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Resumo

OLIVEIRA, Rérinton Joabél Pires de. Fenologia, manejo e desempenho
agronômico de genótipos de pinhão-manso em Pelotas-RS. 2015. 66 f. Tese
(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola 
Familiar. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.

O pinhão-manso surge como uma alternativa, para a produção de 

combustíveis renováveis, pois possui alto teor de óleo nas sementes facilmente 

conversível em biodiesel. No entanto, o conhecimento acumulado sobre a espécie

é limitado, tornando todas as recomendações de plantio, longevidade da planta, 

produtividade, rendimento, entre outras apenas especulações. Nesse sentido, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico de plantas de pinhão-

manso, através da resposta da planta a diferentes intensidades de poda e 

espaçamento, fenologia e avaliação de genótipos elite. Para tanto, foram realizados 

três experimentos na Embrapa Clima Temperado, como segue: Experimento 1 -

Fenologia do pinhão-manso na Região de Pelotas/RS; Experimento 2 - Efeitos do 

espaçamento e da poda de formação na produtividade de pinhão-manso; 

Experimento 3 - Desempenho agronômico dos genótipos de pinhão-manso. Ao final 

dos experimentos verificou-se que: A dinâmica fenológica sazonal, com a 

paralisação do crescimento durante o período de inverno, permite colher toda à 

produção de pinhão-manso em três ou quatro colheitas. Sendo que para o início do 

período vegetativo a temperatura mínima e o número de horas de frio acumulado 

no mês de agosto são fundamentais. O desempenho agronômico dos genótipos de 

pinhão-manso avaliados permitiu a identificação de materiais com melhor

produtividade, bem como identificar os melhores espaçamentos para o cultivo 

pinhão-manso nos seis primeiro anos de cultivo.

Palavras-chave: Jatropha curcas. Fenologia. Genótipos elite. Produtividade.



Abstract

OLIVEIRA, Rérinton Joabél Pires de. Phenology, management Agronomic 
performance of jatropha genotypes in Pelotas/RS. 2015. 66 f. Tese (Doutorado) 
- Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas.

The jatropha is a viable alternative for production of renewable fuels, as it 

has high oil content in the seeds easily convertible into biodiesel. However, there is 

limited knowledge about this plant species which reduces the possibility of making 

recommendations on longevity of the plant, production and yield. In this sense, the 

objective of this study was to evaluate the agronomic performance of jatropha 

plants through plant response to different intensities of pruning and spacing, 

phenology and evaluation of elite genotypes. For this, three experiments were 

carried out at Embrapa Clima Temperado, as follows: Experiment 1 - Phenology of 

jatropha in Pelotas-RS; Experiment 2 - Effects of spacing and pruning training in 

jatropha productivity; Experiment 3 - Agronomic performance of Jatropha 

genotypes. At the end of the experiments it was found that: The seasonal 

phenological dynamics, with the stoppage of growth during the winter period, allows 

reap all the production of jatropha in three or four crops. At the end of the 

experiments, it was found that the seasonal phenological dynamics, with the 

stoppage of growth during the winter period, spoon allows all production of jatropha 

in three or four crops. And to start the plant growing season, the minimum 

temperature and the number of chilling hours in August are very important. The 

agronomic performance of the jatropha genotypes evaluated allowed the 

identification of materials with improved productivity and identify the best spacing for 

jatropha cultivation in the first six years of cultivation.

Keywords: Jatropha curcas. Phenology. Genotypes Elite. Productivity.
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1 Introdução Geral

O atual cenário de crise energética mundial impulsiona os países a 

desenvolverem novas tecnologias para produção de energia. Nos últimos anos, as 

preocupações ambientais, o esgotamento das reservas de combustíveis fósseis, os 

preços instáveis e crescentes do petróleo têm apressado a exploração comercial 

de óleos vegetais como fontes de combustíveis alternativos. 

Com o aumento da mistura de biodiesel ao diesel de 5% para 7% em 2014, 

o Brasil se tornou o segundo maior produtor de Biodiesel no mundo, somente atrás 

da Alemanha. Com o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, o 

governo brasileiro promoveu grandes incentivos para produção de oleaginosas, 

alavancando a produção. No entanto, a produção brasileira é dependente da 

cultura da soja, que fica com uma fatia de mais de 73% na produção (ANP, 2015).

Acredita-se que em grande escala de produção, o biodiesel produzido a 

partir de óleos comestíveis, possa trazer desequilíbrio global para o abastecimento 

alimentar, ocasionando redução da oferta e consequente aumento dos preços dos 

alimentos. Nesse sentido, torna-se necessário estudar novas alternativas para a 

produção. Várias são as espécies que podem ser usadas como matéria prima para 

a produção de biodiesel. O pinhão-manso surge como uma alternativa, pois 

segundo Lemoes et al. (2012), possui alto teor de óleo nas sementes (23 a 44%), 

facilmente conversível em biodiesel. É uma planta resistente à seca, perene 

(vivendo até cinqüenta anos), de folha caduca, caule suculento-arbustivo 

(DIVAKARA et al., 2010), e tem capacidade para crescer em solos marginais com o 

mínimo de insumos. O pinhão-manso pode prosperar sob condições adversas, 

crescendo em quase todos os lugares, mesmo em áreas rochosas, arenosas e em 

solos salinos (OPENSHAW, 2000; ACHTEN et al., 2010). 

No entanto, o conhecimento acumulado sobre o pinhão-manso é limitado 

(SATURNINO et al., 2005), tornando todas as recomendações de plantio, 

longevidade da planta, produtividade, rendimento, entre outras apenas 

especulações. O principal problema da espécie é a produção, que ainda é muito 

baixa e insuficiente para atender a demanda da indústria (SANDERSON, 2009; 

DIVAKARA et al., 2010). O aumento da área cultivada de pinhão-manso, sem o 

aumento da sua produtividade, não irá melhorar a competitividade, em relação aos 
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custos de produção, existindo a necessidade urgente de se melhorar a 

produtividade das plantações de pinhão-manso.

Outro problema para o estabelecimento do pinhão-manso como cultura 

está no fato de ainda não existirem cultivares comercialmente disponíveis 

(CARELS, 2009) e os esforços de melhoramento ainda estão em fase inicial 

(ROSADO et al., 2010). Nesse contexto, um importante recurso recentemente 

estabelecido visando futuros trabalhos de melhoramento foi à montagem de um 

banco de germoplasma com cerca de 200 acessos pela Embrapa (Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Estes acessos foram coletados em várias 

regiões do Brasil, cobrindo áreas que vão da região Equatorial do Maranhão (lat 

1º49’ S) ao sul do estado do Rio Grande do Sul (lat 30º S) (ROSADO et al., 2010). 

Desses 200, foram selecionados 18 acessos que foram multiplicados e estão 

sendo cultivados em seis locais como segue: Petrolina/PE; Planaltina/DF; Nova 

Porteirinha/MS; Dourados/MS; Rio de Janeiro/RJ e Pelotas/RS. Como este 

conjunto de genótipos efetivamente constitui um importante recurso para esforços 

de melhoramento, que irão provavelmente envolver seleção recorrente de 

genótipos elite (LAVIOLA et al., 2010). Uma caracterização desses acessos está 

sendo realizadas em Pelotas/RS, analisando-se fenotipicamente 

algumascaracterísticas de interesse. 

No Rio Grande do Sul, assim como em outros estados, o pinhão-manso 

existe de forma espontânea, mas semelhantemente a outras regiões do país, os 

estudos são recentes. Dessa maneira, necessita-se de pesquisas para selecionar 

genótipos produtivos que cheguem as recomendações técnicas de plantio, 

condução e manejo para áreas comerciais e as plantas mais produtivas. Com isso, 

o cultivo de pinhão manso para produção de biodiesel pode ser realmente 

vantajoso. 

Visto que o cultivo do pinhão-manso precisa ser aprimorado para torná-lo 

adequado à produção de matéria-prima, é necessário o estabelecimento de 

técnicas como; caracterizar a fenologia da espécie, avaliar os efeitos do 

espaçamento e da poda de formação na produtividade, bem como avaliar o 

desempenho agronômico de genótipos de pinhão manso, em Pelotas-RS.
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2 Revisão de Literatura

2.1 O pinhão-manso

O pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma euforbiácea, pertencente ao

gênero Jatropha, tribo Joannesiae, nativa da América Central (PECINA-

QUINTERO, 2014), de porte arbustivo, perene, monóica, de crescimento rápido, 

caducifólio, que pode atingir mais de 8 m de altura (DIVAKARA et al., 2010), e 

idade produtiva, que pode se estender por até 40 anos (CARNELLI, 2003). Embora 

se tenha a espécie como nativa da América Central (PECINA-QUINTERO et al., 

2014), a mesma se apresenta disseminada em todas as regiões tropicais e 

subtropicais do planeta (BHERING et al., 2013).

A distribuição mostra que a espécie encontra-se disseminada principalmente 

em altitudes de 0-500 m, preferindo as áreas com temperaturas anuais médias de 

28°C, sendo também tolerante a regiões com geadas leves. Heller (1996) e Arruda 

et. al. (2004) descrevem o pinhão-manso como um arbusto grande, de crescimento 

rápido, cuja altura normal é de dois a três metros, mas que pode atingir até cinco 

metros em condições especiais.

O diâmetro do tronco é de aproximadamente 20 cm; possuem raízes curtas 

e pouco ramificadas, caule liso, no floema circula um suco leitoso, chamado de

látex, que corre com abundância de qualquer ferimento na planta (ROETZ, 2006).

As folhas são verdes, esparsas e brilhantes, largas e alternas, em forma de palma 

com três a cinco lóbulos e pecioladas (Figura 1 A), com nervuras esbranquiçadas e 

salientes na face inferior (Figura 1 B). 
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Figura 1 – Folhas de pinhão-manso. Face adaxial (A). Face abaxial (B). Embrapa 
Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

A floração é do tipo monóica, apresentando na mesma planta, flores 

masculinas (maior número) e femininas nas ramificações (Figura 2) e diferencia-se 

pela ausência de pedúnculo articulado nas femininas que são largamente 

pedunculadas (DIAS et. al., 2007). A floração da espécie é descontínua, com frutos 

na mesma inflorescência de idades diferentes (Figura 4 – SATURNINO et al., 

2005). Os frutos são do tipo trilocular, 2,5 a 4,0 cm de comprimento por 2,0 a 2,5

cm de largura, carnudo e amarelado (Figura 3 A), em três a quatro lóculos, cada 

um contendo uma semente (Figura 3 B e C). A semente é relativamente grande; 

quando secas medem de 1,5 a 2 cm de comprimento e 1,0 a 1,3 cm de largura; 

tegumento rijo, quebradiço, de fratura resinosa (PEIXOTO, 1973; ARRUDA et al., 

2004; SATURNINO et. al., 2005). 



Figura 2 – Inflorescência de pinhão
Detalhe em azul – flor masculina. Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

Figura 3 – Cacho de frutos de pinhão
sementes e cascas (C). Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

Inflorescência de pinhão-manso. Detalhe em vermelho –
flor masculina. Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

rutos de pinhão-manso na planta (A), frutos secos (B) e 
sementes e cascas (C). Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.
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flor feminina. 
flor masculina. Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

na planta (A), frutos secos (B) e 
sementes e cascas (C). Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.



