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RESUMO 

A salinidade é um dos principais estresses abióticos que limitam a germinação das sementes e o 

desenvolvimento das culturas em solos agrícolas. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da 

salinidade na germinação das sementes e no crescimento inicial das plântulas de pinhão-manso 

(Jatropha curcas L.) pelo método do papel-solução. O experimento foi realizado no Departamento de 

Agronomia das Faculdades Integradas de Ourinhos, SP, durante os meses de abril e maio de 2014. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos e cinco 

repetições. Os tratamentos foram constituídos por cinco níveis de salinidade (0, 25, 50, 75 e 100 

mmol L
–1

 de NaCl) da solução. A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada em laboratório pelos 

testes de germinação, primeira contagem da germinação, comprimento da parte aérea e raiz, massa 

seca da parte aérea e raiz. Pelos resultados obtidos pode-se concluir que a germinação das 

sementes e o crescimento das plântulas de pinhão-manso são reduzidos com o aumento da 

salinidade, indicando que o pinhão-manso é uma espécie moderadamente sensível à alta 

concentração de NaCl na solução durante a fase de germinação e crescimento inicial.  

 

Palavras-chave: Jatropha curcas, estresse salino, crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Salinity is a major abiotic stresses that limit seed germination and crop development in agricultural 

soils. This study aimed to evaluate the effect of salinity on seed germination and initial seedling growth 

of physic nut (Jatropha curcas L.) by paper-solution method. The experiment was conducted at the 

Department of Agronomy os the Faculdades Integradas de Ourinhos, SP, during the months of April 

and May 2014. The experimental design was completely randomized with five treatments and five 

replications. The treatments consisted of five salinity levels (0, 25, 50, 75 and 100 mmol L
–1

 of NaCl). 

The seed quality was evaluated in the laboratory by germination, first count of germination, shoot and 

root length, and shoot and root dry matter. Based on the results obtained it can be concluded that: 

seed germination and seedling growth of physic nut are reduced with increasing salinity, indicating 

that physic nut is a moderately sensitive species to the high concentration of NaCl in the solution 

during the germination and initial growth. 

 

Keywords: Jatropha curcas, salt stress, growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é uma espécie nativa da América 

tropical e pertence à família Euphorbiaceae. É uma cultura que se encontra 

amplamente distribuída nas áreas áridas e semi-áridas da América do Sul e em 

todas as regiões tropicais da América Central e do do Sul, África, Índia, Sudeste 

Asiático e Austrália (KING et al., 2009). No Brasil, o pinhão-manso encontra-se 

distribuído por toda a região Nordeste estendendo até o Estado de São Paulo e 

Paraná. Nos últimos anos, esta cultura tem recebido atenção especial devido ao seu 

elevado teor de óleo nas sementes, que pode ser utilizado na produção de biodiesel 

(ARRUDA et al., 2004; KUMAR; SHARMA, 2008). 

Esta espécie tem sido relatada como uma planta rústica, que cresce em áreas 

com condições limitante, como a deficiência hídrica e altas temperaturas, e 

condições de solo marginais de baixa fertilidade natural (ARRUDA et al., 2004; 

SATURNINO et al., 2005), onde a maioria das culturas de interesse agrícola não são 

capazes de crescer de forma satisfatória (FRANCIS et al., 2005). No entanto, para 

alcançar altos níveis de produtividade, a planta requer solos com boas condições 

químicas, físicas e hídricas (KUMAR; SHARMA, 2008).  

Dentre os fatores que podem vir a limitar a produtividade da cultura destaca-

se a salinização dos solos de cultivo. A salinidade provocada pelo excesso de sais 

dissolvidos na solução do solo, ou mesmo na água de irrigação, é um dos estresses 

abióticos que mais limitam o crescimento e a produtividade agrícola (ZHU, 2001). 

Este fator é mais expressivo nas regiões áridas e semiáridas as quais apresentam 

grandes contrastes ambientais (PARIDA; DAS, 2004). Atualmente, estima-se que 

cerca de 20% das terras cultivadas e aproximadamente metade das áreas irrigadas 

no mundo sejam afetadas por sais. No Brasil, existem cerca de 4,5 milhões de 

hectares salinizados, localizados principalmente na Região Nordeste, onde se 

concentram a maioria dos perímetros irrigados (GOMES et al., 2000).  

Em geral, os solos que apresentam valores de condutividade elétrica maior 

que 4 dS m–1 ou 40 mmol L–1 de NaCl ou potencial osmótico menor que 0,117 MPa 

são definidos como solos salinos (BRUNES et al., 2013). A redução do crescimento 

causada pela salinidade é decorrente de seus efeitos osmóticos, tóxicos e 

nutricionais (MUNNS, 2002), causando distúrbios funcionais e injúrias no 
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metabolismo (DEBOUBA et al., 2006; MUNNS; TESTER, 2008). O excesso de sais 

na solução do solo altera a capacidade das plantas em absorver, transportar e 

utilizar os íons necessários para o seu crescimento e desenvolvimento (FEIJÃO et 

al., 2011; PARIDA; DAS, 2005). O desequilíbrio nutricional causado pela salinidade 

decorre, principalmente, da redução na absorção de nutrientes essenciais à planta, 

devido à competição na absorção e transporte, às alterações estruturais na 

membrana, bem como à inibição da atividade de várias enzimas-chave do 

metabolismo (ARAGÃO et al., 2010; MANSOUR; SALAMA, 2004; PARIDA; DAS, 

2005; ZHU, 2001). 

