo de um 

determinado período está diretamente relacionado ao tamanho alcançado no período 

anterior. A recuperação desta taxa iniciou-se logo após os 240 dias e prolongou-se até 

os 300 dias após o plantio, com exceção do período sem poda que manteve sua taxa 

em uma crescente diminuição. 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de crescimento foi encontrado quando se efetuou a poda com 20 inserções 

foliares (0,0022 cm cm-1 dia-1) e o maior no período de 25 inserções foliares (0, 0024 cm 

cm-1 dia-1), o que corresponde a um aumento de 9,09% na referida taxa. Já em relação 

às doses de uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 0,0 g/vaso (0,0022 cm cm-1 

dia-1) e o maior na dosagem de 2,34 g/vaso (0,0024 cm cm-1 dia-1), o que corresponde a 

um aumento de 9,09% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.22), percebe-se que estas diferenciaram a taxa de crescimento em cada período de 

poda, sendo que a dosagem de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) só não superou as demais 

dosagens no período de poda com 30 inserções foliares, onde a dosagem de 3,51g / 

vaso (120 Kg ha-1) foi superior. 

 

As equações de ajuste para a Taxa de Crescimento Relativo em Diâmetro Caulinar – 

TCRDC (cm cm-1 dia-1) seguiram o modelo polinomial do 2° e 3º grau que, segundo os 

tratamentos, foram: 

Como o critério para apresentação das equações foi feita com base no valor do R2, 

alguns dos tratamentos com suas equações não foram apresentados devido ao seu 

valor do R2 ser muito baixo. 

 

Poda com 15 Folhas 

T8 y(3,51 g/v) = - 0,0101 + 0,0109x* - 0,0022x2ns + 0,0001x3**  (R² = 0,6266) 

Poda com 30 Folhas 

T20 y (3,51 g/v) = - 0,0146 + 0,0137x*- 0,0026x2ns + 0,0001x3**  (R² = 0,6964) 
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Taxa de Crescimento Relativo em Diâmetro Caulinar – TCRDC (cm cm-1 dia-1) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.22 - Taxa de crescimento relativo em diâmetro caulinar – TCRDC (cm cm-1 dia-1) de 
plantas de Jatropha curcas, em função do período de poda e doses de uréia  
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4.3.3 – Crescimento em Fitomassa Fresca Epígea 

Taxa de Crescimento Absoluto em Fitomassa Fresca Epígea - TCAFFE (cm3 dia-1) 

Para este variável, pode-se perceber na Figura 4.25, que as plantas de pinhão 

manso apresentaram um ritmo crescente em aumento de fitomassa fresca epígea até o 

período de 180 DAP, após este período ocorreu um decréscimo para todos os períodos 

de poda. Apenas no período de poda com 25 inserções foliares, ocorreu um aumento 

crescente quando utilizou-se a dosagem de 2,34 g/vaso, haja visto, que neste 

tratamento a planta obteve o maior valor em fitomassa fresca e seca para folha, caule e 

raiz. 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de crescimento foi encontrado quando efetuou-se a poda com 20 inserções 

foliares (3,1285 cm3 dia-1) e o maior no período de 25 inserções foliares (6,1359 cm3 dia-

1), o que corresponde a um aumento de 96,12% na referida taxa. Já em relação às 

doses de uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 0,0 g/vaso (2,3674 cm3 dia-1) e 

o maior na dosagem de 2,34 g/vaso (5,9560 cm3 dia-1), o que corresponde a um 

aumento de 151,58% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.23), percebe-se que estas diferenciaram a taxa de crescimento em cada período de 

poda, sendo que a dosagem de 3,51 g/vaso(120 Kg ha-1) aumentou a taxa quando dos 

períodos sem poda e poda com 15 inserções foliares; já a dosagem de 2,34 g/vaso (80 

Kg ha-1) superou as demais dosagens em nos períodos de poda de 20, 25 e 30 

inserções foliares. 

 

As equações de ajuste para a Taxa de Crescimento Absoluto em Fitomassa Fresca 

Epígea - TCAFFE (cm3 dia-1) seguiram o modelo polinomial do 2° e 3º grau que, 

segundo os tratamentos, foram: 

Como o critério para apresentação das equações foi feita com base no valor do R2, 

alguns dos tratamentos com suas equações não foram apresentados devido ao seu 

valor do R2 ser muito baixo. 

