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RESUMO 

 

Irrigação e tipos de poda no cultivo de pinhão-manso em Piracicaba, SP 
 

O pinhão-manso (Jatropha curcas L) é uma espécie da família da Euforbiácea 
que tem se destacado por ser uma planta perene, rústica e com elevada produção 
de óleo. A avaliação dos efeitos da poda e da irrigação no crescimento e produção 
do pinhão-manso é relevante para o manejo de um cultivo com essa espécie. Este 
estudo teve como objetivo principal avaliar os efeitos de diferentes tipos de poda e 
manejos hídricos no cultivo do pinhão-manso em Piracicaba, SP. O experimento foi 
conduzido na área experimental do Departamento de Engenharia de Biossistemas 
(ESALQ/USP), com plantas de quatro anos de idade dispostas em espaçamento 3 x 
4 m, totalizando 833 plantas ha-1. Os tratamentos foram arranjados de forma 
aleatória em blocos compostos de quatro repetições, sendo que os fatores foram 
constituídos de dois manejos hídricos (irrigado e sem irrigação) e três tipos de poda, 
sendo P1 (sem poda), P2 (1,5 m de altura x 1,5 m de diâmetro de copa) e P3 (poda 
a 2 m de altura e 1,5 m de diâmetro da copa). A irrigação teve influência no diâmetro 
da copa, nas taxas de crescimento absoluto em altura e diâmetro, na taxa de 
crescimento relativo em diâmetro e nas variáveis produtivas. O fator poda 
apresentou diferenças em todas as variáveis de crescimento, sendo a poda drástica 
(P2) a que exibiu as maiores taxas médias de crescimento. As plantas irrigadas 
apresentaram os maiores rendimentos por planta e por hectare. A análise de 
ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN de 1H) revelou que a irrigação e 
a poda não influenciaram o teor de óleo nas sementes de pinhão-manso. Em relação 
ao perfil graxo, a irrigação teve influência em plantas submetidas a poda drástica 
(P2), de modo que a ausência de irrigação favoreceu o maior acúmulo de ácido 
oleico no óleo. Pela análise energética, observou-se que os fertilizantes foram os 
insumos com maior participação na demanda energética (42,57 GJ ha-1) para os 
dois sistemas estudados, seguido dos combustíveis (32,96 GJ ha-1). A área irrigada 
consumiu 100,4 GJ ha-1, sendo 16% devido ao acionamento do pivô central. A 
energia bruta dos frutos de pinhão-manso foi de 69,82 e 45,31 GJ ha-1 para o 
sistema irrigado e o sem irrigação, respectivamente. O balanço energético (BE) para 
as duas áreas foi negativo e a lucratividade energética (EROI) foi de 0,63 para a 
área irrigada e 0,49 para a área sem irrigação, evidenciando a ineficiência e a não 
sustentabilidade do cultivo de pinhão-manso nas condições deste estudo para 
geração de energia.  
 
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Pivô central; Óleo vegetal; Perfil graxo; Análise 

energética 
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ABSTRACT 

 