Alguns estudos têm sido realizados utilizando soluções nutritivas com o intuito 

de avaliar os efeitos deletérios da salinidade no crescimento das espécies perenes, 

como reportado para as culturas do cajueiro (FREITAS et al., 2013), pinhão-manso 

(SILVA et al., 2010), oliveira (TABATABAEI, 2006), amoreira (SURABHI et al., 2008) 

e goiabeira (EBERT et al., 2002). No entanto, não se tem conhecimento sobre os 

efeitos prejudiciais da salinidade na germinação e crescimento inicial do pinhão-

manso. Assim, presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da salinidade na 

germinação das sementes e no crescimento inicial das plântulas de pinhão-manso 

(Jatropha curcas L.) pelo método da papel-solução. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Cultura do pinhão manso 

 

De acordo com Araújo e Sousa (2008) o Pinhão manso para a produção de 

biodiesel, o cultivo dessa planta encontra se desde o nível do mar até altitudes de 

aproximadamente de 1000 metros, entretanto pode se dizer que o desenvolvimento 

dessa planta é mais eficaz entre 200 e 800 m com uma temperatura cuja variação 

pode ser entre 18 e 25 º C e as precipitações pluviométrica de 480 a 2380m 

aproximadamente. Porem pode se observar que com chuvas anuais bem 

distribuídas entre 600 e 800 metros gera um bom rendimento (SATURNINO et al., 

2005). 

Pinhão manso é conhecido como uma planta rustica e por ser assim, possui 

fácil adaptação a diferentes condições climáticas em diversas regiões, inclusive com 

solos cuja fertilidade seja relativamente baixa pois apresenta apenas uma pequena 

queda na produtividade dessa cultura que acaba por diminuir o teor calorífero do 

óleo visto que, a planta possui grande tolerância a secas tendo em vista que tolera 

ate 200 mm de chuva por ano por até três anos consecutivos entretanto a planta em 

questão não se pode esperar o mesmo em relação a queda de temperatura pois a 

geada causa a diminuição na produção de sementes. Saturnino et al. 2005 ainda 

que a planta seja muito resistente a seca deve se observar que com a falta de agua 

no solo e o prolongamento dos ventos a cultura acaba sendo bastante afetada em 

época de floração devido a distribuição irregular de chuvas e solos muitos úmidos e 

de pouca fertilidade. Essa cultura atua na recuperação de áreas que estejam 

degradas e também as margens de rios porem é preferível que ela seja cultivada em 

solos profundos e com boa estrutura e não solo compacto para que o sistema 

radicular da planta possa se desenvolver ocupando assim, maior volume do solo e 

obter nutrientes. Em solos argilosos a cultura possui pouca tolerância, com 

quantidades elevadas de umidade e dificuldades de drenagem em locais 

considerados alagados ou encharcados (DIAS et al. 2007). 

Embora a cultura possua condições diversificadas edafoclimáticas é 

necessário que haja correções do solo após analises físicas e químicas para que 

possa obter alta produtividade e lucratividade com a comercialização de sementes. 
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É notável em lavouras mais produtivas as características genéticas e procedência 

das sementes bem como a sanidade das mudas. O plantio dessa cultura pode 

acontecer através de sementes sexuadas ou assexuadas. As plantas que provem de 

sementes acabam por desenvolver um sistema radicular fixo no solo gerando, desse 

modo, indivíduos de maior longevidade, entretanto chegam a idade de produção 

após quatro anos de plantio no máximo. Já as plantas oriundas de estacas formam 

um sistema radicular sem a raiz pivotante, entretanto sua produção pode vir a 

acontecer já no primeiro ano de cultivo (NUNES 2007). 

Pode se ressaltar que as estacas apresentam uma propagação muito eficaz 

devido a abundância de ramos e o rápido enraizamento, mas, pelo fato de não 

desenvolver um sistema radicular pivotante, não possuem boa tolerância a seca e 

devido a produção de plantas idênticas geneticamente podem apresentar 

suscetibilidade a doenças e as pragas. Pode se salientar também que o emprego de 

estacas é inconveniente devido a demanda de material vegetativo para se produzir 

em alta escala para ser comercializado e, que pode ser a solução, a 

micropropagação de tecidos, método que consiste no uso da embriose somática 

para multiplicação das plântulas que viabiliza os estudos de melhorias genéticas 

para que as exigências de cada região de cultivo dessa planta sejam atendidas 

(SATURNINO et al 2005). 

Em geral se adota um espaçamento de três metros em um total de 1100 

plantas por hectare. O ciclo de produtividade gera em torno de aproximadamente 

quarenta anos e nesse tempo culturas como o arroz (Oriza sativa L.) milho (Zea 

maysL.), mandioca (M. esculenta), feijão (Phaseolus vulgaris) e amendoim (Arachis 

hipogaea) podem ser plantadas em sistema de consórcio, sendo este tipo de 

produção utilizado no Brasil para incentivar os programas de agricultura familiar 

(DIAS et.al 2007). Em relação ao cultivo de oleaginosas para a produção de 

biodiesel, o pinhão manso e o cambre (Cambre absinyca) já são realidades no 

Brasil. Este segundo possui um ciclo cultural de cem dias e um teor de óleo que 

chega em torno de 40%. Dessa forma o fornecimento de óleo para a área plantada 

será ainda maior e o produtor utiliza toda a área de cultivo (VEDANA 2008). 

A produção do pinhão manso pode ser realizada levando em consideração o 

número de frutos multiplicados pelo número de ramos podendo ser resultado dessa 

produção. Para isso são realizadas podas já no primeiro ano de cultivo, visando 

facilitar a colheita, pois isso é necessário devido a planta ser perene, visto que gera 
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um rejuvenescimento que induz novo crescimento dos galhos e estabilidade na 

produção de sementes (Dias et al., 2007; SATURNINO et al., 2005). 

Durante seu estágio nutricional, proximidades de plantas hospedeiras, e as 

condições climáticas são fatores que colaboram para o aparecimento de pragas na 

cultura. Insetos costumam atacar o pinhão manso nas folhas jovens. Tal prática 

causa a desfolha precoce e causam amarelão nas folhas que levam ao aborto das 

flores. O oídio ou mofo branco (Oidium hiveasteinm) é uma espécie de fungo e a 

parte verde das plantas costuma ser o seu lugar preferido para o ataque dele 

causando também a desfolha e chocamentos dos frutos, isso sem falar na ferrugem 

que levam as plantas à morte. Fungicidas específicos, a base de enxofre, são 

indicados para o controle desse terrível fungo. Essa espécie de fungo ataca a base 

do caule e preocupa os pesquisadores porque os tecidos afetados escurecem, as 

folhas murcham e caem causando muitos danos e consequentemente causam até a 

morte das plantas.   