 

Sem Poda 

T1 y(0 g/v) = - 8,7103 + 8,3937xns - 1,4451x2ns + 0,0704x3*    (R² = 0,6545) 

T2 y(1,7 g/v) = - 6,0557 + 5,5458xns - 0,5065x2**     (R² = 0,6881) 

T4 y(3,51 g/v) = - 8,2595 + 6,8279xns - 0,5826x2**     (R² = 0,7137) 
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Taxa de Crescimento Absoluto em Fitomassa Fresca Epígea - TCAFFE (cm3 dia-1) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.23 - Taxa de crescimento absoluto em fitomassa fresca epígea – TCAFFE (cm dia-1) 
de plantas de Jatropha curcas, em função do período de poda e doses de uréia 
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Taxa de Crescimento Relativo em Fitomassa Fresca Epígea - TCRFFE (cm3 cm3 

dia-1) 

Em relação à variável Taxa de Crescimento Relativo em Fitomassa Fresca Epígea, 

as plantas de pinhão tiveram seu ponto de máximo no período compreendido entre os 

150 dias aos 180 DAP, diminuindo esta taxa até os 300 DAP, com exceção do período 

de poda com 25 inserções foliares no qual a dosagem de 2,34 g/vaso manteve o ritmo 

de aumento em fitomassa fresca. 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de crescimento foi encontrado quando efetuou-se a poda com 20 inserções 

foliares (0,2788 cm3 cm3 dia-1) e o maior no período de 25 inserções foliares (0,3844 cm3 

cm3 dia-1), o que corresponde a um aumento de 37,87% na referida taxa. Já em relação 

às doses de uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 0,0 g/vaso (0,2398 cm3 cm3 

dia-1) e o maior na dosagem de 3,51 g/vaso (0,3832 cm3 cm3 dia-1), o que corresponde a 

um aumento de 60,02% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.24), percebe-se que estas diferenciaram a taxa de crescimento em cada período de 

poda, sendo que a dosagem de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) só não superou as demais 

dosagens no período sem poda e da poda com 30 inserções foliares, onde a dosagem 

de 3,51g / vaso (120 Kg ha-1) foi superior. 

 

As equações de ajuste para a Taxa de Crescimento Relativo em Fitomassa Fresca 

Epígea - TCRFFE (cm3 cm3 dia-1) seguiram o modelo polinomial do 2° e 3º grau que, 

segundo os tratamentos, foram: 

Como o critério para apresentação das equações foi feita com base no valor do R2, 

alguns dos tratamentos com suas equações não foram apresentados devido ao seu 

valor do R2 ser muito baixo. 

 

Sem Poda 

T1 y(0 g/v) = - 0,6728 + 0,6993xns - 0,1222x2* + 0,006x3**    (R² = 0,7675) 

T2 y(1,7 g/v) = - 0,2983 + 0,3562xns - 0,0335x2**     (R² = 0,7027) 

T4 y(3,51 g/v) = - 0,3124 + 0,3712xns - 0,0336x2**     (R² = 0,7855) 
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Taxa de Crescimento Relativo em Fitomassa Fresca Epígea - TCRFFE (cm3 cm3 dia-1) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.24 - Taxa de crescimento relativo em fitomassa fresca epigea – TCRFFE (cm3 cm3 dia-

1) de plantas de Jatropha curcas, em função do período de poda e doses de uréia 
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4.3.4 – Crescimento em Foliar 

Taxa de Crescimento Absoluto Foliar – TCAF(cm2 dia-1) 

Para este variável, pode-se perceber na Figura 4.27, que as plantas de pinhão 

manso apresentaram um aumento em área foliar totalmente dependente da aplicação 

do adubo nitrogenado. Os aumentos das taxas de crescimento foliar deu-se no período 

de 60 a 120 dias, tendo como exceção o período de poda com 25 inserções foliares, 

onde a taxa de crescimento foliar persistiu até aos 150 dias. O comportamento da uréia, 

quando nas dosagens de 0,0 e 1,17 g/vaso tiveram comportamento muito semelhantes 

para os cinco períodos de poda. Para estes cinco períodos de poda a planta só 

recomeçou a aumentar sua taxa de crescimento em foliar após o período de 270 DAP. 

No entanto, no período de poda de 25 e 30 inserções foliares a dose de 3,51 g/vaso de 

uréia não correspondeu, apresentando valores negativos para a taxa de crescimento 

absoluto foliar. 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de crescimento foi encontrado quando efetuou-se a poda com 15 inserções 

foliares (0,7983 cm2 dia-1) e o maior no período de 25 inserções foliares (2,2371 cm2 dia-