Irrigation and types of pruning in jatropha cultivation in Piracicaba, SP 
 
Jatropha (Jatropha curcas L) is a species from Euforbiácea family that has 

been widely studied because of some particular characteristics such as being a 
perennial plant, its rusticity and the high oil production. The evaluation of pruning and 
irrigation on growth development and yield of jatropha is very important for the culture 
management. The objective of this study was to evaluate the effects on jatropha 
under different types of pruning and water management in Piracicaba, SP. The 
experiment was conducted in the experimental area of the Department of Biosystems 
Engineering (ESALQ/USP) during the fourth year crop growing and with 3 x 4 m 
planting spacing, totalizing 833 plants ha-1. The treatments were randomly arranged 
in blocks with two water management (irrigation and rainfed) and three pruning types 
(P1, no pruning; P2, with 1.5 m height x 1.5 m canopy diameter and; P3, with 2.0 
height x 1.5 m canopy diameter). In each block, there were three pruning types with 4 
blocks in each water management. Irrigation have influenced the canopy diameter 
values, absolute growth rates for height and canopy diameter, relative growth rate for 
canopy diameter and yield parameters., pruning management have influenced in all 
growth parameters, with drastic pruning (P2) representing the highest average 
growth rates. The irrigation have showed the highest yield per plant and per hectare. 
The analysis of Nuclear Magnetic Resonance of hydrogen (1H NMR) have shown 
that the irrigation and pruning have not influenced the oil content on jatropha seeds. 
Regarding the fatty profile, the irrigation management have influenced only the P2, 
since that no irrigation have influenced to largest accumulation of oleic acid in the oil. 
In energy analysis, it was noted that fertilizers were the inputs with the largest 
participation in energy input (42.57 GJ ha-1) for both water management, followed by 
fuels (32.96 GJ ha-1). The irrigated area consumed 100.4 GJ ha-1 energy, 
representing 16% due to the central pivot usage. The gross energy of jatropha fruits 
was 69.82 and 45.31 GJ ha-1 for irrigated and rainfed system, respectively. The 
energy balance for the two areas was negative and the energy return over 
investment, with 0.63 and 0.49 for irrigated and rainfed, respectively, have showed 
the inefficiency and unsustainability of jatropha cultivation to generate energy. 
 
Keywords: Jatropha curcas L.; Center pivot; Vegetable oil; Lipid profile; Energy 

analysis 
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KCl cloreto de potássio 

kg  quilograma 

kHz quilohertz 

kW quilowatt 

L litro 

m  metro 

m/v massa/volume 

m² metro quadrado 

m³ metro cúbico 

mg  miligrama 

Mg megagrama 

Mg2+  magnésio 

MHz mega-hertz 

MJ megajoule 

mm  milímetro 

mmolc  milimol de carga 
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ms milissegundo  

N  nitrogênio 

NC número de cetano 

P  fósforo 

pH  potencial hidrogeniônico 

S  enxofre 

s segundo  

SO4
-2 sulfato 

T tesla 

zg sequência de pulso 

δ deslocamento químico em partes por milhão (ppm) 

h hora 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo está enfrentando uma crise dupla com a exaustão de combustíveis 

fósseis e degradação ambiental. O uso de combustíveis renováveis, a eficiência 

energética e proteção ambiental tornaram-se questões importantes nos últimos anos 

(KUMAR; CHAUBE; JAIN, 2012), intensificando-se a busca por fontes alternativas 

de energia (POUSA; SANTOS; SUAREZ, 2007; SUAREZ; MENEGHETTI, 2007).  

Em 2011, cerca de 8,5 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo bruto foi 

consumida em todo o mundo e há perspectivas de aumento de demanda de energia 

em 56% até 2040 (INTERNTIONAL ENERGY AGENCY - IEA, 2012). Em 2014, a 

oferta interna de energia do Brasil (total de energia demandada no país) atingiu 

305,6 mega toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), registrando, segundo o 

último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma 

taxa de crescimento de 3,1% ante a evolução do PIB nacional de 0,1% (EMPRESA 

DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 2014). Além disso, a participação de 

renováveis na matriz energética brasileira manteve-se entre as mais elevadas do 

mundo (39,4%), com pequena redução em relação a 2013 devido à menor oferta de 

energia hidráulica (EPE, 2014). 

Segundo Hooda e Rawat (2005), diversos pesquisadores são a favor da 

energia produzida através de fontes limpas, partindo do princípio de que a emissão 

de carbono é neutra, fazendo com que haja uma redução na emissão de gás 

carbônico em comparação com outras opções. Além do mais, há a ideia de que a 

produção de biocombustíveis traz benefícios sociais, financeiros e ambientais para 

as comunidades e países envolvidos. A situação do Brasil com relação ao potencial 

para produção matérias-primas para biocombustíveis como o biodiesel e álcool é 

mais confortável com relação à maioria dos países, visto a maior disponibilidade de 

áreas para cultivo de oleaginosas (SUAREZ et al., 2009). 