 

2.2 Morfologia do Jatropha curcas L.  

 

De acordo com Pimenta et al. (2013), em seu artigo intitulado morfologia de 

frutos, sementes e plântulas de Jatropha curcas é uma planta arbustiva que nasceu 

na américa tropical e possui alta plasticidade e é cultivada em diversas regiões do 

planeta em que cujo clima seja topical e subtropical. É considerada uma planta que 

surgiu como alternativa na produção de óleos com destinos energéticos (ARRUDA 

et al., 2004) entretanto, há uma grande carência de informações técnico-cientifico 

que acaba por provocar uma demanda por pesquisa para viabilizar a implantação do 

pin hão manso, como uma opção de cultura no Brasil. 

Para Kunochi (1983), o maior problema para estudar fenologia e 

comportamento de uma espécie, é a identificação. Pois em diversas circunstâncias 

tem se apenas o fruto, a semente e a plântula para que se possa reconhecer a 

espécie. Ou ainda apenas o fruto e a semente como ocorre nos diversos laboratórios 

que realizam análises de semente. Para dificultar ainda mais, na literatura botânica 

há dificuldades de conceitos de frutos, devido a grande variação existente na 

estrutura das famílias da espécie. Ainda, pode se citar como dificuldade, a falta de 



12 
 

dados que se referem a esse assunto. No pinhão manso de diferentes populações, 

também foram constatadas variações morfológicas na germinação dessa planta. 

 O conhecimento de determinada espécie, principalmente no que se refere a 

característica morfológica que desenvolvem a plântula, é importante para se 

interpretar testes de germinação conduzidos em laboratórios (Nunes et al., 2009; 

Lima Junior et al., 2010) pois acompanhar o processo de germinação abre a 

possibilidade para interpretar a estrutura final que se refere a normalidade de 

plântula (Oliveira Pereira, 1987). Segundo o referido autor, a caracterização dessas 

estruturas traz segurança e confiabilidade, eliminando, dessa forma o caráter 

subjetivo da análise quando descritas de modo minuciosos que os fatos, ilustrações 

e esquemas são descritos e acompanhados. Ao identificar as estruturas reprodutivas 

dos estágios de desenvolvimento são permitidos que se compreenda os fatores que 

influenciam no início do desenvolvimento e da distribuição geográfica da espécie 

(Nunes et al., 2007). 

Sabe se que existem características distintas acerca das estruturas do qual 

fazem parte frutos e sementes e convém analisa-las em números altos para que se 

possa comprovar sua viabilidade (Barroso et al., 2004). Tendo em vista que, para 

(OLIVEIRA; PEREIRA, 1987) não se deve deduzir por caracterização genéricas os 

indivíduos.  

 

2.3 Centro de origem do pinhão manso 

 

De acordo com Sato et al.  (2009) a cultura do pinhão manso possui a sua 

origem indeterminada, mas que alguns estudos e relatos indicam que a América do 

Sul é centro de origem provável da planta. Nas regiões intertropicais ela é 

encontrada espontaneamente, entretanto, nas regiões tropicais, é encontrada em 

abundância. Por outro lado, nas regiões temperadas, é encontrada em quantidades 

mínimas (Heller, 1996, Duke, 1983; Gubtz et.al 2004; e Saturnino et al 2006). 

Openshaw (2000) ressalta que a Américas é o local em que elas estão mais 

bem distribuídas, também na África e parte da Ásia. Essa planta, ainda de acordo 

com o último autor citado, é cultivada em países como: México, Nicarágua, 

Tailândia, e em alguma parte da Índia. Antigamente, o Arquipélago de Cabo Verde 

foi significativo na produção e exportação de sementes de pinhão manso da espécie 

Portugal. Nos dias atuais, as organizações não governamentais e governamentais 
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não promovem o plantio, sendo a iniciativa privada é que vem promovendo o plantio 

dessa planta. Arruda et al. (2004) e Saturnino (2005) afirmam que no Brasil essa 

cultura é vasta simplesmente pelo fato de ser uma planta rústica e resistente a seca 

ela se adapta a condições edafoclimáticas diversas e seu cultivo acontece desde a 

região Nordeste ao estado do Paraná passando também pelo Sudeste. 

 

2.4 Potencial de cultura do pinhão manso  

 

Avelar et al. (2007) a afirmam que a produção nas lavouras de pinhão manso 

está condicionada a quantidade de frutos, semente por fruto e peso. As condições 

ambientais favoráveis ao cultivo também favorecem a produção. De acordo com 

Brasil (1985), a variação de cada fruto é de 1,53g a 2,85g por fruto e varia em média 

de 2 a 3 sementes. Cada árvore produz em média 7.530 sementes. 

Coletti et al. (2008) pesquisaram o potencial de produção de Jatropha curcas 

no estado de Mato Grosso e fez um relato em relação à média de produção que foi 

de 0,536kg por planta já no início da produção em um espaço de 1111 plantas por 

hectare.  

A produtividade de frutos e sementes de pinhão manso podem variar de 

acordo com a região, a maneira de cultivo, o manejo e também a quantidade de 

chuva. Dessa forma, o potencial de produção do Jatropha curcas se torna evidente 

na produção entre 6.373 e 6.468 kg há. Porém isso se dá apenas nas melhores 

plantações no primeiro ciclo da colheita. (Arruda et al., 2004).  

Lima et al. (2005) afirma que na segunda colheita pode obter produtividade 

maior e que o pinhão manso pode vir a ser uma alternativa em matéria prima para a 

produção de biodiesel.  

