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Resumo: A cultura do pinhão manso por ser uma novidade na região do Paraná necessita de 
muitas pesquisas e estudos, pois acredita-se que a expansão das áreas nos próximos anos será 
grande, gerando assim aumento de renda e empregos para produtores, técnicos da área e a 
população em geral. Este trabalho irá discorrer sobre o uso de aminoácidos no tratamento de 
sementes de pinhão manso tendo objetivo de direcionar o uso de aminoácidos no tratamento 
de sementes avaliando o sistema radicular das plantas juntamente com altura e diâmetro do 
caule. Para tal, foi realizada pesquisa na área de cultivo protegido da fazenda escola da FAG, 
direcionando assim o uso de aminoácidos no tratamento de sementes, e avaliando o 
desenvolvimento radicular das plantas, juntamente com altura e diâmetro de caule. O 
delineamento experimental utilizado foi do tipo blocos casualisados ao nível de 5% de 
significância para o teste de Tukey, pois até os primeiros meses não se tem bons resultados 
quanto ao uso de aminoácidos no tratamento de sementes de pinhão manso.     
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Amminoacid aplication on seed treatment of physic nut 
 

Abstract: The culture of the pinion meek as a novelty in the region of Parana needs of many 
surveys and studies, because it is believed that the expansion of areas in the coming years will 
be great, thereby generating an increase in income and jobs for producers, technicians and the 
people of the area in general. This paper will discuss the use of amino acids in the seed 
treatment of mild and pinion objective to target the use of amino acids in the seed treatment 
evaluating the root system of plants along with height and diameter of the trunk. To that end, 
research was conducted in the area of protected cultivation of the farm school in FAG, 
thereby directing the use of amino acids in the seed treatment, and evaluating the 
development of root plants, along with height and diameter of stem. The experimental design 
was the type blocks casualisados at 5% level of significance to the Tukey test, because until 
the early months did not have good results with the use of amino acids in the seed treatment 
of pinion tame. 
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Introdução 

   

A temperatura média global na superfície do Planeta Terra elevou-se de 0,6 ºC para 

0,7 ºC nos últimos 100 anos. Esse aquecimento é decorrente da emissão, por atividade 

humana, de gases que interagem com a radiação eletromagnética e, com isso, dificultam a 

perda para o espaço da radiação térmica – o chamado “efeito estufa”. Os principais gases que 
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participam deste processo são dióxido de carbono, metano, ozônio e óxido nitroso. Ações 

globais de controle as emissões de gases devem ser realizadas para reduzir esse acúmulo na 

atmosfera, pois é quase certo que o clima do planeta venha a se alterar. O aumento da 

ocorrência de fenômenos climáticos extremos pode ter conseqüências drásticas para todos os 

países, principalmente aqueles que têm sua economia dependente dos recursos naturais 

ligados ao clima. O Brasil não tem compromissos de redução dessas emissões, mas pode 

contribuir significativamente para esse esforço, adotando e tornando efetivas as políticas 

públicas que reduzam desmatamentos, queimadas e que incentivem o reflorestamento (Nobre, 

2004).            

 Na esteira da questão ecológica, as chamadas “fontes alternativas de energia” ganham 

um espaço cada vez maior. Essas fontes alternativas, além de não prejudicar a natureza, são 

renováveis, e por isso perene. Exemplos de fontes renováveis incluem a energia solar (painel 

solar, célula fotovoltaica), a energia eólica (turbina eólica, cata-vento), a energia hídrica (roda 

d’água, turbina aquática) e a matéria de origem vegetal conhecida como biomassa.  

(Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2000).      

 Nestas condições entra em cena a cultura do pinhão manso, que por ser uma árvore 

pequena e alcança uma altura de 3 a 5 metros, com a vantagem que se desenvolve e produz 

bem em solos marginais, onde virtualmente nenhum outro cultivo poderia desenvolver-se.  

Resiste à falta de água, desenvolvendo-se em zona de muito baixa pluviometria (menos de 

400 mm de chuva por ano). Pode-se multiplicar por semente ou por via vegetativa (estacas), 

quando a planta é obtida por semente pode se demorar em média dois anos para produzir a 

primeira colheita. Cultivado por estacas a primeira produção se obtém no mesmo ano, com a 

vantagem de que a planta não sofre variabilidade pela possibilidade de cruzamento com 

outras plantas (Castellanos, 2006).        

 Essa cultura tem crescimento inicial lento o que pode acarretar a desmotivação do seu 

cultivo, principalmente por questões financeiras. Portanto a adoção de práticas que acelerem o 

desenvolvimento inicial deve ser estudadas, como o emprego de fertilizantes, corretivos e ate 

mesmo o uso de aditivos (biodiesel, 2006).   