No Brasil, a principal matéria-prima para a produção de biodiesel se encontra 

entre as mais de 200 espécies de plantas oleaginosas, tais como a soja (Glycine 

max L.), mamona (Ricinus communis L.), palma de óleo (Elaeais guineensis), 

amendoim (Arachis hypogaea L), canola (Brassica napus L. var. Oleifera Moench), 

girassol (Helianthus annuus L.), algodão (Gossypium hirsutum L.), babaçu 

(Orrbignya speciosa Mart.) e pinhão-manso (Jatropha curcas L.) (BELTRÃO, 2005; 

SATURNINO et al., 2005; NUNES, 2007; ARAÚJO; SOUSA, 2008). 
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O biodiesel é uma mistura de alquilésteres de cadeia linear, obtida da 

transesterificação dos triglicerídeos de óleos e gorduras com álcoois de cadeia curta, 

tendo o glicerol como coproduto dessa reação. Esse biocombustível é um exemplo 

em aplicação do emprego da biomassa para produção de energia, pois apresenta 

vantagens sobre o diesel de petróleo, não é tóxico e proveniente de fontes 

renováveis, além da melhor qualidade de emissões durante o processo de 

combustão (CORRÊA; ARBILLA, 2006; LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009). 

Em escala mundial, alguns autores argumentam em favor do uso de terras 

marginais ou "abandonadas" por cultivos com oleaginosas não comestíveis como o 

pinhão-manso, com o intuito de evitar a concorrência com culturas alimentares 

(FIELD; CAMPBELL; LOBELL, 2008; TILMAN et al., 2009). Outros autores propõem 

a produção em pequena escala em regiões específicas a fim de criar oportunidades 

de emprego e geração de renda para populações locais (UNITED NATIONS 

DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS - UNDESA, 2007; 

CLANCY, 2008). 

 

1.1 O Pinhão-Manso 

 

1.1.1 Origem, descrição e generalidades  

 

O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é uma planta perene pertencente à 

família Euphorbiaceae, que compreende aproximadamente 8000 espécies com 

cerca de 320 gêneros. O gênero Jatropha contém cerca de 160 espécies de plantas 

onde várias apresentam valor medicinal, ornamental e outras produzem óleo 

(SUJATHA; DHINGRA, 1993). O pinhão-manso recebeu o nome botânico de 

Jatropha curcas em 1753 por Karl von Linne (BECKER; MAKKAR, 2008). Essa 

oleaginosa apresenta muitos atributos, usos múltiplos e potencial considerável, pois 

pode ser usado para controlar a erosão, recuperar terras, ser usada como cerca viva 

(KAUSHIK; KUMAR, 2006 apud TIKKOO; YADAV; KAUSHIK, 2013). Além do mais, 

suas sementes são usadas como matéria-prima para a produção de biodiesel devido 

aos teores de óleo que variam de 32 a 50% conforme o procedimento de extração, 

possuindo outras características desejáveis como os altos rendimentos de grãos e 

óleo de qualidade para a produção de biodiesel, adaptabilidade a diferentes regiões, 
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precocidade e longevidade. (ARRUDA et al., 2004; SATURNINO et al., 2005; 

SLUSZZ; MACHADO, 2011).  

Além de pinhão-manso, também é conhecido como pinhão do Paraguai, 

purgueira, pinha-de-purga, grão-de-maluco, pinhão-de-cerca, turba, tartago, 

medicineira, tapete, siclité, pinhão-do-inferno, pinhão bravo, figo-do-inferno, pião, 

pinhão-das-barbadas, sassi, dentre outros, com provável origem no Brasil, tendo 

sido introduzida por navegadores portugueses nas Ilhas do Arquipélago Cabo Verde 

e Guiné, de onde foi disseminada pelo continente Africano (ARRUDA et al., 2004). 