1), o que corresponde a um aumento de 180,23% na referida taxa. Já em relação às 

doses de uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 40,0 g/vaso (1,2021 cm2 dia-1) e 

o maior na dosagem de 2,34 g/vaso (2,3326 cm2 dia-1), o que corresponde a um 

aumento de 94,04% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.25), percebe-se que tanto a dosagem 0,0 e 1,17 g/vaso (0,0 e 40 Kg ha-1) após 

apresentarem baixos valores para de crescimento absoluto foliar, começaram a ser 

recuperarem após os 240 DAP em todos os períodos de poda. Já a dosagem 3,51 

g/vaso (120 Kg ha-1) não conseguiu mais recuperar sua taxa de absoluta de folhas 

permanecendo com valores negativos até o final do experimento. Tendência esta, 

acompanha pela dosagem de 2,34 (80 Kg ha-1), que só teve um aumento na taxa para o 

período de poda com 25 inserções. 
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Taxa de Crescimento Absoluto Foliar – TCAF(cm2 dia-1) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.25 - Taxa de crescimento absoluto foliar – TCAF (cm2 dia-1) de plantas de Jatropha 
curcas, em função do período de poda e doses de uréia 
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As equações de ajuste para a Taxa de Crescimento Absoluto Foliar – TCAF (cm2 dia-1) 

seguiram o modelo polinomial do 2° e 3º grau que, segundo os tratamentos, foram: 

Como o critério para apresentação das equações foi feita com base no valor do R2, 

alguns dos tratamentos com suas equações não foram apresentados devido ao seu 

valor do R2 ser muito baixo. 

Sem Poda 

T1 y(0 g/v) = - 7,3459 + 14,866xns - 3,6882x2* + 0,2259x3**    (R² = 0,6679) 

T2 y(1,7 g/v) = - 15,887 + 24,364xns - 5,5825x2* + 0,3244x3**   (R² = 0,7602) 

Poda com 20 Folhas 

T9 y(0 g/v) = - 24,643 + 29,265xns - 6,8041x2ns + 0,4252x3**   (R² = 0,6981) 

T11 y (2,34 g/v) = 1,8695 + 3,6158xns - 0,5252x2**     (R² = 0,8435) 

T12 y(3,51 g/v) = 1,8861 + 3,568xns - 0,5411x2**     (R² = 0,6883) 

Poda com 25 Folhas 

T13 y(0 g/v) = - 17,57 + 23,9x* - 5,9042x2ns + 0,384x3**    (R² = 0,6927) 

T14 y(1,17 g/v) = - 13,506 + 20,138x* - 4,5831x2ns + 0,266x3**   (R² = 0,7826) 

Poda com 30 Folhas 

T18 y(1,17 g/v) = - 14,579 + 20,309x* - 4,7708x2ns + 0,2882x3**   (R² = 0,6626) 
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Taxa de Crescimento Relativo Foliar - TCRF (cm2 cm2 dia-1) 

Em relação à variável Taxa de Crescimento Relativo Foliar, as plantas de pinhão 

tiveram seu ponto de máximo no período compreendido entre os 30 dias aos 60 DAP, 

diminuindo esta taxa até os 300 DAP, com exceção do período de poda com 25 

inserções foliares no qual a dosagem de 0,0 e 2,34 g/vaso conseguiram obter valores 

positivos em crescimento relativo foliar aos 270 DAP. E no período de poda com 20 

inserções foliares onde o tratamento sem uso de uréia conseguir obter resultados 

positivos já aos 270 DAP 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de crescimento foi encontrado quando efetuou-se a poda com 15 inserções 

foliares (0,0174 cm2 cm2 dia-1) e o maior no período de 25 inserções foliares (0,0212 cm2 

cm2 dia-1), o que corresponde a um aumento de 21,83% na referida taxa. Já em relação 

às doses de uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 0,0 g/vaso (0,0192 cm2 cm2 

dia-1) e o maior na dosagem de 2,34 g/vaso (0,0209 cm2 cm2 dia-1), o que corresponde a 

um aumento de 8,85% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.26), percebe-se que melhor dosagem para incrementar a taxa de crescimento relativo 

foliar foi a de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1) quando não se praticou a poda e no período de 

poda de 25 inserções. A maior dosagem de uréia 3,51g/vaso (120 Kg ha-1) não 

conseguiu efeito positivo na referida taxa.  
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Taxa de Crescimento Relativo Foliar - TCRF (cm2 cm2 dia-1) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.26 - Taxa de crescimento relativo foliar – TCRF (cm2 cm2 dia-1) de plantas de Jatropha 
curcas, em função do período de poda e doses de uréia 

  

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

   
   

(c
m

2
 c

m
-2

 d
ia

-1
) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

 (
cm

2  
cm

-2
 d

ia
-1

) 
 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

   
 (

cm
2
 c

m
-2

 d
ia

-1
) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

   
 (

cm
2
 c

m
-2

 d
ia

-1
) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

   
 (

cm
2
 c

m
-2

 d
ia

-1
) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)



 

89 
 

 