 

2.5 Testes de qualidade e vigor das sementes 

 

2.5.1 Teste de germinação 

  

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento- 

Secretaria da Defesa Agropecuária (MAPA) para realizar um teste de germinação é 

importante determinar o potencial da germinação das sementes usadas para se 
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comparara qualidade de diversos lotes estimando, desse modo, o seu valor para 

semeadura.  Embora os testes nem sempre sejam reproduzidos com fidelidade é 

importante realiza-los. A variação de condições ambientais nem sempre são 

satisfatórias causando assim essa ausência de fidelidade. Uma germinação mais 

regular vem sendo estudada e desenvolvidas através de aná 

Lises em laboratório, em condições de controle de alguns fatores externos.   

Em situação que se considera ótima é padronizado para que os testes de 

germinação resultem dentro dos limites tolerados pelas Regras para Análise de 

Sementes-RAS. Ainda segundo o MAPA observe: “A germinação de sementes em 

testes de laboratório e a emergência de desenvolvimento das estruturas essenciais 

do embrião, demonstrado sua aptidão para produzir uma planta normal sob 

condições favoráveis de campo. ” Brasil (2009) 

 A porcentagem de germinação geralmente é correspondida à proporção ao 

número de sementes as quais produziram plântulas classificadas dentro da 

normalidade. Isso em testes que foram realizados em laboratório. Em relação às 

estruturas essências segundo as Regras para análises de sementes: 

 

Para que uma plântula possa continuar seu desenvolvimento até tornar se 
uma planta normal deve apresentar as seguintes estruturas essenciais: 
sistema radicular (raiz primaria e em certos gêneros raízes seminais), parte 
aérea (hipocótilo, epicótilo, mesocótilo (Poacease), gemas terminais, 
cotilédones (um ou mais) e coleóptilo em Poacease) (Brasil, 2009). 

 

 As consideradas plântulas normais são as que apresentam potencial para se 

desenvolver. Isso quando se desenvolve em situações favoráveis. Para que se 

possa classifica-las como normais elas devem estar de acordo com as seguintes 

especificações:  

Plântulas intactas: plantas com todas as suas estruturas essenciais bem 
desenvolvidas, completas, proporcionais e sadias. Uma plântula intacta, 
dependendo da espécie que esta sendo testada mostra uma combinação 
especifica de algumas das seguintes estruturas essenciais: sistema 
radicular bem desenvolvido formado por raiz primaria longa e delgada 
geralmente revestida por numerosos pelos absorventes e terminado numa 
extremidade afilada; raízes secundarias desenvolvidas dentro do período de 
duração do teste; mais uma raiz seminal em vez de uma raiz primária, em 
certos gêneros como: avena, Cyclamen, Hordeum, Secale, Triticum e 
Triticosecale.  (Brasil 2009).   
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2.5.2 Teste de tetrazólio  

 

Para se determinar a qualidade das sementes pode se fazer também o teste 

tetrazólio, com objetivo de determinar de modo rápido a viabilidade das sementes, 

de modo particular daquelas que apresentam dormência, espécie recalcitrantes e 

aquelas que possuem um sistema lento de germinação nos testes diários.  Para que 

se possa determinar a viabilidade das mesmas individualmente ou em sistemas de 

amostras quando o teste de germinação acontecer em alta porcentagem de 

sementes não germinadas no final. De acordo com a RAS: 

 

O teste tetrozólio é um teste bioquímico que podem ser usados quando as 
sementes necessitam ser semeadas logo após a colheita; quando 
apresentam dormência ou para resolver problemas encontrados no teste de 
germinação, como por exemplo, presença de um grande numero de 
plântulas anormais. Também pode ser avaliado para analisar o vigor, 
determinar a viabilidade das sementes após tratamentos pré-germinativos, 
danos por secagem, por insetos e por umidade bem como, para detectar 
danos mecânicos de colheita e \ ou beneficiamento (Brasil, 2009). 

 

 No teste de tretazólio as sementes são colocadas em uma solução de 2,3,5 

trifenil brometo ou cloreto de tretazólio, que não apresenta coloração, na qual se usa 

para indicar ou revelar o processo de redução que ocorre dentro das células vivas. 

No referido processo, os íons de H+ são liberados durante a respiração dos tecidos 

vivos e são feitas transferências para um grupo de enzimas, em particular, as 

desidrogenases do ácido málico e assim, ocorrem uma interação, que se reduz a um 

composto de coloração vermelha estável e não se difunde chamado de 

trifenilformazan. Como isso ocorre dentro das células vivas é composto indifundível 

e ocorre separação dos tecidos vivos e coloridos que respiram, dos tecidos mortos 

que não se colorem. 

Dentre as análises de sementes o reagente deve ser segundo RAS: 

 

Usar uma solução aquosa de 0,05% a 1,0% de concentração de sal 2, 3, 5 
trifenil cloreto ou brometo de tetrazólio. A concentração da solução varia 
para sementes de diferentes espécies. Se a água destilada utilizada não 
permitir obter uma solução de tetrazólio com pH dentro da faixa de 6,5-7,5 o 
sal de tetrazólio deverá ser dissolvido em uma solução tampão, a qual é 
preparada de acordo com a seguintes especificações: solução tampão 1- 
dissolver 9,078g de fosfato de potássio (KH2PO4) em 1000ml de água 
destilada. Solução 2- dissolver 11,876g de fosfato monoácido de sódio 
bihidratado (Na2HPO

4
 2H2O) em 1000 ml de agua destilada, ou dissolver 

9,472g de Na2HPO4 mL de agua destilada, misturar duas partes da solução 
1 em três partes da solução 2 e observar o pH que deve estar entre 6,5 e 
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7,5. Para preparar um litro de solução tampão, misturar 400 ml da solução 1 
com 600 ml da solução 2. (Brasil 2009). 