Figura 4 – Detalhe de frutos com idades diferentes na mesma inflorescência. 
Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

É uma planta não comestível,

variando entre de 23 a 44%

bicombustíveis, uma vez que satisfaz as principais normas (AZAM et al., 2005; 

ACHTEN et al., 2008; DIKAVARA et al., 2010

Com a possibilidade do uso do óleo de pinhão

biodiesel, abrem-se amplas perspectivas para o crescimento das áreas de plantio 

(TIWARI et al., 2007). O aproveitamento comercial da espécie 

somente ao fato do óleo ser adequado para a produção de biodiesel

na fabricação de tintas e empregada em indústrias farmacêuticas e cosméticas 

(ACHTEN et al., 2008).

Segundo Sánchez-

composição nutricional 43% de pr

este resíduo pode ser utilizada como uma proteína atraente e uma fonte de 

carbono para os processos de fermentação e/ou para formulações destinadas à 

alimentação animal. 

No entanto o pinhão

domesticada, de desempenho

produção alcançada é muito pequena comparado com o esforço investido em seu 

cultivo. Isso se deve ao fato de não existirem cultivares definidas e alguns aspec

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

plantas ideal e a configuração de plantio (BELTRÃO, 2006).

No início dos trabalhos com pinhão

espécie seria bem adaptada aos solos com baixa

Entretanto, Beltrão (2006) refuta

Detalhe de frutos com idades diferentes na mesma inflorescência. 
Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

É uma planta não comestível, com um teor de óleo nas suas sementes 

% (LEMOES et al., 2012), promissora para a produção de 

bicombustíveis, uma vez que satisfaz as principais normas (AZAM et al., 2005; 

DIKAVARA et al., 2010). 

Com a possibilidade do uso do óleo de pinhão-manso para a produção do 

se amplas perspectivas para o crescimento das áreas de plantio 

(TIWARI et al., 2007). O aproveitamento comercial da espécie não está relacionado 

ser adequado para a produção de biodiesel, mas também 

fabricação de tintas e empregada em indústrias farmacêuticas e cosméticas 

-Arreola (2015), a torta de pinhão-manso possui

composição nutricional 43% de proteína e 33% de hidrocarboneto, sugerindo que 

este resíduo pode ser utilizada como uma proteína atraente e uma fonte de 

carbono para os processos de fermentação e/ou para formulações destinadas à 

No entanto o pinhão-manso, ainda é uma planta semi-selvagem não 

desempenho produtivo variável. (EDRISI et al., 2015

produção alcançada é muito pequena comparado com o esforço investido em seu 

Isso se deve ao fato de não existirem cultivares definidas e alguns aspec

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

plantas ideal e a configuração de plantio (BELTRÃO, 2006).

No início dos trabalhos com pinhão-manso, dizia-se na literatura

bem adaptada aos solos com baixa fertilidade (HELLER

Beltrão (2006) refuta a alegação de que o pinhão-manso produz muito 
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Detalhe de frutos com idades diferentes na mesma inflorescência. 

nas suas sementes 

promissora para a produção de 

bicombustíveis, uma vez que satisfaz as principais normas (AZAM et al., 2005; 

manso para a produção do 

se amplas perspectivas para o crescimento das áreas de plantio 

está relacionado 

, mas também 

fabricação de tintas e empregada em indústrias farmacêuticas e cosméticas 

manso possui na sua 

oteína e 33% de hidrocarboneto, sugerindo que 

este resíduo pode ser utilizada como uma proteína atraente e uma fonte de 

carbono para os processos de fermentação e/ou para formulações destinadas à 

selvagem não 

EDRISI et al., 2015) e a 

produção alcançada é muito pequena comparado com o esforço investido em seu 

Isso se deve ao fato de não existirem cultivares definidas e alguns aspectos 

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

se na literatura que a 

HELLER, 1996).

manso produz muito 
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bem em solo de baixa fertilidade, pois, segundo o autor, qualquer planta sempre 

produzirá mais quanto melhor for à disponibilidade de nutrientes. Assim, uma 

melhor compreensão das exigências agronômicas e composição genética do 

pinhão-manso são vitais para o desenvolvimento da espécie.

2.2 Melhoramento

Os programas de melhoramento de pinhão-manso são raros em 

comparação com os programas de outras espécies de oleaginosas, e a fase inicial 

de um programa de melhoramento, normalmente, requer um banco de 

germoplasma adequado, com uma coleção de material de diferentes regiões, com 

grande diversidade genética na população (PECINA-QUINTERO, 2014).

As avaliações de variabilidade genética de pinhão-manso em todo o mundo 

são escassos, quase todos os estudos foram realizados com as coleções da Índia 

(TATIKONDA et. al., 2009; SUDHEER-PAMIDIMARRI et al., 2010) ou China 

(SHEN et al., 2010; SUN et al., 2010), e apesar de uma alta variabilidade ter sido 

relatado em alguns casos (GOHIL et al., 2008; AROLU et al., 2012), a maioria dos 

pesquisadores concorda que o germoplasma dessas regiões tem baixa 

variabilidade genética.

No Brasil, tem se verificado ocorrência de acessos aparentados, indicando

baixa diversidade genética (ROSADO et al., 2010). Segundo Basha et al. (2009), 

essa baixa diversidade genética é consequência do número reduzido de 

introduções de pinhão-manso no país.

No Rio Grande do Sul, assim como em outros estados, o pinhão-manso 

existe de forma espontânea (CASAGRANDE JÚNIOR et al, 2007), mas 

semelhantemente a outras regiões do país, os estudos são recentes. O clima 

temperado predominante nesta região é limitante ao desenvolvimento de plantas 

tropicais. O estresse por baixas temperaturas pode ter impacto sobre um grande 

número de características fisiológicas da planta, sendo a fotossíntese um dos 

processos mais sensíveis (RUELLAND et al., 2009; ZHENG et al., 2009). A este 

respeito, os relatos disponíveis demonstram impactos negativos do frio (LIANG et 

al., 2008; ZHENG et al., 2009) e do congelamento (ANDRADE et al., 2008) sobre a 

fotossíntese em mudas de pinhão-manso associadas a dano no fotossistema II.
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Por se tratar de um cultivo perene em fase de domesticação, a avaliação 

de plantas em idade produtiva ao longo do tempo é importante para o 

melhoramento do pinhão-manso (RESENDE, 2007). Recursos genéticos utilizados 

para seleção de plantas podem ser organizados em grupos que compreendem de 

espécies silvestres a variedades modernas. Testes de procedências, em que cada 

população é representada por uma mistura de sementes de várias matrizes, são 

recursos genéticos importantes na seleção dessa oleaginosa em domesticação que 

não possui variedades comerciais (LAVIOLA et al., 2011; ROCHA et al., 2009).
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3 Metodologia Geral

3.1 – Local

Os experimentos foram conduzidos no Campo Experimental da Embrapa 

Clima Temperado, em Pelotas/RS, situada na altitude de 60 m, latitude de 31°41’ 

Sul e longitude 52º 21’ Oeste, em um solo classificado como Argissolo Vermelho 

Amarelo (SANTOS et al., 2013).

3.2 – Práticas de manejo:

Durante o período de dormência, nos meses de julho e agosto, foi 

realizado a poda de limpeza dos experimentos, para retirada de ramos secos, 

atacados por pragas ou doenças e de ramos “ladrões” (improdutivos). Foi realizada 

adubação de cobertura com NPK de 300 Kg ha-1 do formulado 5-20-20, no início do 

período vegetativo. Durante o período vegetativo, entre a primeira e a segunda 

ordem de floração, foi realizada adubação nitrogenada de 100 Kg ha-1 de uréia (45-

0-0) e Controle do Pachycoris torridus.

3.3 – Fenologia do pinhão-manso na Região de Pelotas/RS, e efeitos do 

espaçamento e da poda de formação na produtividade de pinhão-

manso.

Os experimentos de fenologia e efeitos do espaçamento e da poda de 

formação foram realizados em uma coleção oriunda de sementes coletadas de 

acessos do Rio Grande do Sul. 

As plantas avaliadas foram transplantadas em 03 de agosto de 2006.

A poda de formação foi realizada em 9 de setembro de 2007.

Nos períodos agrícolas de 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 

e 2013/14, foram avaliadas as seguintes variáveis: início da brotação (IB), pelo 

registro da data da emissão das primeiras folhas após a estação de inverno, 

determinada através da presença de primórdios foliares; data da abertura das 

flores da primeira (API), segunda (ASI) e terceira (ATI) inflorescência: registro do 

início da antese da primeira, segunda e terceira ordem de floração, 

respectivamente; data de início da frutificação (IF): registrou-se a data em que 

apareceu o primeiro fruto; Início da senescência (IS): registrou-se a data em que 

50% das folhas apresentavam coloração amarelecida; Início da dormência (ID): 
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registrou-se a data em que as plantas estavam completamente sem folhas; 

Maturação: registrou-se a data que o primeiro fruto apresentava coloração 

amarelecida; Colheita: registrou-se a data que ocorreu à colheita dos frutos.

3.4 – Desempenho agronômico dos genótipos de pinhão-manso em 

Pelotas/RS

O experimento de desempenho agronômico dos genótipos foi instalado 

em 13/02/2009, com mudas oriundas de sementes. O espaçamento utilizado foi de 

4 x 2 m, sendo 4 metros entre linhas e 2 metros entre plantas. 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 3 repetições, e as 

parcelas foram constituídas por 4 plantas. Os tratamentos foram: Progênie 801 –

controle, que representa o primeiro material genético de pinhão-manso 

comercializado no Brasil, pela Empresa Biojan, de Janaúba, MG (TOMINAGA et 

al., 2007). Os demais tratamentos consistiram das progênies 803 a 813, obtidas por 

seleção massal (produção de grãos) em 2007, pela Embrapa Semiárido, em 

Petrolina/PE. Essas progênies formaram a população C1 (DRUMOND et al., 2010). 

A progênie 802 (população C0) foi obtida a partir de uma mistura de sementes da 

população em que foram selecionadas as progênies da população C1 que, por sua 

vez, também foi formada por mistura de procedências de coletas no Estado de 

Pernambuco. Além destas, foram utilizadas também as progênies numeradas de 

814 a 818, previamente selecionadas por seleção massal (produção de grãos) em 

Nova Porteirinha, MG (JUHÁSZ et al., 2010). Além destas, foi introduzido ao 

experimento 5 materiais coletados no estado do Rio Grande do Sul (CPACT30, 

CPACT31, CPACT32, CPACT33 e CPACT34).

3.5 – Variáveis analisadas:

Para o experimento de fenologia do pinhão-manso, foram avaliadas as 

seguintes variáveis: início da brotação (IB), pelo registro da data da emissão das 

primeiras folhas após a estação de inverno, determinada através da presença de 

primórdios foliares; data da abertura das flores da primeira inflorescência (API): 

registro do início da antese; data de início da frutificação (IF): registrou-se a data 

em que apareceu o primeiro fruto; Início da senescência (IS): registrou-se a data 

em que 50% das folhas apresentavam coloração amarelecida; Início da dormência 

(ID): registrou-se a data em que as plantas estavam completamente sem folhas.
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Para os experimentos efeitos do espaçamento e da poda de formação na 

produtividade, e desempenho agronômico dos genótipos de pinhão-manso, 

avaliou-se a produtividade total de frutos secos, de grãos (11 a 12% de umidade) e 

a relação grão/casca. 