As equações de ajuste para a Taxa de Crescimento Relativo Foliar - TCRF (cm2 cm2 dia-

1) seguiram o modelo polinomial do 2° e 3º grau que, segundo os tratamentos, foram: 

 

Sem Poda 

T1 y(0 g/v) = 0,2362 - 0,1148x* + 0,0174x2ns - 0,0009x3**     (R² = 0,9376) 

T2 y(1,7 g/v) = 0,23 - 0,1079x* + 0,0161x2ns - 0,0008x3**     (R² = 0,9672) 

T3 y(2,34 g/v) = 0,1572 - 0,0464xns + 0,0031x2**      (R² = 0,8216) 

T4 y(3,51 g/v) = 0,2477 - 0,124xns + 0,0195x2 - 0,001x3**     (R² = 0,9354) 

 

Poda com 15 Folhas 

T5 y(0 g/v) = 0,1559 - 0,0482xns +  0,0032x2**      (R² = 0,8566) 

T6 y(1,17 g/v) = 0,1554 - 0,0466xns + 0,0031x2**      (R² = 0,9056) 

T7 y(2,34 g/v) = 0,244 - 0,1198xns + 0,0185x2 - 0,0009x3**     (R² = 0,9752) 

T8 y(3,51 g/v) = 0,2216 - 0,105xns + 0,016x2ns - 0,0008x3**     (R² = 0,9639) 

 

Poda com 20 Folhas 

T9 y(0 g/v) = 0,1606 - 0,051xns + 0,0037x2**       (R² = 0,8223) 

T10 y (1,17 g/v) = 0,2288 - 0,1104xns + 0,0166x2* - 0,0008x3**    (R² = 0,8915) 

T11 y (2,34 g/v) = 0,2325 - 0,1164x* + 0,0187x2ns - 0,001x3**    (R² = 0,9643) 

T12 y(3,51 g/v) = 0,2376 - 0,1223x* + 0,0203x2ns - 0,0011x3**    (R² = 0,9555) 

 

Poda com 25 Folhas 

T13 y(0 g/v) = 0,1738 - 0,058xns + 0,0043x2**       (R² = 0,8219) 

T14 y(1,17 g/v) = 0,1588 - 0,0473xns + 0,0032x2**     (R² = 0,8360) 

T15 y(2,34 g/v) = 0,1572 - 0,0461xns + 0,0031x2**      (R² = 0,7989) 

T16 y(3,51 g/v) = 0,2351 - 0,1186xns + 0,0198x2ns  - 0,0011x3**    (R² = 0,9579) 

 

Poda com 30 Folhas 

T17 y(0 g/v) = 0,199 - 0,088xns + 0,0121x2ns - 0,0005x3**    (R² = 0,9144) 

T18 y(1,17 g/v) = 0,1594 - 0,0488xns + 0,0033x2**     (R² = 0,8551) 

T19 y(2,34 g/v) = 0,2212 - 0,1028xns + 0,0153x2 - 0,0007x3**   (R² = 0,8671) 

T20 y (3,51 g/v) = 0,2137 - 0,1002xns + 0,0153x2 - 0,0008x3**    (R² = 0,8656) 
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4.3.4 – Área Foliar 

Área Foliar Específica – AFE (dm2 g-1) 

Em relação à variável Área Foliar Específica, as plantas de pinhão tiveram seu 

ponto de máximo no período de 180 DAP, para os períodos sem poda, 15, 20 e 25 

inserções foliares. Para o período de 30 inserções foliares o pico de aumento em área 

foliar foi atingido com 120 e prolongando-se até aos 150 DAP. Após estes períodos de 

tempo a área foliar específica decresceu para todos os períodos de poda (Figura 4.29). 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de crescimento foi encontrado quando efetuou-se a poda com 30 inserções 

foliares (14, 5994 dm2 g-1) e o maior no período sem poda (18,3094 dm2 g-1), o que 

corresponde a um aumento de 25,41% na referida taxa. Já em relação às doses de 

uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 3,51 g/vaso (13,4852 dm2 g-1) e o maior 

para o sem adubação 0,0 g/vaso (21,3385 dm2 g-1), o que corresponde a um aumento 

de 58,23% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.27), percebe-se que a não utilização da uréia proporcionou aumento para área foliar 

específica para os períodos de poda de 15 e 30 inserções foliares, bem como para o 

período sem poda. 
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Área Foliar Específica – AFE (dm2 g-1) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 Folhas 

 

Figura 4.27 – Área foliar específica – AFE (dm2 g-1) de plantas de Jatropha curcas, em função 

do período de poda e doses de uréia 
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As equações de ajuste para a Área Foliar Específica - AFE (dm2 g-1) seguiram o modelo 

polinomial do 2° e 3º grau que, segundo os tratamentos, foram: 