 

A amostra de trabalho do teste tetrazólio deve conter400 sementes da 

amostra de sementes puras subdivididas em 4 ou 8 repetições, retiras ao acaso sem 

necessidade de contagem podendo ser também apontadas como sementes 

individuais no final do teste de germinação dessas sementes. Para se preparar a 

semente antes da coloração deve ser realizado pré-umedecimento que já é 

necessário por algumas espécies e que também se recomenda para outras, visto 

que as sementes pré-umedecidas são menos expostas a danos durante a 

preparação para o teste do que as sementes secas e também facilita o processo de 

corte ou perfurações na exposição do embrião à ação do tetrazólio. O teste permite 

ainda, uma avaliação facilitada devido à coloração ser uniforme. No processo de 

pré-umedecimento das sementes poderão ser usados os seguintes processos: 

umedecimento lento e embebição direta em água. Segundo RAS isso ocorre da 

seguinte maneira: 

Umedecimento lento: as sementes são pré umedecidas sobre ou entre 
papel conforme descrito para teste de germinação. Esta técnica deverá ser 
usada para aquelas espécies de sementes com tendência a fraturas quando 
imersa diretamente em água.  Esse tipo de umedecimento é aconselhável 
também para sementes velhas e secas de muitas espécies.  Para algumas 
espécies o umedecimento lento poderá não ser eficaz para uma completa 
hidratação e será necessário um período adicional de imersão direta em 
água. A embebição direta em água as sementes são imersas diretamente 
até a sua completa hidratação. Se o período de imersão for maior que 24 
horas a água deverá ser trocada. (Brasil 2009) 

 

 Para a exposição dos tecidos para coloração é necessário que os tecidos dos 

embriões sejam expostos para que se permita melhor absorção da solução de 

tetrazólio facilitando, desse modo, a avaliação. Os meristemas e outros tecidos que 

são considerados essenciais para o desenvolvimento de uma plântula normal devem 

ser então, examinados detalhadamente para que assim, possam estabelecer a 

viabilidade das sementes.  Para que se possa reconhecer nos tecidos internos os 

danos inevitáveis os procedimentos têm sido padronizados de modo que possam ser 

reconhecidos como tal durante a avaliação. A partir da utilização de diferentes 

técnicas os envoltórios das sementes podem ser abertos ou removidos. Pode 

ocorrer durante o pré-umedecimento algumas sementes de espécies espessas 

produzirem mucilagem e isso dificulta e muito o preparo das mesmas, mas ela pode 

ser reduzida pela secagem da superfície de sementes entre folhas de papel ou em 
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um pano seco. Veja abaixo algumas situações de exposição de tecidos para 

coloração aos escritos do RAS: 

Perfuração e\ ou escarificação mecânica da semente- sementes pre 
umedecidas muito pequenas ou duras deverão ser perfuradas com uma 
agulha ou bisturi afiado, longe dos tecidos essenciais da semente e ou 
escarificadas manualmente (Brasil 2009) 

 

Uma outra situação em relação coloração de tecido através da mesma entidade: 

Corte longitudinal -em sementes com o embrião circundado por tecido vivo, 
um corte longitudinal poderá ser feito com segurança, lateralmente o longo 
do embrião. Para todas as sementes de cereais e forrageiras da família 
Poaceae do tamanho de Festuca spp, ou maiores, um corte longitudinal 
deverá ser feito através da metade do eixo embrionário em até 
aproximadamente três quartos do comprimento do endosperma. Para 
sementes de espécies dicotiledôneas sem endosperma e com um embrião 
estreito, um corte longitudinal deverá ser feito através da metade distal dos 
cotilédones deixando se o eixo embrionário intacto (Brasil 2009). 

  

Um outro tópico que também merece destaque em relação às sementes 

segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento Mapa é 

extração do embrião. Observe: 

 
A extração do embrião pode ser usada para a cevada, centeio, trigo café e 
algumas espécies florestais. O embrião é extraído com estilete de 
dissecação o qual é introduzido através do endosperma um pouco acima do 
escutelo e fora do centro da semente e levemente torcido de forma que o 
endosperma se rompa longitudinalmente. O embrião (com o escutelo) 
separado do endosperma é então pinçado e transferido para a solução de 
tetrazólio (Brasil 2009). 

 

2.5.3 Teste de sanidade das sementes 

 

O RAS ressalta que o teste de sanidade das sementes tem por objetivo 

descobrir o estado sanitário de sementes encontrando informações que serão 

usadas para diversas finalidades como, por exemplo, fazer uma comparação entre 

lotes de sementes e até mesmo determinar sua utilização para fins comerciais.  O 

informativo ressalta a importância do teste de sanidade por diversas razões e cita 

alguns: 

 

Os patógenos transmitidos por sementes podem servir de inóculo inicial 
para o desenvolvimento progressivo da doença no campo produzindo, 
reduzindo o valor comercial da cultura. Os lotes de sementes importadas 
podem introduzir patógenos ou patótipo sem áreas isentas fazendo com que 
testes de quarentena de certificação para o comercio internacional passam 
ser necessários (Brasil 2009). 
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Além disso, pode salientar ainda de acordo com a Regras para Análise de 

Sementes: 

 

Pode elucidar a avaliação das plântulas e as causas de uma baixa 
germinação e o baixo vigor no Laboratório de análise de Sementes (LAS) ou 
no campo complementando assim o teste de germinação. Pode indicar a 
necessidade de orientar o tratamento de sementes visando ao controle de 
doenças originadas com as sementes; indicar a presença de fungos de 
armazenamento e ou toxigênicos; agregar valor ao lote de sementes (Brasil 
2009). 

 

A sanidade da semente é definida da seguinte maneira: “a sanidade da 

semente refere primariamente com a presença ou ausência de agentes patogênicos 

tais como fungos, bactérias, vírus, nematoides e insetos. ” Já os testes e análises de 

semente é definido: “como a análise da semente para detecção das pragas a elas 

associadas. ” Há também o pré-tratamento o tratamento químico ou físico da 

amostra que precede a incubação sendo utilizado apenas para facilitar a detecção 

de tais agentes que estão sendo analisados. Qualquer processo físico, químico ou 

biológico que se submeta o lote de semente pode ser considerado um tratamento. 