Para as pesagens dos frutos e das sementes, foi utilizada uma balança de 

precisão (0,01g). 

As parcelas foram avaliadas quanto à produção de grãos (Kg por parcela), 

posteriormente convertida em produtividade de grãos (Kg ha-1). Realizaram-se 

entre duas e quatro colheitas de frutos maduros (os frutos eram considerados 

madurados após a senescência e queda). O número de colheitas variou conforme 

as condições ambientais (precipitação e umidade) de cada safra.

3.6 – Análise dos dados

Para analise dos dados coletados, foi utilizando o software SAS 9.2 (SAS 

INSTITUTE, 2009).
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4 Capítulo 1 - Fenologia do pinhão-manso na Região de Pelotas/RS

4.1 Introdução

Com a possibilidade do uso do óleo de pinhão-manso para a produção do 

biodiesel, abrem-se amplas perspectivas para o crescimento das áreas de plantio 

(TIWARI et al., 2007). O aproveitamento comercial da espécie está relacionado ao 

fato do óleo ser adequado para a produção de biodiesel (AZAM et al., 2005; 

TIWARI et al., 2007), fabricação de tintas e empregada em indústrias farmacêuticas 

e cosméticas (ACHTEN et al., 2008). 

Apesar do potencial da espécie, poucas são as informações sobre a 

produtividade e rendimento por área, o que somados à ausência de cultivares 

melhoradas e estudos do padrão fenológico, resulta em dificuldades para a 

produção comercial (LAVIOLA et al., 2014). 

Estudos sobre a fenologia de comunidades ou populações vegetais 

fornecem informações sobre ritmos de crescimento e reprodução, interações com o 

clima, produção de frutos e sementes (MORELLATO et al., 2010). Além disso, a 

avaliação do comportamento fenológico propicia o conhecimento e a definição das 

épocas em que ocorrem as diversas fases do período vegetativo das plantas, o que 

pode favorecer a melhor utilização das práticas culturais, conhecimento da 

dinâmica fenológica e servir como base para a elaboração de estratégias de 

cultivos (BERGAMASCHI, 2007).

No Rio Grande do Sul, a baixa temperatura predominante no inverno do 

Sul do Brasil, é um dos fatores limitantes para o crescimento e o desenvolvimento 

das plantas, especialmente para espécies de clima tropical. No entanto, o pinhão-

manso tem alta adaptação ecológica, permitindo crescer em uma ampla gama de 

condições (LAVIOLA et al., 2013).

Pouco se sabe sobre efeitos do ambiente no crescimento, no 

desenvolvimento e na produtividade do pinhão-manso em clima temperado. Dessa 
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forma, trabalhos que visem determinar padrões fenológicos, além de fornecerem 

informações de interesse produtivo, são relevantes subsídios para a compreensão 

da dinâmica da cultura e para planos de manejo. Além disso, o conhecimento da 

fenologia dessa cultura é de grande interesse, uma vez que já se dispõe de uma 

série de informações sobre crescimento e desenvolvimento, as quais podem ser 

utilizadas para programas de melhoramento quantitativo e qualitativo da espécie.

O conhecimento da fenologia do pinhão-manso no Rio Grande do Sul, 

onde a temperatura é apontada como um dos principais condicionantes da 

fenologia (VITI et al., 2010), possibilitará prever a época de reprodução, 

deciduidade, ciclos de crescimento vegetativo e sua relação com os fatores 

climáticos, os quais são fundamentais para a execução de diversas operações 

agrícolas, como poda e colheita dos frutos (ARAUJO; RIBEIRO, 2008). Com base 

no exposto, esse trabalho tem como objetivo caracterizar a fenologia do pinhão-

manso, bem como criar um mapa fenológico para a espécie nas condições 

edafoclimáticas da região de Pelotas/RS.

4.2 Material e Métodos

A coleção foi implantada em 03 de setembro de 2006, num espaçamento 

de 2 x 3 m (entre plantas e entre linhas, respectivamente), com densidade de 1666 

plantas/ha. 

Nos períodos agrícola de 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 

2013/14 foram avaliadas as seguintes variáveis: início da brotação (IB), pelo 

registro da data da emissão das primeiras folhas após a estação de inverno, 

determinada através da presença de primórdios foliares; data da abertura das 

flores da primeira (API), segunda (ASI) e terceira (ATI) inflorescência: registro do 

início da antese da primeira, segunda e terceira ordem de floração, 

respectivamente; data de início da frutificação (IF): registrou-se a data em que 

apareceu o primeiro fruto; Início da senescência (IS): registrou-se a data em que 

50% das folhas apresentavam coloração amarelecida; Início da dormência (ID): 

registrou-se a data em que as plantas estavam completamente sem folhas; 

Maturação: registrou-se a data que o primeiro fruto apresentava coloração 

amarelecida; Colheita: registrou-se a data que ocorreu à colheita dos frutos.

O delineamento experimental foi blocos inteiramente casualizados com 140

repetições, sendo considerados cada planta uma unidade de observação. Foram 
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comparados seis períodos agrícolas. Os dados obtidos foram submetidos à análise 

de variância no programa SAS (SAS INSTITUTE, 2009) e as médias foram 

comparadas utilizando o teste de Tukey (α=0,05).

Os dados meteorológicos foram coletados junto à estação meteorológica 

da Embrapa Clima Temperado – Pelotas, RS e submetidos à análise de Correlação 

de Pearson, em conjunto com os dados de fenologia para identificar a similaridade

das variáveis.

4.3 Resultados e Discussão

Houve diferença significativa entre safras para as variáveis; início da 

brotação, abertura da primeira inflorescência, abertura da segunda inflorescência, 

início da frutificação e abertura da terceira inflorescência. Já as variáveis início da 

senescência e início da dormência não apresentaram variações entre safras

(Tabela 1). 

No período agrícola 2008/09, 2011/12, não houve diferenças para as 

variáveis: início da brotação (298 dias julianos – 24/10/2008, 24/10/2011, 

respectivamente), abertura da segunda inflorescência (365 dias julianos –

30/12/2008 e 31/12/2011) e abertura da terceira inflorescência (448 dias julianos –

23/03/2009 e 23/03/2012). No entanto houve diferenças para a variável, abertura 

da primeira inflorescência (327 dias julianos – 21/11/2009 e 341 dias julianos –

06/12/2011, respectivamente).

Os períodos de 2010/11 e 2012/13 foram os que mais diferiram entre si.

Em 2010/11, diferiu por atrasar o início da brotação, visto que ocorreu apenas aos 

328 dias julianos (24/11/2010). Este atraso no início da brotação foi acompanhado 

de atrasos na abertura da primeira inflorescência (353 dias julianos – 18/12/2010), 

e no início da frutificação (375 dias julianos – 03/01/2011).

Em 2012/13 o início da brotação ocorreu em 259 dias julianos 

(15/09/2012), com antecipação de 67 dias em relação a safra 2010/11, e 

consequente adiantamento das demais fases fenológicas: abertura da primeira 

inflorescência (312 dias julianos – 07/11/2012), abertura da segunda inflorescência 

(336 dias julianos – 01/12/2012), abertura da terceira inflorescência (361 dias 

julianos – 26/12/2012) e início da frutificação (340 dias julianos – 05/12/2012).
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O período agrícola 2009/10 diferiu dos demais para as variáveis: início da 

brotação (283 dias julianos –10/10/2009), abertura da primeira inflorescência (321 

dias julianos – 17/11/2009), abertura da segunda inflorescência (368 dias julianos –

03/01/2010), e abertura da terceira inflorescência (386 dias julianos – 21/01/2010).

O início da senescência e da dormência não diferiu entre os períodos 

agrícolas avaliados, sendo que o início da senescência ocorreu aos 486 dias 

julianos (01/05/2011, 01/05/2012 e 01/05/2014), nos períodos agrícolas de 

2010/11, 2011/12, e 2013/14, respectivamente e, aos 491 dias julianos 

(15/05/2012) no período agrícola 2012/13. Já a dormência iniciou aos 507 dias 

julianos (01/06/2012) em ambos os períodos agrícolas.

A análise de correlação de Pearson mostra a relação entre as 

características agronômicas avaliadas, bem como a influência direta das variáveis 

climáticas no crescimento e desenvolvimento do pinhão-manso (Tabela 2). A 

variação de 67 dias, ocorrida nos períodos agrícolas de 2010/11 e 2012/13 (Tabela 

1), para o início do período vegetativo (início da brotação) correlacionou-se com o 

número de horas de frio registrado no mês de agosto (0,7372), com a insolação 

acumulada até o início da brotação (0,7090), precipitação acumulada no mês de 

março (0,8140) e inversamente correlacionada com a temperatura mínima do mês

de agosto (-0,7270) e com a precipitação acumulada no mês de dezembro (-

0,8184) (Tabela 2). 

Quando se analisa o número de horas de frio acumulados no mês de 

agosto, verifica-se que no ano de 2010 (início do período vegetativo aos 326 dias 

julianos), o número de horas com temperatura inferior a 7,2 ºC foi de 133 horas, 

enquanto que no ano de 2012 (início do período vegetativo aos 259 dias julianos) 

foi de apenas 10 horas de frio.

No período agrícola de 2010/11, a insolação foi de 1829 horas, enquanto 

que no de 2012/13 foram 1590 horas acumuladas. Analisando os dados e 

comparando com os dados climáticos, verificamos que a insolação acumulada não 

interferiu no início da brotação, ficando esta diretamente correlacionada com o 

número de horas de frio do mês de agosto e negativamente correlacionada com a 

temperatura mínima média do mês de agosto, ou seja, quanto maior o frio no mês 

de agosto, maior será o período de dormência da espécie.
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A abertura da terceira inflorescência teve uma correlação positiva com a 

insolação acumulada (0,9604), e precipitação acumulada no mês de janeiro 

(0,8752). 

A terceira ordem de floração, diferentemente da primeira e da segunda 

ordem correlacionou apenas com as variáveis climáticas, insolação acumulada e 

precipitação (Tabela 2). 

Outro ponto importante observado foi que nesse experimento não se 

verificou o padrão fenológico da espécie, como registrado em outras regiões, que é 

de floração do tipo contínua (NEWSTRON et al., 1994). Espécies com esse tipo de 

floração produzem flores ao longo de todo o ano, cessando a produção 

esporadicamente, durante breves períodos.

Santos et al. (2010), avaliando a fenologia do pinhão-manso na Zona da 

Mata do Estado de Alagoas, encontrou dois períodos de floração, um de novembro 

a dezembro e outro de abril a julho. Sendo que, este último foi o de maior pico de 

floração. Neste experimento, verificamos apenas um período de florescimento que 

tem início em novembro e se estende até o final de março, com pico de floração na 

segunda quinzena de dezembro até o final de janeiro. Essa variação do padrão, 

com apenas um período de florescimento ocorre devido às estações bem definidas 

predominantes em clima temperado, fazendo com que o pinhão-manso entre em 

dormência no período de maio a setembro (Figura 5 e 6), e emita apenas três 

ordens de inflorescência. Sob o ponto de vista produtivo essa é uma característica 

desejável, pois permite colher mais de 90% dos frutos em apenas três colheitas, 

com produtividade igual ou superior a regiões de clima tropical que possuem dois 

períodos de floração.