 

 

Sem Poda 

T1 y(0 g/v) = - 29,335 + 33,884xns - 5,3329x2ns + 0,2319x3**   (R² = 0,8879) 

T2 y(1,7 g/v) = - 13,572 + 16,25xns - 1,4396x2**      (R² = 0,9035) 

T3 y(2,34 g/v) = - 3,0823 + 5,0444xns + 0,879x2ns - 0,1256x3**   (R² = 0,8362) 

T4 y(3,51 g/v) = - 3,3287 + 4,82xns - 0,3292x2**      (R² = 0,8546) 

Poda com 15 Folhas 

T5 y(0 g/v) = - 29,089 + 34,888xns - 3,3266x2**      (R² = 0,6987) 

T6 y(1,17 g/v) = - 15,161 + 15,843x - 2,272x2ns + 0,09x3**    (R² = 0,8478) 

T7 y(2,34 g/v) = - 16,579 + 20,885x - 3,4031x2ns + 0,1509x3**    (R² = 0,9794) 

T8 y(3,51 g/v) = - 9,4716 + 10,617xns - 0,9247x2**      (R² = 0,9412) 

Poda com 20 Folhas 

T9 y(0 g/v) = - 17,015  0,1096x3 - 2,4983x2ns + 17,135x3**    (R² = 0,6606) 

T10 y (1,17 g/v) = - 8,9006 + 12,104xns - 1,0357x2**      (R² = 0,6570) 

T11 y (2,34 g/v) = - 11,279 + 11,812xns - 0,9463x2**      (R² = 0,9597) 

T12 y(3,51 g/v) = - 14,494 + 14,861xns - 1,263x2**      (R² = 0,9192) 

Poda com 25 Folhas 

T13 y(0 g/v) = - 23,048 + 25,909x - 4,4548x2ns + 0,2277x3**    (R² = 0,6319) 

T14 y(1,17 g/v) = - 14,465 + 16,934xns - 1,4801x2**      (R² = 0,9244) 

T15 y(2,34 g/v) = - 8,1292 + 7,0094xns - 0,5451x2**      (R² = 0,7445) 

T16 y(3,51 g/v) = - 13,423 + 11,282xns - 0,9363x2**      (R² = 0,8049) 

Poda com 30 Folhas 

T17 y(0 g/v) = - 29,505 + 32,057xns - 5,2156x2 + 0,2416x3**    (R² = 0,8502) 

T18 y(1,17 g/v) = - 19,07 + 20,738xns - 2,8298x2 + 0,0968x3**   (R² = 0,8451) 

T19 y(2,34 g/v) = - 7,1993 + 7,5722xns - 0,5943x2**      (R² = 0,7460) 

T20 y (3,51 g/v) = - 8,7266 + 8,5945xns - 0,6789x2**     (R² = 0,8845) 
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Razão de Área Foliar - AFE (dm2 g-1) 

Em relação à variável Razão de Área Foliar, as plantas de pinhão tiveram seu 

ponto de máximo no período de 150 a 180 DAP, para os períodos de poda. O 

comportamento da doses de uréia foram semelhantes para os períodos sem poda e 

poda com 15 e 20 inserções foliares. Para o período da poda com 25 inserções foliares 

a ausência do adubo proporcionou aumento na razão de área foliar. (Figura 4.30). 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a taxa de razão foliar foi encontrado quando efetuou-se a poda com 25 inserções 

foliares (1,2427 dm2 g-1) e o maior no período de poda com 20 inserções foliares (1,6172 

dm2 g-1), o que corresponde a um aumento de 30,13% na referida taxa. Já em relação 

às doses de uréia o menor valor foi obtido para a dosagem 2,34 g/vaso (1,2469 dm2 g-1) 

e o maior para o sem adubação 0,0 g/vaso (1,5901 dm2 g-1), o que corresponde a um 

aumento de 27,52% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.28), percebe-se que só no período da poda com 25 inserções foliares e ausência da 

adubação nitrogenada é que a planta conseguiu aumento em sua razão de área foliar. 