Os princípios gerais de tratamento das sementes é a escolha do método patógeno-

semente ao propósito do teste. Para se analisar sementes tratadas à especificação é 

obrigatória pelo requerente do tipo em que foi tratada, a dosagem utilizada, e as 

normas específicas devem ser seguidas nas condições estabelecidas: “pelos 

métodos prescritos-validados RAS e/ou International Testing Association (ISTA) ” 

encontrando se em manual especifico. ” Para que se possa validar métodos de 

sanidades de sementes, os programas ou normas devem ser seguidos de validação 

do MAPA e/ou ISTA (Brasil (2009)). 

 

2.5.4 Teste de raio-X 

 

Nas Regras para Análises de Sementes, do RAS, é possível verificar a 

metodologia para a análise de qualidade e vigor das sementes, pelo teste de raios X, 

cujos objetivos é determinar sementes que são danificadas por inseto ou 

mecanicamente visto que a radiografia evidencia as características morfológicas das 

sementes, sejam elas cheias ou vazias. O sistema de radiografia é assim definido 

pelas Regras para Análises de Sementes: 
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Radiografia é uma imagem formada num filme ou papel fotossensível 
quando um objeto é colocado entre estes e uma fonte de raios X. Uma 
imagem visível é gerada pela revelação do filme ou papel fotossensível. 
(Brasil, 2009).   

 

E ainda continua a definir o que são os Raio X de maneira detalhada: 

Raios X são ondas eletromagnéticas que se propagam na velocidade da 
luz, mas com comprimento de ondas variáveis (1/10.000 a 1/100.000 em 
relação ao da luz). Raio X de alta energia (ondas curtas) são mais 
apropriadas para objetos grandes e/ou densos. Raio X de baixa energia 
(ondas longas) são apropriados para objetos pequenos como sementes. 
(Brasil, 2009). 

 

Entre uma fonte de raios X de baixa energia e o papel fotossensível ou filme 

são colocadas as sementes. Um feixe de raios X cria uma determinada imagem 

sobre o papel fotossensível ou filme no momento em que os raios atravessam a 

semente. Uma imagem que pode ser vista em um misto de sombras claras ou 

escuras quando ocorre tal processo. Assim a imagem apresenta em maior ou menor 

grau de sombras claras ou escuras de acordo com a variação da absorção dos raios 

X cuja determinação são os seguintes fatores: composição, espessura e densidade 

dos tecidos e comprimento da onda de radiação ionizante. O Quilovolts é a unidade 

de medida entre os eletrodos do tubo dos raios X. A unidade de medida da corrente 

que se aplica ao tubo é a Miliamperagem (mA), quando aumenta o mA aumentam o 

volume de raios X. Quando isso ocorre à densidade é influenciada pelo mA, mas 

não ocorre contraste da imagem.  

A imagem pode aparecer miais escura com uma miliamperagem alta. O 

tempo de exposição é o tempo que a semente fica exposta aos raios X, assim a 

densidade da imagem poderá ser alterada com a variação do tempo de exposição. 

O objeto formado pode ser saturado ao utilizar agentes de contrastes que os 

saturam formando assim partes diferenciadas: umas mais densas e outras menos 

densas. Dessa forma acentuam-se as características da imagem. Os equipamentos 

utilizados são: máquina de raios X, filme ou papel fotossensível, revelador, suporte 

para filme e suporte para sementes.”. 

 Podem ser usados para o procedimento, papel pré-embalado posicionando, 

dessa forma, o filme ou papel no suporte.  Realiza se os testes repetindo se o 

processo quatro vezes, usando 100 sementes, retiradas ao acaso. As sementes 

devem ser distribuídas entre o papel ou o filme e identificadas com letra de chumbo 

ou de algum outro material opaco aos raios X sendo que outras formas de 
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identificação de amostras podem ser usadas. Deve se regular a máquina de raios X 

tendo em vista que elas possuem diferentes regulagens para tempo e exposição 

para que a imagem seja gerada da melhor forma possível. De acordo com as 

espécies das sementes as regulagens também podem variar. Sempre que for fazer 

tal procedimento é importante que se faça uma combinação entre tempo e voltagem 

principalmente quando for realizar um teste com uma nova espécie. Em poucos 

segundos são revelados os filmes ou o papel e devem ser feitos com câmeras 

escuras ou máquinas apropriadas. Após a imagem estar pronta esta pode também 

ser gerada via digital com equipamentos adequados (Brasil, 2009).  

 

2.5.5 Qualidade e vigor da semente de pinhão manso 

 

De acordo com Souza et al. (2010) os estudos sobre controle de qualidade do 

pinhão manso se iniciaram há pouco tempo. É importante analisar a qualidade e 

vigor das sementes de pinhão manso em relação à temperatura e também a 

contagem em relação à germinação de sementes, tendo em vista que o teste de 

germinação é um dos principais parâmetros utilizados. Através de frutos maduros 

que foram coletadas das plantas foram utilizadas para o experimento uma 

temperatura de 25° e alternadas de 20° para 30° com contagem de 6, 9 e 12 dias. 

Pode salientar também que para o teste de sanidade conduziu se a 20° C com 

período de aproximadamente 12 horas por sete dias. Foram realizados de modo 

casual em quatro repetições com teste variável de dados de germinação. Descobriu 

se nesse teste, que o potencial máximo de germinação foi obtido com a temperatura 

de 25°C com contagem 6, 9 e 12 dias que não houve, diferenças significativas com 

as temperaturas citadas.  

Alta frequência de espécies fúngicas foram apresentadas nas sementes de 

pinhão manso analisadas independente da desinfestação superficial. Souza et al. 

ressalta que: “a incidência de fungos em ordem decrescente foi dos gêneros: 

Altarnaria, Microphomina, Cladosporium, Colletotrichum, Fusarium, Pestaloliópisis, 

Phoma, Helminthosporium, Epicocum e Nigrospora. ” Sendo que muitos desses 

fungos apresentam um grande potencial patogênico.  