De maneira geral, o pinhão-manso apresentou um padrão fenológico bem 

definido neste experimento, apresentando um período dormente durante o outono e 

inverno e um período vegetativo e reprodutivo nas estações de primavera e verão.

Entretanto, esta variação de 67 dias no início do período vegetativo, entre as safras 

2010/11 e 2012/13, é um indício de padrão fenológico irregular. Segundo Bencke;

Morellato (2002), esse é um comportamento típico de plantas tropicais que 

possuem padrões fenológicos difíceis de reconhecer. Essa variação no padrão 

fenológico é em função de fenômenos, como temperatura e fotoperíodo, que 

interferem na floração e brotação (ANTUNES et al., 2010).
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As variações nas datas, ao longo das safras, refletem a importância das 

variáveis meteorológicas, que interagem com diferenças na necessidade de calor 

da espécie para iniciar ciclo vegetativo e reprodutivo. Na Região de Pelotas, no 

período de inverno, as baixas temperaturas fazem com que a espécie entre em 

dormência e concentre a sua fenologia reprodutiva no período compreendido de 

novembro a abril (Figura 5 e 6). Esta característica fenológica diferencia a 

produção de pinhão-manso desta região do restante do país.

Os resultados deste estudo identificaram o período que ocorre a brotação, 

inflorescência, formação e desenvolvimento de frutos. Tal informação é de vital 

importância na caracterização do ciclo desta espécie na região de clima 

temperado. Além disso, os presentes resultados identificam os períodos críticos 

durante o ciclo da cultura, em que um estresse ambiental pode causar danos mais 

graves que podem ser evitados, ou pelo menos minimizados.

Tabela 1 – Datas médias de início da brotação (IB), abertura da primeira 
inflorescência (API), abertura da segunda inflorescência (ASI), emissão da terceira 
inflorescência (ETI), abertura da terceira inflorescência (ATI), início da frutificação 
(IF), início da senescência (IS), início da dormência (ID).Embrapa Clima 
Temperado, Pelotas, 2015.

Safra IB API ASI IF ATI IS ID
2008/09 298 B 327 C 365 B - 448 A - -
2009/10 283 C 321 D 368 A - 386 B - -
2010/11 326 A 353 A - 376 A - 486ns 507ns

2011/12 299 B 341 B 365 B 370 B - 486ns 507ns

2012/13 259 D 312 E 336 D 340 C 361 C 491ns 507ns

2013/14 296 B 328 C 348 C 348 C 359 C 485ns 507ns

CV (%) 5,80 3,87 2,22 10,78 3,14
*Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de tukey (α=0,05)
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Tabela 2 – Coeficiente de Correlação de Pearson, e sua respectiva significância entre as variáveis, para o pinhão-manso. Início de 
brotação (IB), abertura das flores da: primeira inflorescência (API), segunda inflorescência (ASI), e terceira inflorescência (ATI). Insolações 
acumuladas até: o início da brotação (IAIB), abertura das flores da primeira inflorescência (IAAPI), da segunda inflorescência (IAASI), e 
terceira inflorescência (IAATI). Temperatura mínima média dos meses de junho (TMMJun), julho (TMMJul) e agosto (TMMAgo). Horas de 
frio acumulados nos meses de julho (HFJul), agosto (HFAgo) e setembro (HFSet). Precipitação acumulada nos meses de novembro (PAN), 
dezembro (PAD), janeiro (PAJ), fevereiro (PAF), e março (PAM).Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 2015.

IB API ASI ATI IAIB IAAPI IAASI IAATI TMMJun TMMJul TMMAgo HFJul HFAgo HFSet PAD PAJ PAF PAM
IB 100.00 0.4964

<.0001
0.5610
<.0001

0.4241
<.0001

0.7090
<.0001

0.2889
<.0001

0.0230
0.5303

0.2697
<.0001

0.6714
<.0001

0.5021
<.0001

-0.7270
<.0001

-0.3484
<.0001

0.7372
<.0001

-0.4069
<.0001

-0.8184
<.0001

0.0636
0.0576

-0.4549
<.0001

0.8140
<.0001

API
100.00

0.3451
<.0001

0.1677
<.0001

0.4749
<.0001

0.3531
<.0001

0.2763
<.0001

0.0904
0.0290

0.4874
<.0001

0.1191
0.0004

-0.2461
<.0001

0.0161
0.6316

0.4047
<.0001

-0.3358
<.0001

-0.3796
<.0001

-0.1844
<.0001

-0.5484
<.0001

0.4624
<.0001

ASI 100.00 0.6807
<.0001

0.1023
0.0053

-0.0696
0.0596

0.2652
<.0001

0.4637
<.0001

-0.1982
<.0001

0.3441
<.0001

-0.5071
<.0001

-0.4845
<.0001

0.1846
<.0001

-0.0836
0.0221

-0.7642
<.0001

0.2202
<.0001

0.6431
<.0001

0.4365
<.0001

ATI
100.00

-0.5078
<.0001

-0.8141
<.0001

-0.5676
<.0001

0.9604
<.0001

-0.2394
<.0001

0.7588
<.0001

-0.4822
<.0001

-0.9094
<.0001

-0.0659
0.1071

-0.5717
<.0001

-0.6766
<.0001

0.8752
<.0001

0.4589
<.0001

0.6491
<.0001

IAIB
100.00

0.6839
<.0001

0.5243
<.0001

-0.6123
<.0001

0.5180
<.0001

-0.2279
<.0001

-0.1788
<.0001

0.3890
<.0001

0.5068
<.0001

-0.1488
<.0001

-0.3490
<.0001

-0.6085
<.0001

-0.5239
<.0001

0.2629
<.0001

IAAPI
100.00

0.8051
<.0001

-0.7981
<.0001

0.3682
<.0001

-0.4288
<.0001

-0.0114
0.7346

0.6114
<.0001

0.3940
<.0001

0.3552
<.0001

-0.1928
<.0001

-0.7655
<.0001

-0.5685
<.0001

-0.0140
0.6777

IAASI
100.00

-0.6125
<.0001

-0.1098
0.0026

-0.5314
<.0001

0.1048
0.0041

0.5702
<.0001

0.1233
0.0007

0.8290
<.0001

-0.1506
<.0001

-0.7364
<.0001

-0.1989
<.0001

-0.3813
<.0001

IAATI
100.00

-0.2758
<.0001

0.7198
<.0001

-0.3391
<.0001

-0.8500
<.0001

-0.1881
<.0001

-0.3499
<.0001

-0.4909
<.0001

0.8853
<.0001

0.2481
<.0001

0.5555
<.0001
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Figura 5 – Representação gráfica da sequência fenológica do pinhão-manso em Pelotas/RS. Embrapa Clima Temperado, Pelotas, 2015.
Fase fenológica/mês Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Período de Brotação
Abertura da 1ª inflorescência
Abertura da 2ª inflorescência
Abertura da 3ª inflorescência
Início da frutificação
Maturação
Colheita
Senescência
Dormência

Evento verificado nos seis períodos agrícolas avaliados

Evento verificado em cinco períodos agrícolas

Evento verificado em dois períodos agrícolas

Evento verificado em apenas um período agrícola
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Figura 6 – Representação fotográfica da sequência fenológica do pinhão-manso em Pelotas/RS. Embrapa Clima Temperado, 
Pelotas, 2015.



4.4 Conclusões

1) Temperatura mínima e o número de horas de frio acumulado no mês de 

agosto interferem no inicio do período vegetativo do pinhão-manso.

2) A fisiologia das plantas de pinhão-manso apresenta uma dinâmica fenológica 

sazonal, com paralisação do crescimento durante o período de inverno.
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5 Capítulo 2 – Efeito do espaçamento e da poda de formação na 

produtividade de pinhão- manso.

5.1 Introdução

O conhecimento sobre as características agronômicas do pinhão-manso é 

limitado (ACHTEN et al., 2008), tornando todas as recomendações de plantio, 

longevidade da planta, produtividade, rendimento, entre outras apenas 

especulações. O principal problema da espécie é a produção, que ainda é muito 

baixa e insuficiente para atender a demanda da indústria (SANDERSON, 2009; 

DIVAKARA et al., 2010). Neste sentido, o aumento da área cultivada de pinhão-

manso, sem o aumento da sua produtividade, não irá melhorar a competitividade da 

cultura, em relação aos custos de produção, existindo assim a necessidade urgente 

de se melhorar a produtividade das plantações.

Considerando que os estudos agronômicos encontram-se em 

desenvolvimento, não existe uma definição precisa quanto aos melhores 

espaçamentos e quanto ao tipo de poda de formação.  

As recomendações de espaçamento variam de acordo com a região de 

cultivo e a fertilidade do solo. Drumond et al. (1984) sugerem espaçamentos de 3 x 3 

m ou 3 x 2 m em áreas com baixa fertilidade. Ratree (2004) observou aumento da 

produção de sementes com o aumento do espaçamento entre e dentro das linhas de 

plantio, para espaçamentos maiores do que 2 x 2 m. Saturnino et al. (2005) indicam 

espaçamentos de 4 x 3 m entre plantas para as condições da região de 

Janaúba/MG, onde os solos são menos férteis. Dias et al. (2007) sugerem 

espaçamentos 3 x 3 m, 3 x 2 m, e 4 x 2,5 m. Singh et al. (2014) recomenda para as 

condições da Índia espaçamento de 3 X 3 m,  sem poda por três anos. 

No pinhão-manso, a poda é uma técnica importante, já que as estruturas 

produtivas encontram-se na extremidade apical dos ramos (CORTESÃO, 1956). 

Portanto, a produção é resultado da multiplicação do número de frutos pelo número 

de ramos.
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A poda de formação pode contribuir para a formação de planta com 

arquitetura adequada, reduzir a incidência de pragas e doenças e, quando 

associada à irrigação, incrementar o número de ramos produtivos (OLIVEIRA;

BELTRÃO, 2010).

Na Índia, estudos com poda indicam que esta deve ser conduzida podando-

se a gema apical da haste principal, no primeiro ano de idade, aumentando o 

número de brotações principais e secundárias, incrementando o número de ramos 

por planta (SINGH et al., 2014).

Sendo assim, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do sistema 

de produção do pinhão-manso, o presente trabalho objetivou avaliar os efeitos do 

espaçamento e poda de formação na produtividade de pinhão-manso.

5.2 Material e métodos

O ensaio foi instalado em 03 de setembro de 2006, em delineamento de 

blocos ao acaso, com três repetições de cinco plantas cada, dispostas em linha, por 

parcela útil. Os espaçamentos utilizados foram de 1 x 3 e 2 x 3 m entre plantas e 

entre linhas, respectivamente. 

A implementação dos diferentes tipos de poda foi realizada em 9 de 

setembro de 2007, onde foram avaliados quatro intensidades: Testemunha (T) –

plantas sem poda; Desponte (D) - retirada da porção apical do ramo, cerca de 10 

cm; Poda Alta (PA) - deixando de 6 a 7 gemas do ramo principal (altura de 60 cm); 

Poda Baixa (PB) - deixando de 3 a 4 gemas do ramo principal (altura de 40 cm). 