Em todos os períodos de poda a utilização das diferentes doses não proporcionaram 

mais aumento em razão de área foliar, chegando aos 300 dias após o plantio com 

valores muito baixos. 
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Razão de Área Foliar - AFE (dm2 g-1)  

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.28 – Razão de Área foliar – RAF (dm2 g-1) de plantas de Jatropha curcas, em função 

do período de poda e doses de uréia 

  

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

(d
m

2
 g

-1
) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

(d
m

2  
g-1

) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-1,000

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

(d
m

2
 g

-1
) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

(d
m

2  
g-1

) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-1,000

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

(d
m

2  
g-1

) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)



 

95 
 

As equações de ajuste para a Razão de Área Foliar (RAF) seguiram o modelo 

polinomial do 2° e 3º grau que, segundo os tratamentos, foram: 

 

Sem Poda 

T1 y(0 g/v) = - 0,6164 + 1,0603xns - 0,0984x2*      (R² = 0,7806) 

T2 y(1,7 g/v) = - 0,9984 + 1,1954xns - 0,1059x2**      (R² = 0,9035) 

T3 y(2,34 g/v) = - 1,0632 + 1,1202xns - 0,0916x2*      (R² = 0,7946) 

T4 y(3,51 g/v) = - 0,4649 + 0,6731xns - 0,046x2**      (R² = 0,8546 ) 

Poda com 15 Folhas 

T5 y(0 g/v) = - 2,2298 + 2,3181xns - 0,3439x2ns + 0,0133x3*    (R² = 0,7434) 

T6 y(1,17 g/v) = - 0,9782 + 1,1827xns - 0,1034x2*      (R² = 0,7890) 

T7 y(2,34 g/v) = - 0,394 + 1,0202xns - 0,0991x2**      (R² = 0,8529) 

T8 y(3,51 g/v) = - 0,9789 + 1,0972xns - 0,0956x2**     (R² = 0,9412) 

Poda com 20 Folhas 

T9 y(0 g/v) = - 1,8465 + 1,8596xns - 0,2711x2ns + 0,0119x3*     (R² = 0,6606) 

T10 y (1,17 g/v) = - 1,0543 + 1,4338xns - 0,1227x2*      (R² = 0,6570) 

T11 y (2,34 g/v) = - 0,875 + 0,9163xns - 0,0734x2**      (R² = 0,9597) 

T12 y(3,51 g/v) = - 1,1545 + 1,1837xns - 0,1006x2**      (R² = 0,9192) 

Poda com 25 Folhas 

T13 y(0 g/v) = - 2,2561 + 2,5362xns - 0,4361x2ns + 0,0223x3*    (R² = 0,6319) 

T14 y(1,17 g/v) = - 0,8193 + 0,9591xns - 0,0838x2**      (R² = 0,9244) 

T15 y(2,34 g/v) = - 0,718 + 0,6191xns - 0,0481x2**      (R² = 0,7445) 

T16 y(3,51 g/v) = - 0,1322 + 0,0548xns + 0,1395x2ns - 0,0141x3*    (R² = 0,8961) 

Poda com 30 Folhas 

T17 y(0 g/v) = - 3,1451 + 3,4171xns - 0,556x2 + 0,0258x3*     (R² = 0,8502) 

T18 y(1,17 g/v) = - 1,0659 + 1,3241xns - 0,122x2**      (R² = 0,8157) 

T19 y(2,34 g/v) = - 0,6774 + 0,7125xns - 0,0559x2*      (R² = 0,7460) 

T20 y (3,51 g/v) = - 1,0279 + 1,0124xns - 0,08x2**     (R² = 0,8845) 
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Duração de Área Foliar - DAF (cm2 X dia) 

Em relação à variável Duração de Área Foliar, as plantas de pinhão tiveram seu 

ponto de máximo no período de até 210 DAP, para todos os períodos de poda. As 

maiores dosagens de uréia foram altamente significativas para manter o aparato 

fotossintético. A ausência do adubo nitrogenado proporcionou os menores picos de 

duração em todos os períodos de poda. (Figura 4.29). 

O menor valor médio para o todo o período de duração do experimento (300 DAP) 

para a duração de área foliar foi encontrado quando efetuou-se a poda com 15 

inserções foliares (18.080,0345 cm2 X dia) e o maior no período de poda com 25 

inserções foliares (26.552,2864 cm2 X dia), o que corresponde a um aumento de 

46,85% na referida taxa. Já em relação às doses de uréia o menor valor foi obtido para 

o sem adubação 0,0 g/vaso (15.445,2317 cm2 X dia) e o maior para 3,51 g/vaso 

(26.234,7099 cm2 dia-1), o que corresponde a um aumento de 69,85% na referida taxa. 