Na verdade, o real centro de origem desta planta ainda é incerto, porém alguns 

autores apontam o pinhão-manso como nativa da América tropical com a área 

original de distribuição no México, América Central continental (Belize, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá) e nas Caatingas do 

Nordeste brasileiro, apresentando distribuição pantropical com sementes de 

diferentes procedências, vegetando espontaneamente em diversas regiões do Brasil 

(LAVIOLA; DIAS, 2008; MAES et al., 2009; NUNES et al., 2009).  

A espécie Jatropha curcas L. ainda se encontra em processo de 

domesticação e, segundo Saturnino et al. (2005), somente nos últimos 40 anos é 

que esta começou a ter seus aspectos agronômicos pesquisados. Apesar da grande 

rusticidade do pinhão-manso, alguns aspectos agronômicos precisam de maior 

investigação, como a grande variabilidade genética e o pequeno número de 

cultivares definidos (BELTRÃO, 2005). Segundo Becker e Makkar (2008) e Henning 

(2009), há dois genótipos de Jatropha curcas, um tóxico e um não tóxico (sem a 

presença de ésteres de forbol), sendo este último encontrado no estado mexicano 

de Vera Cruz.  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da 

Instrução Normativa nº 4, de 14 de janeiro de 2008, autorizou a inscrição, no 

Registro Nacional de Cultivares, da espécie Jatropha curcas L., abrindo caminho 

para sua exploração comercial no Brasil (ROSCOE, 2008). 

O pinhão-manso é uma árvore pequena de crescimento rápido, podendo 

atingir até 3 m de altura com diâmetro de tronco de aproximadamente 20 cm, mais 

em condições especiais de cultivo pode atingir até 5 m de altura e diâmetro variando 

de 20 a 30 cm. (SATURNINO et al., 2005; HENNING, 2009). O tronco, que contém 

látex, é dividido desde a base, em ramos que são revestidos por uma camada 

grossa, com cicatrizes produzidas pela queda das folhas na estação seca (DIAS et 
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al., 2003; HENNING, 2009). Com relação ao sistema radicular, o pinhão-manso 

apresenta raízes bem desenvolvidas, com uma raiz principal longa e proeminente 

(pivotante) além de raízes periféricas, quando a planta é proveniente de plantio por 

semente, sendo que quando propagada de forma vegetativa, há normalmente a 

ausência da raiz pivotante. Em solos com baixa densidade a raiz pode chegar ao 

dobro do comprimento da parte aérea (HELLER, 1996; NUNES et al, 2009; YE et al., 

2009). 

O pinhão-manso é uma planta caracterizada como monoica, com flores 

unissexuais e produzidas na mesma inflorescência. Ocasionalmente, ocorrem flores 

hermafroditas, sendo que a polinização de suas flores é entomófila e seus 

polinizadores, são: formigas, abelhas, moscas e tripes (HELLER, 1996; SOLOMON; 

EZRADANAM, 2002). A abertura antecipada das flores pistiladas, em relação as 

estaminadas favorece a polinização cruzada do pinhão-manso (HELLER, 1996). 

Possui folhas alternadas e de pecíolo longo na forma de coração, as inflorescências 

são em forma de panícula cimeira definida com flores pequenas na cor amarelo-

esverdeada. Em um mesmo ramo pode ocorrer flores masculinas, flores femininas e 

flores hermafroditas. Possuem também uma floração descontínua com frutos da 

mesma inflorescência de idades diferentes. Os frutos são cápsulas triloculares 

medindo em média de 2,5 a 4,0 cm de comprimento por 1,5 a 3,0 cm de diâmetro, 

sendo inicialmente verdes, chegando à cor marrom escuro quando maduros; 

constituído por um pericarpo duro e lenhoso indeiscente (COELHO et al, 2005; 

DOURADO, 2009).  