Avaliou-se a produtividade total de frutos secos, de grãos e a relação 

grão/casca nos períodos agrícolas de 2008/09, 2009/10 2010/2011, 2011/12, 

2012/13 e 2013/14, que corresponderam ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, 

quinto e sexto ano de produção do pinhão-manso. 

Realizaram-se entre duas e quatro colheitas de frutos maduros (os frutos 

eram considerados madurados após o início da senescência). O número de 

colheitas variou conforme a produtividade e das condições ambientais de cada safra 

(precipitação e umidade relativa).

Os frutos colhidos foram armazenados em estufa modelo “capela” para 

secagem até 11 a 12% de umidade. 

Efetuou-se a pesagem dos frutos e retirou-se uma amostra de 20 frutos. Os 

frutos dessa amostra foram debulhados e pesaram-se os grãos e a casca. 
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A variável relação grão/casca foi obtida através da fórmula:

RGC (%) = G / PF x 100.

Onde: 

RCG = relação grão/casca 

PF = peso dos frutos (PF).

As parcelas foram avaliadas quanto à produção de frutos (Kg por parcela), 

posteriormente convertida em produtividade de grãos (Kg ha-1). O peso de grãos 

(sementes) foi obtido através da multiplicação do peso total dos frutos pela relação 

grão/casca.

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e, quando 

significativa, à comparação de médias pelo teste de Duncan ao nível de 5% de 

significância, utilizando o software SAS 9.2 (SAS INSTITUTE, 2009).

5.3 Resultados e Discussão

Houve variações nos efeitos avaliados (safra, espaçamento, interação safra 

x espaçamento e interação safra x poda), para as três variáveis analisadas (Tabela 

3). Esse resultado indica que os tratamentos apresentaram comportamento 

diferenciado. Portanto, o estudo mais detalhado dessa interação se faz necessário.

Comparando os espaçamentos utilizados em cada safra verifica-se que, de 

modo geral, o espaçamento 2 x 3 foi superior nas três primeiras safras, tanto para 

peso de frutos secos, quanto para peso de sementes. Entretanto, a partir da quarta 

safra (2011/12), quando as plantas atingem a idade produtiva, o espaçamento 1 x 3 

é superior  ao espaçamento 2 x 3, para ambas as variáveis (Tabela 4).

A relação grão/casca (RG/C), houve diferença apenas na primeira safra 

(2008/09), com o espaçamento 1 x 3 sendo superior (Tabela 4).

Avaliando o efeito da poda no espaçamento 1 x 3, verifica-se que: na primeira 

(2008/09), segunda (2009/10), quarta (2011/12) e quinta (2012/13) safras, não 

houve diferenças, para as variáveis PFS e PS, entre as podas realizadas. Já na 

terceira (2010/11) e sexta (2013/14) safras, o tratamento sem poda de formação foi 

superior aos demais (Tabela 5).

Para a variável relação grão/casca, verificou-se diferença apenas na terceira 

safra, sendo o tratamento sem poda superior aos demais (Tabela 5).
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Comparando as safras, verifica-se que a quarta safra (2011/12), obteve maior 

peso de frutos secos e de sementes em todos os tratamentos, porém não diferiu da 

sexta safra (2013/14). A primeira, segunda e terceira safras, apresentaram baixa 

produtividade, tanto de frutos, quanto de sementes (Tabela 5). 

De maneira geral, a quinta (2012/13) e a sexta (2013/14) safra apresentaram 

maior relação grão-casca, que as demais, chegando a apresentar uma relação de 

76% de grãos (Tabela 5).

Quando se avaliou o efeito da poda no espaçamento 2 x 3, verificou-se que 

na primeira safra (2008/09) o tratamento desponte foi superior aos tratamentos poda 

alta e sem poda, para as variáveis peso de frutos secos e peso de sementes (Tabela 

6). Já na safra 2009/10, o tratamento testemunha foi superior à poda baixa, para a 

variável peso de frutos secos. Os tratamentos testemunha e poda alta foram superior

ao tratamento poda baixa, para a variável peso de sementes (Tabela 6).

Na safra 2010/11, os tratamentos testemunha e desponte obtiveram 

produtividade de frutos secos e de sementes superiores aos tratamentos poda alta e 

poda baixa. Entretanto, na safra 2011/12, o tratamento T teve uma produtividade 

inferior aos demais (Tabela 6).

Os tratamentos testemunha e desponte voltaram a ter maior produtividade de 

frutos secos e de sementes na safra 2013/14 (Tabela 6).

Para a relação grão/casca, na safra 2008/09, o tratamento testemunha foi 

significativamente superior ao tratamento poda alta. Na safra 2010/11, os 

tratamentos testemunha e desponte, foram significativamente superiores aos demais 

(Tabela 6).

Comparando as safras, verifica-se que a sexta safra (2013/14) foi a que teve 

maior peso de frutos secos e de sementes em todos os tratamentos. No entanto, não 

diferiu da quarta safra (2011/12) nos tratamentos poda alta e poda baixa (Tabela 6).

A variável relação grão/casca (safra 2013/14) foi significativamente superior 

as demais safras nos tratamentos desponte, poda alta e poda baixa, sendo que na 

variável desponte, não diferiu da quinta safra (2012/13).  No tratamento testemunha

apenas a primeira safra (2008/09) foi significativamente inferior a quinta (2012/13) e 

sexta (2013/14) safras (Tabela 6).

Quando se avaliou o efeito da poda no espaçamento 2 x 3, verificou-se que 

na primeira safra (2008/09) o tratamento desponte foi superior aos tratamentos poda 

alta e sem poda, para as variáveis peso de frutos secos e peso de sementes (Tabela 
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6). Já na safra 2009/10, o tratamento testemunha foi superior à poda baixa, para a 

variável peso de frutos secos. Os tratamentos testemunha e poda alta foram superior

ao tratamento poda baixa, para a variável peso de sementes (Tabela 6).

Na safra 2010/11, os tratamentos testemunha e desponte obtiveram 

produtividade de frutos secos e de sementes superior aos tratamentos poda alta e 

poda baixa. Entretanto, na safra 2011/12, o tratamento testemunha teve uma 

produtividade inferior aos demais (Tabela 6).

Os tratamentos testemunha e desponte voltaram a ter maior produtividade 

de frutos secos e de sementes na safra 2013/14 (Tabela 6).

Para a relação grão/casca, na safra 2008/09, o tratamento testemunha foi 

significativamente superior ao tratamento poda alta. Na safra 2010/11, os 

tratamentos testemunha e desponte, foram significativamente superiores aos demais 

(Tabela 6).

Comparando as safras, verifica-se que a sexta safra (2013/14) foi a que teve 

maior peso de frutos secos e de sementes em todos os tratamentos. No entanto, não 

diferiu da quarta safra (2011/12) nos tratamentos poda alta e poda baixa (Tabela 6 e 

Figura 7).

A variável relação grão/casca na sexta safra (2013/14) foi significativamente 

superior as demais safras nos tratamentos desponte, poda alta e poda baixa, sendo 

que na variável desponte, não diferiu da quinta safra (2012/13).  No tratamento 

testemunha apenas a primeira safra (2008/09) foi significativamente inferior a quinta 

(2012/13) e sexta (2013/14) safras (Tabela 6).

Achten et al., (2008) afirma que uma plantação de alta densidade com 

espaçamento de 2 x 2 m seria o melhor para começar com as plantações de pinhão-

manso pois aumentaria a produtividade nos anos iniciais. E posteriormente fazer um 

desbaste gradual e/ou remoção das linhas ou indivíduos.

Entretanto essa afirmação não se confirmou no experimento, pois o arranjo 

espacial de maior densidade (1 x 3 m, com 3334 plantas.ha-1) de plantas não foi 

superior ao espaçamento de (2 x 3 m, com 1667 plantas ha-1) nos anos iniciais. 

Segundo Ungaro et al. (2007), a produção de grãos por planta não é influenciada 

nas diferentes densidades populacionais, indicando que o pinhão não consegue 

compensar eventuais falhas de estande. 

A maior relação grão/casca, verificada na quinta e sexta safras, poderá estar 

vinculada ao maior desenvolvimento das plantas de pinhão-manso, que nesta fase, 
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estão com área foliar maior e sistema radicular mais vigoroso, conferindo maior 

eficiência no acumulo de matéria seca nos grãos.

Segundo Magalhães et al. (2008), a fotossíntese fornece entre 90 e 95% da 

matéria seca ao vegetal. As plantas dependem das folhas como os principais órgãos 

fotossintéticos. Na medida em que a copa de um plantio se fecha, os vegetais 

passam a depender da radiação solar incidente e da estrutura da copa. Portanto, 

uma copa maior, possibilita as plantas produzirem maior quantidade de 

fotoassimilados durante o processo de fotossíntese, que são translocados para os 

drenos (frutos). Essa maior produção de fotoassimilados possibilita maior 

translocação de compostos da fotossíntese, permitindo um melhor enchimento dos 

grãos e consequentemente maior relação grão/casca.

De maneira geral, neste experimento os efeitos da poda alta e da poda baixa 

não foram verificados. Segundo Inglez de Souza (2005), a poda de formação orienta 

a estrutura da copa para sustentar futuras produções, aproveitando melhor o 

potencial produtivo da planta. Entretanto, com a poda, ocorre a retirada de parte dos 

ramos que sustentam às estruturas produtivas (CORTESÃO, 1956), e perda dessas 

estruturas poderá ter afetado o desempenho produtivo das plantas de pinhão-manso 

nesses primeiros anos produtivos.

A partir do quarto ano de produção, quando o plantio atingiu a sua 

maturidade produtiva, verificou-se uma alternância de produção, com picos na 

quarta e sexta safras e uma queda acentuada na quinta safra. Esse é um 

comportamento normal em plantas frutíferas, principalmente nos citrus. Segundo 

Nachtigal; Kersten (2008), a produção excessiva de frutos em um ano causa o 

esgotamento de alguns nutrientes minerais e diminuição do teor de glicídios e outras 

substâncias de reserva, que somados ao excesso de giberelinas produzidos pela 

semente, interferem na diferenciação das gemas floríferas para o próximo período 

produtivo. Com isso a planta não é capaz de promover uma boa formação de gemas 

florais e, também, de suportar as frutas no ano seguinte. 

Entretanto, sugerem-se novos estudos para verificar a ocorrência de 

alternância de produção nesta espécie, pois não foi encontrado relatos na literatura 

do fenômeno em cultivos de pinhão-manso. Também é importante estudar formas de 

reduzir essa alternância, através de poda de produção, raleio, adubação e aplicação 

de biorreguladores.
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Durante os sete anos de condução deste experimento na Embrapa Clima 

Temperado, foram estudados duas faixas de espaçamento, e considerou-se a faixa 

de espaçamento de 1 x 3 m a mais indicada. No entanto, as avaliações deverão ter 

continuidade, pois as plantas ainda estão em crescimento. Segundo Carnielli (2003), 

o pinhão-manso leva de três a quatro anos para atingir a idade produtiva, que pode 

se estender por até 40 anos. Sendo assim, as competições talvez não tenham sido 

encontradas e podem acarretar em mudança no espaçamento ideal em longo prazo, 

atrelados a manejos da densidade ao longo do período produtivo para compensar o 

crescimento e a competição entre as plantas cultivadas. 