Estudando o comportamento das dosagens para cada período de poda (Figura 

4.31), percebe-se que a utilização da dosagem de 2,34 g/vaso de uréia proporciona 

aumento na duração de área foliar quando aplicada dentro dos períodos de poda de 20, 

25 e 30 inserções foliares e que a dosagem de 3,51 g/vaso só proporcionou aumento 

quando utilizada no período sem poda e no período da poda com 15 inserções foliares 

ao final do experimento (300DAP) todos os valores decresceram, o que indica perda das 

folhas. 
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Duração de Área Foliar – AFE (cm2 X dia) 

Sem Poda Poda com 15 inserções foliares 

  

Poda com 20 inserções foliares Poda com 25 inserções foliares 

  

Poda com 30 inserções foliares 

 

Figura 4.29 – Duração de Área foliar – DAF (cm2 X dia) de plantas de Jatropha curcas, em 

função do período de poda e doses de uréia 

  

-10000,000

0,000

10000,000

20000,000

30000,000

40000,000

50000,000

30 60 90 120150180210240270300

(c
m

2
  X

 d
ia

) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-10000,000

0,000

10000,000

20000,000

30000,000

40000,000

50000,000

30 60 90 120150180210240270300

(c
m

2
  X

 d
ia

) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-10000,000

0,000

10000,000

20000,000

30000,000

40000,000

30 60 90 120150180210240270300

(c
m

2
  X

 d
ia

) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-20000,000

0,000

20000,000

40000,000

60000,000

80000,000

30 60 90 120150180210240270300

(c
m

2
  X

 d
ia

) 

Dias 

(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)

-10000,000

0,000

10000,000

20000,000

30000,000

40000,000

50000,000

60000,000

30 60 90 120150180210240270300

(c
m

2
  X

 d
ia

) 

Dias 
(0g/v) (1,17g/v) (2,34g/v) (3,51g/v)



 

98 
 

As equações de ajuste para a Duração de Área Foliar – DAF (cm2 X dia) seguiram o 

modelo polinomial do 2° e 3º grau que, segundo os tratamentos, foram: 

 

Sem Poda 

T1 y(0 g/v) = – 14254 + 14536xns - 1261,5x2**      (R² = 0,8574) 

T2 y(1,7 g/v) = – 25259 + 22525xns - 1870,8x2**      (R² = 0,9287) 

T3 y(2,34 g/v) = - 1833,1 + 789,59x* + 2247,4x2ns - 214,69x3**    (R² = 0,9405) 

T4 y(3,51 g/v) = – 14760 + 14345xns - 899,44x2**     (R² = 0,9642) 

Poda com 15 Folhas 

T5 y(0 g/v) = – 14288 + 12676xns -1144,5x2**       (R² = 0,7900) 

T6 y(1,17 g/v) = – 19360 + 17178xns - 1416,6x2**      (R² = 0,8795) 

T7 y(2,34 g/v) = – 14263 + 16093xns - 1447x2**      (R² = 0,9081) 

T8 y(3,51 g/v) = – 20662 + 17957xns - 1461,4x2**      (R² = 0,9367) 

Poda com 20 Folhas 

T9 y(0 g/v) = – 13616 + 11127xns - 429,39x2ns - 40,914x3**     (R² = 0,7962) 

T10 y (1,17 g/v) = – 13828 + 12933xns - 1039,8x2**      (R² = 0,8655) 

T11 y (2,34 g/v) = – 17611 + 14968xns - 1093,4x2**      (R² = 0,9574) 

T12 y(3,51 g/v) = – 18718 + 15737xns - 1235,2x2**      (R² = 0,9331) 

Poda com 25 Folhas 

T13 y(0 g/v) = – 17470 + 16850x* - 2057,1x2ns + 66,428x3*    (R² = 0,7712) 

T14 y(1,17 g/v) = – 20702 + 18191xns - 1491,6x2*     (R² = 0,9441) 

T15 y(2,34 g/v) = – 35543 + 26317xns - 1915x2*      (R² = 0,8096) 

T16 y(3,51 g/v) = – 35632 + 26565xns - 2019,9x2**      (R² = 0,8387) 

Poda com 30 Folhas 

T17 y(0 g/v) = – 11883 + 11537xns - 977,01x2**      (R² = 0,8052) 

T18 y(1,17 g/v) = – 16921 + 15153xns - 1316,8x2**      (R² = 0,8917) 

T19 y(2,34 g/v) = – 24875 + 20480xns - 1495,5x2**      (R² = 0,8760) 

T20 y (3,51 g/v) = – 22648 + 18307xns - 1330x2**      (R² = 0,9051) 
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De acordo com os resultados mencionados ao longo deste trabalho, referente aos 

valores primários da Fitomassa Fresca Epígea, percebe-se que a adubação nitrogenada 

e os períodos de poda contribuíram para incrementar os ganhos nas diversas taxa 

estudadas. No entanto, os valores baixos encontrados provavelmente tem sua 

explicação ao fato de que durante a execução da pesquisa as plantas de pinhão manso 

foram severamente atacada por ácaros e tripés, além de que houve um período 

chuvoso, que apesar dos vasos serem furados para ocorrer a drenagem, existiram 

momentos em que houve uma saturação hídrica. Aliado a estas observações segue 

apropria fenologia do pinhão manso como já foi descrita anteriormente. 