A semente é endospérmica e apresenta forma ovalada, dorso convexo, 

envoltório liso, coloração preta, marcada por suaves estrias. Apresenta rafe pouco 

evidente e presença de carúncula, situada próxima à micrópila, presa na parte 

ventral. Quando a semente está seca, a carúncula tem a extremidade cônica, com 

dois lóculos pouco visíveis (NUNES et al., 2009). A semente é capaz de fornecer de 

50 a 52% de óleo quando extraído com solvente e de 32 a 35% quando extraído por 

prensagem das amêndoas além de ter 33,7 a 45% de casca, restando a torta como 

subproduto rico em N, P, K que pode ser utilizado na adubação tanto da lavoura de 

pinhão-manso como em outras culturas (MARTINS et al., 2008). Diferentes métodos 

podem ser utilizados para a extração de óleos vegetais como a prensagem 

mecânica, a extração com solvente e a extração com fluído supercrítico. Pelo 

método de extração com solvente de Soxhlet obtém-se maior quantidade de óleo em 
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relação a outros métodos, pois a amostra permanece em contato com o solvente 

pela evaporação e condensação do mesmo sobre a amostra (BRUM; ARRUDA; 

REGITANO-D’ARCE, 2009).  

Um método alternativo de determinar o teor de óleo de sementes é a 

Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H) de baixo campo, que 

pode fornecer o teor de forma rápida, sem destruir a amostra (CONSTANTINO et al., 

2014). Segundo estes mesmos autores, existe uma alta correlação entre os métodos 

de extração por solvente e RMN de 1H de baixo campo, confirmando eficiência 

dessas análises na determinação dos teores de lipídeos das sementes de matrizes 

oleaginosas. Já a RMN de alta resolução tem sido utilizada como ferramenta na 

determinação do perfil lipídico de sementes de pinhão-manso (ANNARAO et al., 

2008; MAZUMDAR et al., 2012). No Brasil, pesquisas envolvendo RMN para fins 

quantitativos são bastante escassos quando comparados a produção internacional, 

sendo, portanto, uma abordagem que ainda necessita ser explorada no âmbito local.  

O óleo é o produto de maior valor agregado da cultura do pinhão-manso e 

apresenta propriedades como: maior estabilidade oxidativa que o óleo de soja, 

menor viscosidade quando comparado ao da mamona e melhores propriedades a 

frio que o óleo de palma (TAPANES et al., 2008). O óleo possui cerca de 20% de 

ácidos graxos saturados e 80% de ácidos insaturados, sendo o ácido oleico o mais 

abundante, seguido pelo linoleico, palmítico e esteárico (SHAH; GUPTA, 2007). 

Segundo Spinelli et al. (2010) o volume de óleo produzido pela planta depende da 

associação das características produtivas e vegetativas em um determinado 

ambiente. 

Segundo Alves et al. (2008), o desenvolvimento das plântulas originadas de 

sementes ou de estacas é diferenciado. Por propagação vegetativa, utilizando-se 

estacas, obtém-se maior precocidade de produção e reproduzem-se com maior 

fidelidade as características da planta mãe de origem, verifica-se, portanto, menor 

desenvolvimento vegetativo inicial. Por outro lado, plantas estabelecidas a partir de 

sementes apresentam maior variabilidade em relação à planta mãe, são mais 

vigorosas ainda que iniciem a produção mais tarde. 

Uma característica muito peculiar, perante as culturas tradicionalmente 

cultivadas, é o fato de ser uma planta perene e caducifólia, ou seja, perde 

praticamente todas as suas folhas no final da época seca ou durante a estação mais 

fria (MAES et al., 2009). Esta característica não deve ser negligenciada no 
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planejamento de tratos culturais como poda, controle de doenças, pragas e até 

mesmo no manejo da irrigação.  

 

1.2.2 Aspectos edafoclimáticos para a cultura 

 

O cultivo de pinhão-manso é encontrado desde o nível do mar até altitudes de 

aproximadamente 1000 m, porém observa-se que a planta se desenvolve melhor 

entre 200 e 800 metros, em temperaturas médias variando entre 18 e 25°C 

(SATURNINO et al., 2005). Entretanto, para Makkar e Becker (2009), a faixa de 

temperatura ótima está entre 25 e 35°C, sendo que a planta pode ser encontrada em 

regiões do Egito onde as temperaturas excedem os 40°C durante boa parte do ano. 