Singh et al. (2013), sugerem que a plantação de pinhão-manso deve ser iniciada 

com um espaçamento de 2 x 2 m e quando a competição começa após cinco até 

dez anos, deve ser feito a remoção de parte das plantas. Nos experimentos 

verificou-se que, devido à mecanização para o manejo do pinhão-manso, aconselha-

se aumentar o espaçamento para 4 metros entre linhas e 1 metro entre plantas (1 x 

4 m).
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Tabela 3 – Resumo da análise de variância conjunta, para a produtividade total de frutos secos (PTFS) e de sementes (PTS), e relação 
grão/casca (RG/C), em genótipos de pinhão-manso. Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS, 2015.

QM
Fonte de Variação GL PFS PS RG/C
Safra (S) 5 158280617,5 * 86715827,9 * 0,52421805 *
Espaçamento (E) 1 50472120,5 * 27617062,4 * 0,03222732 *
S x E 7 19093156,5 * 9328643,8 * 0,00909726
Poda (P) 3 1133615,5 817082,9 0,03867361 *
S x P 9 2960088,2 * 1600238,8 * 0,02494492 *
E x P 5 983286,6 452855,5 0,01070857
S x E x P 11 410873,2 212325,3 0,00295900
CV (%) 47,7 47,3 7,95
*Significativo pelo teste F a 1% de probabilidade de erro.

Tabela 4 – Produtividade total de frutos secos (PFS), produtividade total de sementes (PS) e relação grão/casca (RG/C), em quatro safras 
de pinhão-manso. Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

Safra
PFS (Kg há-1) PS (Kg há-1) RG/C (%)

1 x 3 2 x 3 1 x 3 2 x 3 1 x 3 2 x 3
2008/09 58 b 83 a 38 a 51 a 0,66 a 0,60 b
2009/10 72 b 142 a 49 b 95 a 0,68 a 0,66 a
2010/11 188 b 508 a 112 b 292 a 0,58 a 0,56 a
2011/12 4306 a 2081 b 3017 a 1460 b 0,70 a 0,70 a
2012/13 1571 a 1088 b 1182 a 780 b 0,75 a 0,73 a
2013/14 3650 a 2378 b 2751 a 1804 b 0,76 a 0,76 a
Média 1771 a 1084 b 1285 a 774 b   0.69 a 0.67 b

*Letras minúsculas diferentes na horizontal diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan.
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Tabela 5 – Produtividade total de frutos secos (PFS) e de sementes (PS), e relação grão casca (RG/C), nos tratamentos testemunha (T), 
desponte (D), poda alta (PA) e poda baixa (PB), no espaçamento 1 x 3. Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

Intensidade da poda (PFS)
Safra T D PA PB Médias

2008/09 60 a C - 60  a D 46  a C 58 C
2009/10 77  a C - 57  a D 79  a C 72 C
2010/11 239  a C - 155  b D 176  b C 188 C
2011/12 4119  a AB - 4696 a A 4394 a A 4306 A
2012/13 1530  a B - 1516 a C 1753  a B 1571 B
2013/14 4432  a A - 2577 b B 2492  b B 3650 A
Médias 1975 A 1510 B 1532 B

Intensidade da poda (PS)
Safra T D PA PB Médias

2008/09 39 a C - 40 a D 30 a C 38 C
2009/10 40 a C - 52 a D 53 a C 49 C
2010/11 165 a C - 84 b D 86 b C 112 C
2011/12 2881 a A - 3303 a A 3081 a A 3017 A
2012/13 1173 a B - 1125 a C 1281 a B 1182 B
2013/14 3336 a A - 1958 b B 1876 b B 2751 A
Médias 1441 A 1089 B 1097 B

Intensidade da poda (RG/C)
Safra T D PA PB Médias

2008/09 0.66  a C - 0.65  a B 0.68  a C 0.66 C
2009/10 0.67  a BC - 0.70  a AB 0.67  a C 0.68 BC
2010/11 0.69  a BC - 0.54  b C 0.48  b D 0.58 D
2011/12 0.71  a B - 0.71  a AB 0.70  a BC 0.70 B
2012/13 0.76  a A - 0.75  a A 0.73  a AB 0.75 A
2013/14 0.76  a A - 0.76  a A 0.75  a A 0.76 A
Médias 0,70 A 0,68 B 0,67 B
*Letras minúsculas diferentes na horizontal e maiúsculas na vertical diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan.



44

Tabela 6 – Produtividade total de frutos secos e de sementes, e relação grão casca, nos tratamentos testemunha (T), desponte (D), poda 
alta (PA) e poda baixa (PB), no espaçamento 2 x 3. Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

*Letras minúsculas diferentes na horizontal e maiúsculas diferentes na vertical, diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan.

Peso de frutos secos (Kg ha-1)
Safra T D PA PB Médias

2008/09 61 b D 123 a E 64 b D 76 ab D 76 D
2009/10 192 a CD 165 ab E 140 ab D 126 b D 124 D
2010/11 732 a BC 617 a D 452 b C 475 b C 449 C
2011/12 556 b BCD 2270 a B 2107 a A 2194 a A 2662 A
2012/13 917 a B 922 a C 1189 a B 1134 a B 1205 B
2013/14 3232 a A 2937 a A 2142 b A 2136 b A 2707 A
Médias 1025 A 1216 A 1046 A 1049 A

Produtividade de sementes (Kg há-1)
Safra T D PA PB Médias

2008/09 41 b D 76 a E 38 b C 48 ab D 47 E
2009/10 132 a CD 110 ab E 94 a C 84 b CD 83 E
2010/11 529 a B 397 b D 232 c C 264 c CD 259 D
2011/12 389 b BC 1592 a B 1477 a A 1540 b A 1866 B
2012/13 692 a B 698 a C 827 a C 805 a B 877 C
2013/14 2459 a A 2231 a A 1621 b A 1620 b A 2049 A
Médias 765 AB 883 A 736 B 745 AB

Relação grão/casca (%)
Safra T D PA PB Médias

2008/09 0,66 a   B 0,62 ab D 0,58 b D 0,61 ab D 0,62 E
2009/10 0,68 a AB 0,66 a C 0,66 a C 0,66 a C 0,67 D
2010/11 0,71 a AB 0,65 a CD 0,49 b E 0,55 b B 0,56 F
2011/12 0,70 a AB 0,70 a B 0,70 a B 0,70 a B 0,70 C
2012/13 0,76 a A 0,76 a A 0,71 a B 0,70 a B 0,73 B
2013/14 0,76 a A 0,76 a A 0,76 a A 0,76 a A 0,75 A
Médias 0,71 A 0,69 A 0,65 B 0,67 B
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Figura 7 – Médias de peso de frutos secos (A), peso de sementes (B), Relação grão/casca (C) nos plantios de pinhão-manso. 
Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.
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5.4 Conclusão

1) A poda de formação nos ramos de pinhão-manso não propiciou aumento na

produtividade;

2) O espaçamento de 1 x 3 metros é o de maior produtividade no pinhão-

manso;

3) O pinhão-manso atinge a idade produtiva a partir do terceiro ano de idade.



47

6 Capítulo 3 - Desempenho agronômico dos genótipos de pinhão-manso em 

Pelotas/RS

6.1 Introdução

O pinhão-manso é uma planta que a sua viabilidade comercial depende de 

uma boa produtividade de sementes. Pesquisadores de diferentes países afirmaram 

que uma produção de sementes de 4 a 5 toneladas seria necessária para a sua 

viabilidade comercial (GOPINATHAN et al., 2009). Sem muitos estudos 

agronômicos, supunha-se que o rendimento variasse de 2 a 5 Mg ha-1 e expectativas 

otimistas de até mesmo 7,8 a 12 Mg ha-1 (SINGH et al., 2014). Entretanto, essas 

expectativas não foram verificadas nas plantações comerciais (BAKER; EBRAHIM, 

2012; SINGH et al., 2014). 

Quando o pinhão-manso foi avaliado sob diversas condições de clima e 

práticas agronômicas, a produção de sementes de acessos silvestres ficou aquém 

das expectativas. O rendimento médio de sementes obtidas no Senegal foi de 500 

Kg ha-1 após quatro anos de cultivo com irrigação por gotejamento (TERREN et al., 

2012). Na África do Sul, Everson et al. (2013), verificou que o melhor rendimento 

para plantas com quatro anos de idade foi de apenas 349 Kg ha-1. Em experimentos 

realizados em Haryana, na Índia, durante três anos, sob irrigação e adubação, a 

produção de sementes de pinhão-manso atingiu 473 Kg ha-1 (TIKOO et al., 2013). 

Esses resultados insatisfatórios para os acessos de pinhão-manso selvagens 

revelam a necessidade urgente de melhoria através da reprodução sistemática.

A formação da população é uma das etapas mais importantes de um 

programa de melhoramento. Essa população pode ser formada por genitores 

previamente selecionados que representem a diversidade genética da espécie 

(BHERING et al., 2011). A seleção a priori de genótipos divergentes, com alto 

desempenho agronômico, aumenta a chance de obtenção de ganhos com a 

seleção, a partir de combinações gênicas superiores obtidas com a hibridação 

direcionada (CRUZ, 2005). A produtividade de grãos é uma das características mais 
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importantes para seleção de plantas com maior rendimento de óleo, seguida do teor 

de óleo nos grãos (SPINELLI et al., 2010).

Nesse contexto, um importante recurso estabelecido visando futuros

trabalhos de melhoramento foi à montagem de um banco de germoplasma com 

cerca de 200 acessos pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária). Estes acessos foram coletados em várias regiões do Brasil, cobrindo 

áreas que vão da região Equatorial do Maranhão (latitude 1º49’ S) ao sul do estado 

do Rio Grande do Sul (latitude 30º S) (ROSADO et al., 2010). Desses 200, foram 

selecionados 18 acessos que foram multiplicados e estão sendo cultivados em seis 

locais como segue: Petrolina/PE; Planaltina/DF; Nova Porteirinha/MS; Dourados/MS; 

Rio de Janeiro/RJ e Pelotas/RS. Uma caracterização desses acessos está sendo 

realizada em Pelotas/RS, e constitui um importante recurso para o melhoramento, 

que irão provavelmente envolver seleção recorrente de genótipos elite (LAVIOLA et 

al., 2011).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico 

de 18 genótipos da Rede de Avaliação de Genótipos Elite de Pinhão Manso e 5 

acessos da Série CPACT, em Pelotas/RS.

6.2 Material e métodos

Os ensaios foram instalados em 13 de fevereiro de 2009, em delineamento 

de blocos ao acaso, com três repetições de quatro plantas, dispostas em linha, por 

parcela útil. O espaçamento adotado foi de 4 x 2 m. 