 Os aminoácidos são considerados aditivos pelo Ministério da Agricultura e têm seu 

uso aprovado em fertilizantes, em geral como estabilizantes da formulação. O uso destes 

produtos em pulverizações foliares está se tornando cada vez mais freqüente, embora haja 

controvérsias quanto à absorção pelas plantas, pois os resultados apresentados na literatura 

científica existente não são consistentes, talvez em função do reduzido número de trabalhos 

publicados. No entanto, há citações de que as plantas podem absorver aminoácidos pelas 
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raízes e pelas folhas (Vieira e Castro, 2000).      

 Os aminoácidos podem formar complexos com cátions como Zn, Cu, Mn e Fe, 

protegendo-os e aumentando sua disponibilidade para as plantas (Vieira e Castro, 2000).

 A importância dos aminoácidos para as plantas está ligada aos metabolismos primários 

e secundários. Há aminoácidos que são preponderantes na composição das proteínas vegetais, 

como metionina, lisina, glicina e ácido glutâmico. Há, também, funções particulares, em que 

aminoácidos específicos estão presentes, como, por exemplo, a glicina está presente na 

formação da clorofila, o ácido glutâmico é um aminoácido-chave no crescimento e 

funcionamento dos meristemas e na frutificação, a prolina e a hidroxiprolina são responsáveis 

pela fertilidade do grão de pólen e pela consistência das paredes celulares, a asparagina e o 

glutamato promovem a conexão entre o ciclo do carbono e o do nitrogênio nas plantas, 

influenciando a síntese de açúcares e de proteínas, entre outros (Vieira e Castro, 2000). 

 O pinhão manso é considerado uma novidade na região oeste do Paraná, levando em 

consideração à produção de produtos derivados do óleo de pinhão manso entre eles podemos 

citar fluído vegetal isolante ou óleo isolante que é utilizado em transformadores de luz tendo o 

objetivo de refrigeração do transformador, também o biodiesel e produtos de origem 

cosmética e farmacêutica.         

  No entanto a cultura pode ser uma fonte de renda para pequenos produtores rurais 

gerando assim mais empregos no campo. Devido à falta de pesquisas sobre a planta acredita 

se que com melhor nutrição da mesma, com o uso de aminoácidos pode ser que se chegue a 

níveis de produção e rusticidade ainda maiores do que a planta apresenta. Portanto, o presente 

experimento objetivou avaliar o desenvolvimento inicial das mudas de pinhão manso em 

função da aplicação de aminoácidos no tratamento de sementes. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Faculdade Assis Gurgacz, na 

fazenda escola da faculdade, situada em Cascavel - PR com altitude de 754 metros a cima do 

nível do mar, também latitude de 24° 57' 21'' e longitude de 53° 27' 19''.                    

 Cada unidade experimental foi constituída por um vaso de plástico com 30 cm de 

altura e 30 cm de diâmetro e capacidade de 10 litros, sendo preenchidos com solo Latossolo 

vermelho distróferico (Embrapa, 2006). O solo utilizado foi realizado a coleta e analise 

química deste onde apresentaram as seguintes características: pH de 6,1; fósforo 21,5 mg dm-

3, Matéria Orgânica de 40,5 mg dm-3; H+Al 3,18 cmolc dm-3; Al 0,0 cmolc dm-3; K 0,3 cmolc 

dm-3; Ca  8,24 cmolc dm-3; Mg 1,67 cmolc dm-3; CTC 13,39 cmolc dm-3 e saturação por bases 
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de 76,25%.            

 O plantio da cultura foi realizado no dia 25 de julho de 2008, o solo usado nos vasos 

foi coletado no Campus da Faculdade Assis Gurgacz na profundidade de 0-20 cm. Em cada 

vaso foram semeadas três sementes do pinhão manso, desbastando assim uma planta aos 

cinco dias após a emergência, restando somente duas plantas em cada vaso (unidade 

experimental).           

 As sementes foram adquiridas da fazenda escola da FAG, originadas da produção da 

própria fazenda.           

 Os tratamentos foram compostos por tratamentos de sementes com aminoácidos, 

sendo utilizados os seguintes produtos: 1 AGIFOL ZN (a.a. + Zn) contendo cerca de 10% de 

zinco em sua composição, usando assim uma proporção de 150 mL do produto comercial 

agifol para cada 20 kg de sementes de pinhão manso, também foi usado o 2 RHIZO-MO (a.a. 

+ Mo) com 15% de molibdênio em sua composição, usando uma proporção de 50 mL do 

produto para cada 20 kg de sementes, 3 AMINO PLUS com 11% de nitrogênio na 

composição, e sendo usados 30 mL de produto para cada 20 kg de sementes, e 4 a testemunha 

(sem aplicação de produto). O delineamento experimental utilizado foi do tipo blocos 

casualisados ao nível de 5% de significância para o teste de Tukey, utilizando quatro 

repetições e quatro tratamentos totalizando assim 20 parcelas sendo realizadas as seguintes 

avaliações: 

Altura de plantas:                           

 Efetuou-se a avaliação da altura de plantas com régua, medindo se a altura da 

superfície do solo até a ponta da última folha. Foram feitos as medidas de 7 em 7 dias após a 

emergência, durante 30 dias. Após este período as avaliações passaram a ser realizadas de 15 

em 15 dias durante 2 meses, determinando assim em épocas diferentes, para cada período de 

avaliação realizada.   