Segundo a ISTA para assegurar a qualidade da semente do pinhão manso é 

necessário que se preocupe com isso logo após a colheita, no momento da 

secagem que pode ser feito em secador. A secagem em temperaturas muito alta 
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pode vir a causar danos à semente de pinhão manso. Porém, não há interferência 

na absorção de água (ciências econômicas).  Ullmann et al. (2010) ressalta que a 

germinação, embora na temperatura de secagem muito alta, não causa danos de 

germinação chegando a valores próximos a 90%, entretanto a qualidade fisiológica 

das sementes, essas por sua vez, são afetadas.   

 

2.5.6 Efeito da salinidade na germinação do pinhão manso 

  

A alta concentração de sais deixa as plantas estressadas. O protoplasma 

sofre a ação de íons além de reduzir o potencial osmótico, visto que a água é retida 

aumentando, desse modo, a concentração de sais. Assim a água se torna 

insuficientes para as plantas (Ribeiro et al., 2001). O potencial osmótico do solo 

sofre uma significativa diminuição devido ao aumento da salinidade. Em relação às 

sementes essas também são influenciadas: de acordo com a salinidade do solo 

ocorre que o cloreto de sódio com um teor alto inibe a germinação.  Isso porque o 

diminui o potencial osmótico e com a diminuição acarreta prejuízos para as outras 

fases do processo. (Lima, et al. 2005) 

 As membranas celulares podem sofrer efeitos adversos em sua 

permeabilidade caso haja presença de níveis elevados de íons salinos. Assim as 

sementes podem reduzir sua germinação sob níveis alterados de salinidade, sendo 

variáveis de acordo com a espécie (Greewei e Munns, 1980). Percebe se que o 

potencial osmótico é altamente redutível com a salinização e isso faz diminuir as 

águas disponíveis para a semente ao mesmo tempo em que aumenta a toxidade de 

determinados íons às plantas. (Richard, 1980; Cordeiro, 2001).  

   Segundo Vale et al. (2006) em seu estudo sobre o excesso salino na planta 

de pinhão manso, pode ser observado que as plantas que eram irrigadas com alta 

concentração de sais houve significativa diminuição na altura da planta, caule, folha, 

o que sugere que as mesmas não devem ser cultivadas em solos cuja salinização 

seja acentuada. Pode sugerir também que o pinhão manso é prejudicado no 

processo de germinação quando este é submetido a um solo extremamente 

salinizado. Há diminuição no tamanho das plântulas de pinhão manso quando esses 

são submetidos à salinidade.  

 Para ativar o metabolismo do tecido embrionário é necessário colocar a 

semente em processo de embebição na água (Passos et al., 2013). Como 
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mencionado anteriormente, as plantas se estressam com alta concentração de sais 

em uma solução, visto que a água se torna menos disponível (Lacher, 2000). Pode 

se observar, a partir disso, que as espécies, podem ser classificadas em tolerantes 

ou sensíveis à salinidade.  Nas espécies consideradas sensíveis as a salinidade 

pode causar danos à produção. Outro fator que também limita a produção do pinhão 

manso é disponibilidade de fósforo, visto que o nutriente exerce forte influência na 

formação das sementes (Laviola e Dias, 2008). Trata se de um elemento essencial, 

pois o fósforo age diretamente no desenvolvimento radicular da planta 

apresentando, dessa forma, alta mobilidade em seu interior (Sousa, et al., 2010). 

O pinhão manso possui mais de 175 espécies espalhadas pela América 

Tropical e Ásia. O pinhão manso plantado sem adubação produz apenas para a 

sobrevivência da espécie, entretanto, quando essas são adubadas produzem de 

modo extraordinário, aumentando a quantidade a massa de frutos por planta e a 

produção de um modo geral (Morais 2008).  

 

3.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi conduzida no Departamento de Agronomia das Faculdades 

Integradas de Ourinhos, SP, durante os meses de abril e maio de 2014. Sementes 

de pinhão-manso (Jatropha curcas L.), foram selecionadas e, em seguida, 

esterilizadas superficialmente durante 5 minutos com hipoclorito de sódio, contendo 

cloro ativo a 1,0%. Depois disso, as sementes foram exaustivamente lavadas com 

água destilada, para a retirada do hipoclorito. Em seguida, as sementes foram 

colocadas para germinar em água destilada (controle) ou em soluções com os 

seguintes níveis de salinidade: 25, 50, 75 e 100 mmol L–1 de NaCl, obtidas através 

de diluições de NaCl em água destilada.  

A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada pelos testes de: 

Germinação (G): realizado com cinco repetições de 30 sementes, postas 

para germinar sobre três folhas de papel-toalha do tipo germitest®, previamente 

umedecidas com água destilada (nível zero) e com solução salina nos referidos 

níveis de salinidade em quantidade equivalente a 2,5 vezes a massa seca do papel. 

Em seguida, foram confeccionados rolos de papel, mantidos em temperatura 

constante de 25 °C (BRASIL, 2009). As avaliações foram realizadas aos sete e 
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quatorze dias após a instalação do teste, e os resultados expressos em 

porcentagem de plântulas normais, de acordo com as recomendações das Regras 

para Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 2009).  

Primeira contagem da germinação (PCG): foi efetuada aos sete dias por 

ocasião do teste de germinação sendo contabilizadas as plântulas normais. Foram 

consideradas como plântulas normais, aquelas que apresentavam todas as suas 

estruturas essenciais bem desenvolvidas, completas e sadias (BRASIL, 2009). 

Comprimento de parte aérea (CPA) e raiz (CR): realizado aos quatorze dias 

após a montagem do teste de germinação, sendo as plântulas escolhidas 

aleatoriamente (dez plântulas). Determinou-se o comprimento da parte aérea e da 

raiz principal das plântulas, com auxílio de régua graduada em milímetros. Os 

comprimentos médios da parte aérea e da raiz foram obtidos somando-se as 

medidas de cada repetição e dividindo-se pelo número de plântulas avaliadas, com 

os resultados expressos em centímetros. 