Como genótipo de referência (padrão) utilizou-se a progênie 801 (primeiro 

material genético de pinhão-manso comercializado no Brasil) (TOMINAGA et al., 

2007). Os demais tratamentos consistiram das progênies 803 a 813, obtidas por 

seleção massal em 2007, em Petrolina, PE. Essas progênies formaram a população 

C1 (DRUMOND et al., 2010). A progênie 802 (população C0) foi obtida a partir de 

uma mistura de sementes da população em que foram selecionadas as progênies da 

população C1. Foram utilizadas também as progênies numeradas de 814 a 818, 

selecionadas por seleção massal em Nova Porteirinha, MG (JUHÁSZ et al., 2010). 

Além destas, foi introduzido ao experimento 5 materiais coletados no estado do Rio 

Grande do Sul (CPACT30, CPACT31, CPACT32, CPACT33 e CPACT34).



49

Avaliou-se a produtividade total de frutos secos, de grãos e a relação 

grão/casca nos períodos agrícolas de 2010/2011, 2011/12, 2012/13 e 2013/14, que 

corresponderam ao primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de produção do 

pinhão-manso. As parcelas foram avaliadas quanto à produção de grãos (Kg por 

parcela), posteriormente convertida em produtividade de grãos (Kg ha-1). 

Realizaram-se entre duas e quatro colheitas de frutos maduros (os frutos eram 

considerados madurados após o início da senescência). O número de colheitas 

variou conforme a produtividade e das condições ambientais de cada safra

(precipitação e umidade relativa).

Os frutos colhidos foram armazenados em estufa modelo “capela” para 

secagem até 11 a 12% de umidade. 

Efetuou-se a pesagem dos frutos e retirou-se uma amostra de 20 frutos. Os 

frutos dessa amostra foram debulhados e pesaram-se os grãos e a casca. 

A variável relação grão/casca foi obtida através da fórmula:

RGC (%) = G / PF x 100.

Onde: 

RGC = relação grão/casca 

PF = peso dos frutos (PF).

O peso de grãos (sementes) foi obtido através da multiplicação do peso total 

dos frutos pela relação grão/casca.

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e, quando 

significativos, à comparação de médias pelo teste de Duncan ao nível de 5% de 

significância, utilizando o software SAS 9.2 (SAS INSTITUTE, 2009).

6.3 Resultados e discussão:

Os genótipos apresentaram comportamento diferenciado conforme o ano

(Tabela 7). Portanto, o estudo mais detalhado dessa interação se faz necessário.

Observou-se diferença entre as safras para as variáveis peso total de frutos 

secos (PTFS), peso total de sementes (PTS) e relação grão/casca (RG/C) durante o 

período avaliado (Tabela 8). Comparando a produtividade média, verifica-se que a 

PTFS e de PTS mais que triplicou entre a primeira (2010/11) e a segunda safra 

(2011/12). Já entre a segunda (2011/12) e terceira safra (2012/13), e entre a terceira 
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(2012/13) e quarta safras (2013/14), a produtividade de frutos secos e de sementes 

mais que dobrou (Tabela 8).

Verifica-se que na safra 2010/11 a produtividade variou entre 18 e 332 Kg ha-1. 

O genótipo CPACT31 foi superior aos demais para a variável PTFS, no entanto, não 

diferiu do genótipo 812. Os genótipos CPACT34, 818 e 817 foram os materiais de 

desempenho inferior, não diferindo dos genótipos 802, 813, 815 e 816 (Tabela 3). 

Na mesma safra, o PTS dos genótipos CPACT31 e 812 foram 

significativamente superiores aos demais, apresentando produtividades de 546 e 

590 Kg ha-1 respectivamente. Já os genótipos 817 e 818 foram os que obtiveram 

desempenho inferior aos demais genótipos, no entanto, não diferiram 

significativamente dos genótipos CPACT34, 801, 803, 813, 814, 815 e 816 (Tabela 

9). 

Essa produtividade, esta dentro do esperado para o primeiro ano de produção, 

ou seja, entre o período de um e dois anos após o transplantio das mudas. 

Evangelista et al. (2011), em seus experimentos com pinhão-manso em Lavras/MG, 

verificou produtividade de sementes variando entre 84 e 236 Kg ha-1, valores 

similares aos obtidos neste experimento.

A relação grão/casca ficou entre 55 e 68%, o genótipo 806 apresentou relação 

grão/casca, significativamente superior aos demais genótipos, não diferindo dos 

genótipos 815 e 813. Por outro lado 807, 810 e 811 foram os genótipos de menor 

relação grão/casca. Horschutz et al. (2012) avaliando plantas de pinhão-manso no 

primeiro ano produtivo em Rio Verde/GO, neste mesmo espaçamento (2 x 4 m), 

verificou uma relação grão/casca um pouco superior (69%). Ressalta-se que a 

diferença entre os resultados obtidos neste trabalho com os encontrados por 

Horschutz et al. (2012) pode ser explicada pela diferença de localidade, como 

também podem estar relacionados às variáveis de crescimento da cultura, ou seja, o 

crescimento inicial da cultura na região Sul do Estado do Rio Grande do Sul pode ter 

apresentado taxas menores quando comparadas àquelas da região Sudoeste do 

Estado de Goiás, devido ao período dormente entre os meses de maio a outubro.

Na safra 2011/12, verifica-se que para as variáveis PTFS e PTS, os materiais 

CPACT31 e 812 foram significativamente superiores, atingindo produtividade total de 

sementes de 546 e 590 Kg há-1 respectivamente. Entretanto, não diferiram de 804 e 

810 (Tabela 9). Yi et al. (2014), trabalhando com o genótipo melhorado JO S2 em 

Coimbatore e Madurai na índia, verificou no segundo ano uma produtividade de 
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2330 (Coimbatore) e 2950 (Madurai) Kg ha-1 de sementes para o genótipo, frente 

uma produtividade de pouco mais de 1000 Kg ha-1 obtido pelo genótipo selvagem. 

No entanto, o autor trabalhou com uma densidade 2500 plantas ha-1, o que seria o 

dobro de plantas desse trabalho.

Essa questão da densidade de plantas é um estudo de extrema importância 

para as futuras pesquisas de pinhão-manso, visto que as altas densidades são mais 

produtivas até o terceiro ou quarto ano de cultivo (dependendo da região 

geográfica). Sendo que é impossível estimar qual a real produtividade que o pinhão-

manso possa atingir, devido às pesquisas com Jatropha serem bastante recentes e 

não haver relatos na literatura de cultivos com idade superior a três ou quatro anos.

Na safra 2012/13, o PTS variou entre 205 e 1343 Kg ha-1. Os genótipos 804 e 

812 foram os que obtiveram maior produtividade tanto de frutos secos, quanto de 

sementes. Enquanto que o genótipo 818 foi o genótipo de menor produtividade. 

Quanto à relação grão/casca, os genótipos CPACT31, 804, 808 e 809, foram 

significativamente superiores a 814, 817 e 818 (Tabela 9). Spinelli et al. (2014) 

avaliando 16 genótipos elite de pinhão-manso no terceiro ano produtivo, em 

Ariquenes/RO, verificou produtividades variando entre 629 e 1060 kg ha-1. Embora 

nos experimentos em Pelotas/RS tenha havido uma maior variação de produtividade 

entre os genótipos, verificamos que os genótipos 804, 810, 812 e CPACT31 tiveram 

desempenho produtivo superior ao encontrado em Ariquenes/RO, que é uma região 

de clima tropical e teoricamente mais adaptada ao cultivo de pinhão-manso.

Para a safra 2013/14, verifica-se que para as variáveis PTFS e PTS, o genótipo 

812, teve desempenho superior aos demais, atingindo uma produtividade superior a 

3000 Kg ha-1 de frutos secos e 2200 Kg ha-1 de sementes. No entanto, não diferiu de 

CPACT31, 803, 805, 807, 809, 810, 811 e 813. Os genótipos CPACT32, CPACT34, 

814 e 818, foram os de pior desempenho, com produtividade inferior a 1500 Kg ha-1

de frutos secos, e de 1000 Kg ha-1 para a produção de sementes (Tabela 3). 

A safra 2013/14 foi o quarto ano de produção da coleção em Pelotas/RS e a 

produtividade média dos genótipos chegou a 1629 Kg ha-1. Esta produtividade, 

verificada em nossos experimentos é superior a média de 489 Kg ha-1 verificado por 

Spinelli et al. (2014) em Ariquenes/RO, no quarto ano produtivo. É superior também 

ao encontrado por Laviola et al. (2014), que avaliando Genótipos Elite de Pinhão-

Manso, verificou produtividades médias de 1543 Kg ha-1 em Planaltina/DF e 1522 Kg 

ha-1 em Nova Porteirinha/MG, no quinto ano de produção. 
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Para a variável relação grão/casca, CPACT31 foi o genótipo que apresentou a 

menor relação (68% de grãos), não diferindo dos genótipos CPACT33, 818 e 814. 

Não há relatos de trabalhos comparando a relação grão/casca entre os genótipos, 

mas para um programa de melhoramento este é um caráter de grande importância, 

pois quanto maior for essa relação, maior será a produtividade de sementes.

Neste trabalho verificou-se aumento na relação grão/casca durante o período 

de desenvolvimento da espécie, possivelmente este aumento esteja ligado ao 

aumento da copa das árvores que propiciou um maior acúmulo de fotoassimilados 

para os grãos.

A maior produtividade de frutos secos e de sementes do genótipo 812, em 

relação à variedade disponível no mercado (801) é significativa, chegando a ser 85 

% superior, na quarta safra (2013/14).  Segundo Yi et al. (2014) esse aumento de 

produtividade, deve ser atribuído principalmente a melhoria da genética. Esta 

atribuição é apoiada pela produtividade muito maior do genótipo 812, sobre a 

variedade controle, nas mesmas condições de crescimento e práticas agronômicas.

Outro genótipo que se destacou foi CPACT31, que teve nas quatro safras as 

melhores produtividades, só ficando com produtividade inferior a 812 na safra 

2012/13. Está maior produção de sementes dos genótipos 812 e CPACT31 

demonstra que o potencial de produtividade de sementes de pinhão-manso é viável 

através da combinação da melhoria genética, clima adequado e boas práticas 

agronômicas. 

De maneira geral, os genótipos oriundos da seleção realizada pela Epamig 

(814 a 818), apresentaram produtividade de frutos secos e de sementes inferiores 

aos genótipos selecionados pela Embrapa (803 a 813), e ao genótipo CPACT31. 

Segundo Laviola et al. (2014) esses resultados ressaltam a importância de trabalhos 

iniciais de caracterização dos recursos genéticos e de estabelecimento e 

estruturação de populações de melhoramento. A população-base para o 

melhoramento deve ser formada por genitores selecionados em bancos de 

germoplasma, que apresentem média alta quanto ao caráter de interesse e 

representem a diversidade genética da espécie (BHERING et al., 2011). A seleção 

inicial de genótipos divergentes superiores quanto à produção de grãos aumenta a 

chance de seleção de combinações gênicas superiores, já nas primeiras gerações, 

em razão da concentração de alelos favoráveis (LAVIOLA et al., 2010; JUHÁSZ et 

al., 2013).
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Na literatura encontram-se muitos relatos negativos acerca da espécie, essa 

“má fama” é oriunda de informações equivocadamente propagadas de que o pinhão-

manso se desenvolveria em ambientes hostis - áreas rochosas, solos arenosos e 

salinos, regiões secas e terras improdutivas - (OPENSHAW, 2000; PADMA, 2007), o 

que levou os produtores a implantar lavouras sem o mínimo de tecnologia que a 

espécie necessita. De fato a espécie se desenvolve em condições adversas, 

entretanto, só atinge o seu pleno potencial de produção com condições ótimas de 

cultivo (disponibilidade hídrica adequada, solos de boa qualidade e adubação), e só 

poderá ser viável economicamente com a introdução dessas práticas agronômicas, 

aliado a cultivares melhorada. 