Diâmetro de plantas: 

 Avaliou se o diâmetro de plantas com o uso de paquímetro, na região mais próxima do 

solo (cerca de 1 cm). 

Comprimento de raiz: 

 A avaliação do tamanho das raízes foi realizada quando as plantas atingirão 3 meses 

de idade, desde da data do plantio.        

 A análise estatística foi efetuada utilizando o programa Sisvar no modelo de analise de 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.1, n.1, p.80-86, 2008 

84  

variância de blocos casualizados para cada data de avaliação, a comparação de médias 

utilizadas foi o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Resultados e Discussão 

 

Ao analisar os dados da Tabela 1 observamos que não existe diferença significativa 

para altura e diâmetro de plantas entre os tratamentos realizados ao nível de 5% de 

significância.                                                                                                      

 Até os três meses após a semeadura, mostram que não se tem bons resultados quando 

aplicados aminoácidos nas sementes da cultura, também pelo fato de ser uma planta rústica 

que se desenvolve em solos secos e pobres, tem um sistema radicular do tipo pivotante, com 

uma raiz principal que atinge grandes profundidades do solo apresentando grande quantidade 

de raízes laterais responsáveis pela nutrição da planta (Rogner, 2007) e por este motivo o 

metabolismo da planta faz com que ela se desenvolva de um modo mais homogêneo não 

havendo resposta significativa por parte dos aminoácidos aplicados na planta.                          

Tabela 1 – Altura e diâmetro de plantas de pinhão manso (Jatropha curcas) em função da 
aplicação de aminoácidos no tratamento de sementes avaliado em DAS (dias após a 
semeadura) 

Tratamento ------15 DAS------ -------60 DAS------ -------90 DAS------ 

  Altura Diâmetro Altura Diâmetro Altura Diâmetro 

  cm mm Cm mm cm mm 

a.a. + Zn 6,4 a 5,2 a 14,0 a 9,2 a 21,6 a 17,9 a 

a.a. + Mo 6,6 a 5,3 a 14,6 a 10,1 a 22,0 a 18,0 a 

Aminoplus 7,2 a 5,3 a 13,0 a 9,0 a 26,2 a 19,8 a 

Sem tratamento 8,0 a 5,6 a 15,0 a 9,9 a 22,8 a 17,6 a 

CV (%) 10,1 10,7 10,9 6,9 12,1 8,3 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

CV = Coeficiente de variação 

            Ao analisar os dados da Tabela 2 observa se que não existe diferença significativa para 

o comprimento de raízes nos diferentes tratamentos utilizados ao nível de 5% de significância.

 Esse resultado discorda dos resultados encontrados por Epamig onde diz que “a raiz 

pivotante da cultura tem crescimento rápido e é essencial que ela se aprofunde no solo para 
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aumentar a área explorada, absorvendo assim maior quantidade de nutrientes e principalmente 

água”, ao contrário dos resultados obtidos na pesquisa, onde não se difere os comprimentos 

encontrados nos tratamentos comparados com a testemunha. Pois um dos fatos que possam ter 

ocorrido é de que as plantas receberam água diariamente, e as raízes não se aprofundaram no 

solo em busca de umidade.                                                                            

Tabela 2 – Comprimento de raízes das plantas de pinhão manso (Jatropha curcas), após 90 
após o plantio, em função da aplicação de aminoácidos no tratamento de sementes 

Tratamento Comprimento de raízes (cm) 

a.a. + Zn 25,0 a 

a.a. + Mo 20,2 a 

Aminoplus 20,2 a 

Sem tratamento 19,6 a 

CV (%) 2,2 

Médias seguidas de mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
CV = Coeficiente de variação 
 

 Outro fator é que o solo usado, de acordo com suas características químicas, é 

considerado de alta fertilidade de acordo com Malavolta (1980) e Raij (1991), o que causou 

ótimo desenvolvimento dos tratamentos e da testemunha, se igualando aos outros tratamentos, 

uma vez que o Zn é reconhecido como problema nutricional mundial para a produção das 

culturas (Fageria 2001), especialmente, as gramíneas que são exigentes neste nutriente. Isto 

ocorre porque o Zn desempenha funções importantes nas plantas, especialmente, como 

ativador enzimático, sendo requerido para a síntese do aminoácido triptofano, um precursor 

da biossíntese do AIA (ácido indol acético) (Malavolta, 1980).    

 

Conclusão 

A aplicação de aminoácidos com micronutrientes não alterou o desenvolvimento 

inicial de mudas de pinhão manso, quando usados em solos de alta fertilidade. 
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