Massa seca da parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR): foram realizadas 

juntamente com o teste de germinação. A parte aérea e raiz foram separadas com 

auxílio de bisturi, colocados em sacos de papel e levados para secar em estufa com 

circulação a 60 oC, durante 72 horas. Após esse período, as amostras foram 

pesadas em balança analítica com precisão de 0,0001 g, os resultados foram 

expressos em mg/plântula (NAKAGAWA, 1999). Foram também avaliadas a 

porcentagem de plântulas anormais e de sementes mortas. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram constituídos pelos cinco níveis 

de salinidade (0, 25, 50, 75 e 100 mmol L–1 de NaCl) do papel-solução. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), aplicando-se a 

teste F a 5%, e, quando os efeitos dos níveis de salinidade foram significativos, os 

dados foram submetidos à análise de regressão ao nível de significância de 5%. As 

equações significativas com os maiores coeficientes de determinação (R2) foram 

ajustadas. Todas as análises foram realizadas utilizando-se o software SigmaPlot 

versão 11.0 para Windows (Systat Software, Inc., San Jose, CA, EUA). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira contagem da germinação e a germinação das sementes de pinhão-

manso foram afetadas negativamente pela salinidade (Figura 1). O aumento da 

concentração de NaCl reduziu linearmente a porcentagem da primeira contagem de 

germinação e a germinação das sementes de pinhão-manso. A primeira contagem 

de germinação reduziu de 54,6% para 35,0%, indicando que houve decréscimo de 

36% comparando-se a primeira contagem na ausência e na presença de 100 mmol 

L–1 de NaCl (Figura 1A). A germinação reduziu de 81,0% para 43,4%, indicando que 

houve decréscimo de 46% comparando-se a germinação das sementes na ausência 

e na presença de 100 mmol L–1 de NaCl (Figura 1B). Estes dados sugerem que o 

pinhão-manso é uma espécie sensível aos efeitos deletérios do estresse salino 

durante o processo de germinação das sementes. Resultados semelhantes foram 

reportados por Duarte et al. (2006), em que o aumento da concentração de NaCl até 

60 mmol L–1 de NaCl reduziu a porcentagem de sementes de trigo germinadas 

durante a primeira contagem da germinação. Em estudo com sementes de arroz 

expostas a solução salina, Almeida et al. (2001) também verificaram que a primeira 

contagem da germinação foi negativamente afetada pela concentração de NaCl. 

Em sementes de aveia, Brunes et al. (2013) constataram que níveis de 

salinidade superiores a 50 mmol L–1 de NaCl não promoveu a germinação das 

sementes durante o teste de primeira contagem de germinação. Estes autores 

constataram que as duas cultivares de aveia testadas são suscetível ao estresse 

salina. Neste estudo, a porcentagem de sementes germinadas no teste de primeira 

contagem na presença 100 mmol L–1 de NaCl foi de 35%, podendo se inferir que o 

genótipo de pinhão-manso utilizado é moderadamente suscetível ao estresse salino. 
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Figura 1. Primeira contagem da germinação (A) e germinação (B) das 

sementes de pinhão-manso submetidas a diferentes níveis de salinidade pelo 

método papel-solução. 

 

O crescimento da parte aérea das plântulas de pinhão-manso foi afetado 

negativamente pela salinidade (Figura 2). O aumento da concentração de NaCl 

reduziu linearmente o comprimento da parte aérea e a produção de matéria seca da 

parte aérea das plântulas de pinhão-manso. O comprimento da parte aérea das 

plântulas reduziu de 17,4 cm para 13,0 cm, indicando que houve redução de 25% 

comparando-se o comprimento das plântulas na ausência e na presença de 100 

mmol L–1 de NaCl (Figura 2A). A produção de matéria seca da parte aérea reduziu 
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de 318,6 mg/plântula para 212,2 mg/plântula, indicando que houve redução de 33% 

comparando-se a matéria seca da parte aérea na ausência e na presença de 100 

mmol L–1 de NaCl (Figura 2B).  

 

 

 

Figura 2. Comprimento da parte aérea (A) e matéria seca da parte aérea (B) 

das plântulas de pinhão-manso submetidas a diferentes níveis de salinidade pelo 

método papel-solução. 

 

O crescimento do sistema radicular das plântulas de pinhão-manso foi afetado 

negativamente pela salinidade (Figura 3). O aumento da concentração de NaCl 

reduziu linearmente o comprimento da raiz principal e a produção de matéria seca 
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das raízes das plântulas de pinhão-manso. O comprimento da raiz principal reduziu 

de 10,3 cm para 5,9 cm, indicando que houve redução de 43% comparando-se o 

comprimento da raiz na ausência e na presença de 100 mmol L–1 de NaCl (Figura 

3A). A produção de matéria seca das raízes reduziu de 19,2 mg/plântula para 11,8 

mg/plântula, indicando que houve redução de 38% comparando-se a matéria seca 

das raízes na ausência e na presença de 100 mmol L–1 de NaCl (Figura 3B). De 

acordo com Munns e Tester (2008), as altas concentrações de sais no solo, além de 

reduzir o potencial hídrico, podem provocar efeitos tóxicos nas plantas, causando 

distúrbios funcionais e injúrias no metabolismo. 
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Figura 3. Comprimento da raiz principal (A) e matéria seca das raízes (B) das 

plântulas de pinhão-manso submetidas a diferentes níveis de salinidade pelo método 

papel-solução. 

 

Em geral, os resultados obtidos confirmam os relatados por Daniel et al. 

(2011), os quais avaliando o crescimento inicial de plântulas de algodão em 

diferentes níveis de salinidade, constataram que o comprimento da parte aérea e da 

raiz principal foram negativamente afetadas em todas as cultivares estudadas. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A germinação das sementes e o crescimento das plântulas de pinhão-manso 

são reduzidos com o aumento da salinidade, indicando que o pinhão-manso é uma 

espécie moderadamente sensível à alta concentração de NaCl na solução durante a 

fase de germinação e crescimento inicial.  
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