Todos estes fatores contribuíram para que a planta perdesse em quantidade o seu 

aparato fotossintético e consequentemente diminuísse a produção de assimilado, 

refletindo em um maior ganho de fitomassa epígea e hipógea. 

A base da produção agrícola está sustentada no processo fotossintético. Neste 

processo a luz solar que incide sobre a folha, juntamente com o CO2 do ar que entra 

pelo estômato e da água fornecida pelo sistema radicular, forma um produto químico 

que é a base de toda a produção agrícola: um monossacarídeo, C6H12O6, denominado 

de glicose. Para que este processo ocorra com a maior eficiência é necessário que 

existam certas condições que não sejam limitantes e os fatores que interferem 

diretamente são: temperatura, fotoperíodo, escassez de água, estado nutritivo do solo, 

doenças e pragas (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

A produtividade das culturas é grandemente determinada pela interação entre o 

metabolismo do carbono e do nitrogênio. Esses dois processos são estreitamente 

interligados uma vez que a energia necessária para a assimilação do nitrogênio deriva 

direta ou indiretamente da fotossíntese. Por sua vez, a capacidade fotossintética 

depende do suprimento de nitrogênio, pois grande parte do nitrogênio das folhas está 

alocado nas proteínas envolvidas no processo fotossintético (BEEVERS & HAGEMAN, 

1969), principalmente na enzima Rubisco, no caso das plantas C3 (EVANS, 1983; 

EVANS & SEEMANN, 1984). 

Todos estes fatores contribuíram para que a planta perdesse em quantidade o seu 

aparato fotossintético e consequentemente diminuísse a produção de assimilado, 

refletindo em um maior ganho de fitomassa epígea e hipógea. 
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5 - CONCLUSÕES 
 
- O pinhão manso (Jatropha curcas L.) obteve ganhos em sua fitomassa epígea e 

hipógea quando adubado. 

- A utilização da uréia proporcionou um incremento em altura, diâmetro, número de 

folhas e área foliar de 81,61; 17,56; 89,59 e 43,38%, respectivamente, quando 

comparado com o tratamento não adubado. 

- A melhor resposta em ganhos de crescimento da fitomassa epígea e hipógea deu-se 

quando da utilização da dosagem de uréia de 2,34 g/vaso (80 Kg ha-1). 

- A uréia apresentou efeito significativo na recuperação das plantas quando podadas, 

tendo-se um incremento em altura, diâmetro caulinar, número de folhas e área foliar de 

111,54%; 19,43%, 714,00% e 424,00%, respectivamente, quando comparado com 

tratamento podado e não adubado. 

- A utilização da uréia como fonte de nitrogênio proporcionou ganhos de fitomassa seca 

das folhas, caule e raiz em 146,79%; 14,84% e 12,25%, respectivamente, quando 

comparado o tratamento não adubado. 

- A prática da poda no pinhão manso favoreceu a obtenção de uma melhor copa, no 

entanto, esta prática deve ser realizada juntamente com a adubação nitrogenada. 

- A prática da poda proporcionou um incremento em altura, diâmetro, número de folhas 

e área foliar em 14,70; 1,03; 95,77 e 45,67%, respectivamente, quando comparado com 

o tratamento não podado. 

- A melhor resposta em ganhos de crescimento da fitomassa epígea e hipógea deu-se 

quando da utilização da poda com 25 inserções foliares. 

- A utilização da poda com 25 inserções foliares proporcionou ganhos de fitomassa seca 

das folhas, caule e raiz em 37,30%; 81,05%; 26,98%, respectivamente, quando 

comparado o tratamento não podado. 
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Sem Poda 
0,0 g/vaso 1,17 g/vaso 2,34 g/vaso 3,51 g/vaso 

    
Foto: Suenildo J.C. Oliveira 
 

Poda com 15 Inserções Foliares 
0,0 g/vaso 1,17 g/vaso 2,34 g/vaso 3,51 g/vaso 

    
Foto: Suenildo J.C. Oliveira 
 

Poda com 20 Inserções Foliares 
0,0 g/vaso 1,17 g/vaso 2,34 g/vaso 3,51 g/vaso 

    
Foto: Suenildo J.C. Oliveira 
 

Poda com 25 Inserções Foliares 
0,0 g/vaso 1,17 g/vaso 2,34 g/vaso 3,51 g/vaso 

    
Foto: Suenildo J.C. Oliveira 
 

Poda com 30 Inserções Foliares 
0,0 g/vaso 1,17 g/vaso 2,34 g/vaso 3,51 g/vaso 

    
Foto: Suenildo J.C. Oliveira 
 