Outro fator que contribuiu para a “má fama” da espécie é a inexistência de 

trabalhos demonstrando a produtividade em coleções de idade superior a 3 ou 4 

anos (idade em que as plantas estão com produtividades inferiores a 1 Kg planta-1), 

isto leva a falsa impressão de que a espécie não tem potencial para se tornar uma 

cultura economicamente viável. 

É difícil fazer o comparativo de produção das safras com os resultados de 

outros autores, devido à falta de informação da data em que foram introduzidos os

experimentos, e/ou da falta de informação da data em que a produtividade foi 

avaliada.

Nas condições de Pelotas, verificou-se que o pinhão-manso obteve ganhos 

consideráveis de produção a cada safra, e neste espaçamento de 4 x 2 m, as 

plantas ainda não atingiram todo o seu potencial produtivo, e provavelmente 

aumentarão a sua produtividade por no mínimo mais dois ou três anos.
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Tabela 7 – Resumo da análise de variância conjunta, para a produção total de frutos secos (PTFS), produção total de sementes 
(PTS) e relação grão/casca (RG/C), em genótipos de pinhão-manso. Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS, 2015.
FV GL PTFS PTS RG/C

SQ QM SQ QM SQ QM
Bloco 2 8358,1 4179,1 3465,70 1732,85 0,00112495 0,00056247
Ano (A) 3 176641583,9 58880528,0* 94361672,42 31453890,81* 0,47208723 0,15736241*
Genótipo(G) 22 22877809,9 1039900,5* 12390697,91 563213,54* 0,02404740 0,00109306*
G x A 66 14718371,1 223005,6* 8609985,19 130454,32* 0,08839214 0,00133927*
Média 945,8011 681,7900 0,695688
C.V.% 14,70590 15,21783 2,331537
*Significativo pelo teste F a 0,1% de probabilidade de erro.

Tabela 8 – Produtividade média de frutos secos (PTFS), produtividade de sementes (PTS) e relação grão/casca (RG/C), em quatro 
safras de pinhão/manso. Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.
Safra 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Produtividade média de frutos secos 128,21 d 392,19 c 980,91 b 2241,95 a
Produtividade de sementes 79,76 d 282,88 c 705,61 b 1629,36 a
Relação grão/casca   0,62 d   0,70 c   0,72 b     0,73 a
*Letras minusculas diferentes na horizontal diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan
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Tabela 9 – Produtividade total de frutos secos (PTFS), produtividade total de sementes (PTS) e relação grão/casca (RGC), em quatro 
safras de pinhão/manso. Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, 2015.

Genótipo PTFS (Kg há-1) PTS (Kg há-1) RGC (%)

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

801 85,40fgh 321,40efghi 531,90hi 1681,3hij 54,30cdefg 232,27efghi 378,00ij 1202,1ijk 0,64cdef 0,73a 0,70bcd 0,72a

802 42,75hi 142,17ij 991,40f 2265,4defg 26,65fg 101,37ij 720,90ef 1641,7defgh 0,62fgh 0,72a 0,70abcd 0,74a

803 81,30fgh 257,03ghij 1046,03ef 2695,4abc 49,57defg 182,40fghij 750,53ef 1974,7abcd 0,61ghi 0,71a 0,71abcd 0,74a

804 168,03de 719,60ab 1755,93a 2283,7defg 106,40bcd 513,33abc 1275,00a 1685,9cdefg 0,63cdefg 0,72a 0,72ab 0,74a

805 169,93cde 445,63cdefg 1205,30de 2776,5 abc 111,33bc 324,20def 851,50de 2058,4ab 0,65bc 0,73a 0,70abcd 0,74a

806 128,53fe 547,17bcd 1117,03ef 2530,2cdef 87,30bcde 390,33cd 806,60ef 1834,7bcdef 0,68a 0,71a 0,71abcd 0,72a

807 183,80cd 568,50bc 1117,37ef 2659,4abc 101,47bcd 404,90bcd 807,73ef 1962,1abcde 0,55k 0,72a 0,71abcd 0,74a

808 112,60gf 267,40fghi 1004,37f 2190,6efg 70,43bcdef 219,80efghi 726,53ef 1629,4efgh 0,63efgh 0,72a 0,71ab 0,74a

809 110,70gf 484,33cde 1322,30cd 2626,3abc 66,13bcdef 355,60de 961,70cd 1933,8abcde 0,60jhi 0,72a 0,72a 0,75a
810 221,33bc 736,27ab 1451,33bc 2690,4abc 123,40b 528,90ab 1066,73bc 1984,1abc 0,56k 0,71a 0,71abc 0,74a
811 208,87bc 460,23cdef 1437,23bc 2798,2abc 115,43def 326,60def 1040,03bc 2060,5ab 0,55k 0,72a 0,71abcd 0,74a
812 266,03ab 827,07a 1860,37a 3048,6a 201,27a 590,07a 1343,07a 2224,9a 0,59j 0,71a 0,71abcd 0,75a
813 82,00hi 421,23cdefg 707,63gh 2772,4abc 54,20cdefg 303,03defg 513,97gh 2053,4ab 0,66ab 0,71a 0,71abc 0,74a
814 36,45kj 358,67defgh 400,80ij 1427,5j 22,25fg 260,00defg 275,70ij 1000,0k 0,61ghi 0,72a 0,68d 0,72ab
815 61,60ghi 60,23j 402,77ij 2100,9fgh 40,20efg 44,80j 281,67ij 1517,3fghi 0,66ab 0,74a 0,69bcd 0,73a
816 45,10ih 134,13ij 547,70hi 1984,4ghi 28,30fg 98,83ij 388,67i 1433,5ghi 0,63defgh 0,74a 0,70abcd 0,73a
817 20,00i 215,33hij 548,63hi 1890,4ghi 12,97g 159,63ghij 382,33i 1345,2hij 0,65bc 0,74a 0,69cd 0,73a
818 18,03i 216,03hij 300,70j 1297,4j 11,60g 157,30hij 205,70j 917,1k 0,646bcde 0,73a 0,69cd 0,71ab
CPACT30 173,60cde 260,50fghij 1051,50ef 2564,2bcd 106,35bcd 185,10fghij 748,95ef 1908,9bcde 0,63cdefg 0,71a 0,71abcd 0,74a
CPACT31 331,97a 763,93a 1504,60b 2998,2ab 195,30a 546,20a 1090,17b 2125,8ab 0,59j 0,71a 0,72ab 0,68b
CPACT32 178,17cde 509,93cde 981,10f 1275,2j 108,80bc 362,87de 695,53f 920,2k 0,61jhi 0,72a 0,70abcd 0,72a
CPACT33 112,50fg 157,47hij 744,17g 1582,0ij 72,80bcdef 114,73ij 530,70g 999,8k 0,65bcd 0,73a 0,71abcd 0,71ab
CPACT34 28,53 i 146,00ji 554,20hi 1434,3j 18,37fg 104,00ij 401,70hi 1062,2jk 0,64bcdef 0,72a 0,72ab 0,75a
Média 128,21 392,18 980,91 2241,95 79,76 282,88 705,61 1629,36 0,62 0,72 0,71 0,73
C.V. (%) 20,64 27,12 10,01 10,48 36,18 27,00 9,76 10,84 1,90 2,09 2,03 2,78

*Letras minusculas diferentes na vertical diferem entre si ao nível de 5% pelo teste de Duncan.
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6.4 Conclusões:

1) Existe variabilidade genética nos genótipos de pinhão-manso avaliados.

2) Os genótipos 812 e CPACT31 destacam-se em produtividade;
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7 Considerações finais

De modo geral, as informações técnicas acerca da espécie são bastante 

conflitantes, com eminente necessidade de continuidade nos estudos do pinhão-

manso, no que diz respeito às questões agronômicas. Esta é uma espécie com grande 

potencial, porém, também com grande número de incertezas nos seus aspectos 

produtivos. 

Diferentemente do que se afirmava no início do Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel, a produção de pinhão-manso, poderá ser viável no Sul 

do Brasil. Produtividades superiores 3000 Kg há-1 de sementes verificadas neste 

trabalho nas safras 2011/12 e 2013/14 (Tabela 5), é um indício de que nesta região 

poderemos ter um rendimento de óleo superior a 1300 Kg há-1, se considerarmos um 

teor de óleo de 40% nas sementes, percentual médio de óleo de nossos genótipos 

(LEMOES et al., 2012). Comparando esse rendimento de óleo, com o das principais 

oleaginosas (soja, girassol e canola, na faixa entre 500 e 600 Kg há-1), já estabelecidas 

e consolidadas como cultura para a produção de biodiesel, verificamos que a 

produtividade de óleo do pinhão-manso é bastante superior. Entretanto, esse 

rendimento poderá ser maior se considerarmos que alguns genótipos chegam a 45% 

de óleo nas suas sementes.

Outro fator que poderá aumentar a produtividade de pinhão-manso é a idade 

das plantas, que ainda não atingiram todo o seu potencial produtivo. Também deverá 

ser levado em consideração que essas produtividades superiores 3000 Kg há-1 foram

obtidas em coleções de plantas com alta variabilidade produtiva, o que poderá ter 

levado o pinhão-manso a não expressar todo o seu potencial.

O frio, considerado por muitos, como o fator climático limitante para a produção 

de pinhão-manso no Rio Grande do Sul, não afetou nossos experimentos. Nos meses 

de outono e inverno, a planta entra em estagio de pousio

Na discussão dos resultados, constata-se que a quase totalidade dos conteúdos 

divulgados, sobre a espécie, constituem-se em meias verdades ou conjecturas 

inverídicas sem um rigor científico adequado. A quase total ausência de dados 

científicos confiáveis 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, são os principais entraves ao 

desenvolvimento do pinhão-manso como cultura. É importante neste momento a 
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continuação dessa pesquisa (devido ao pinhão-manso ser uma planta perene que tem 

um ciclo que fica entre 40 e 50 anos), e que não se crie uma falsa expectativa num país 

onde historicamente o produtor tem sido um dos elos da cadeia produtiva, mais afetado 

pelo planejamento agrícola inadequado.
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8 Conclusão Geral

A dinâmica fenológica sazonal, com a paralisação do crescimento durante o 

período de inverno, permite colher toda à produção de pinhão-manso em três ou quatro 

colheitas. Sendo que os fatores climáticos fundamentais para o início do período 

vegetativo são a temperatura mínima e o número de horas de frio acumulado no mês 

de agosto.

O desempenho agronômico dos genótipos de pinhão-manso avaliados permitiu a 

identificação de materiais com melhor produtividade, bem como identificar os melhores 

espaçamentos para o cultivo pinhão-manso nos seis primeiro anos de cultivo.
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