Segundo Arruda et al. (2004), o pinhão-manso é exigente de insolação e muito 

tolerante a seca e a baixa fertilidade dos solos, apresentando grande aptidão para 

seu cultivo em regiões tropicais e subtropicais de condições áridas e semi-áridas. 

Uma série de características no sistema produtivo do pinhão-manso como 

colheita, espaçamento de plantio, tratos culturais, controle de pragas e doenças e 

necessidades hídricas ainda não são totalmente compreendidas. As informações 

com relação ao requerimento de água são divergentes, sendo que em condições 

irrigadas, a planta pode receber 1500 mm ano-1 e sem irrigação, o pinhão-manso 

tem boa resposta a uma precipitação de 1200 mm ano-1 combinado com altas 

temperaturas podendo sobreviver com apenas 200 mm ano-1 (KHEIRA; ATTA, 2009; 

OPENSHAW, 2000).  

Segundo Saturnino et al. (2005), a planta tolera precipitações pluviométricas 

de 480 a 2380 mm anuais, entretanto seu bom rendimento é observado com chuvas 

anuais bem distribuídas entre 600 e 800 mm. Para Maes et al. (2009), o pinhão-

manso não é comum em regiões de clima árido e semi-árido e também não ocorre 

nas regiões onde a precipitação média é inferior a 944 mm ano-1 o que para esses 

autores essa informação é bastante contrastante com os valores de necessidade 

hídrica da cultura comumente citados da ordem de 200 a 300 mm anuais. Além 

disso, Li et al. (2010), destacam que os cultivos realizados em regiões áridas e semi-

áridas estarão condicionados a apresentarem baixas produtividades, exceto se 

receberem irrigação. 
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1.2.3 Irrigação 

 

O pinhão-manso tem gerado colocações contraditórias com relação a sua 

dependência ou não de irrigação, evidenciando a necessidade de estudos nas 

diversas regiões do Brasil com objetivo de avaliar a resposta do pinhão-manso sob 

diferentes manejos de irrigação, visto que existe uma grande variabilidade de climas 

e solos no país. Segundo alguns autores, o aumento na produção de biodiesel irá 

aumentar a pressão pelo uso da água em todo o mundo (FRAITURE; GIORDANO; 

LIAO, 2008; RAJAGOPAL, 2008). Fairless (2007) e Achten et al. (2008), destacam 

que embora o pinhão-manso possa ser caracterizado como uma planta tolerante a 

seca, ainda não se sabe qual a real resposta dessa cultura quando irrigada e qual o 

comportamento do consumo hídrico quando submetida a diferentes sistemas de 

produção. A literatura relata que a planta precisa de água principalmente durante o 

primeiro ano se as chuvas forem irregulares, indicando que a irrigação é necessária 

apenas para a sobrevivência inicial (PARAMATHMA et al., 2007 apud ARIZA-

MONTOBBIO; LELE, 2010). 

Segundo Everson, Mengistu e Gush (2013) culturas que não requerem 

irrigação, consomem pouca água e fornecem proteção contra a erosão como o 

pinhão-manso, devem receber preferência quando se seleciona culturas com 

potencial para biocombustíveis. No entanto, trabalhos têm relatado ganhos de 

produtividade em condições irrigadas, bem como no teor e rendimento de óleo de 

sementes (RAJAGOPAL, 2008; KHEIRA; ATTA, 2009; SINGH et al., 2013; TIKKOO; 

YADAV; KAUSHIK, 2013). Há relatos de produtividades variando de 330 kg ha-1 em 

condições de sequeiro, a 1200 kg ha-1 em área irrigada já no primeiro ano de cultivo 

em Petrolina, no nordeste brasileiro (DRUMOND et al., 2007). Em condições de 

cultivos intensivos, destacando-se uma boa disponibilidade hídrica, acredita-se que 

a produtividade possa atingir cerca de 5 Mg ha-1 ano-1 (TEWARI, 2009). 

Quando o déficit hídrico é caracterizado em cultivos, há o desencadeamento 

de reações que comprometem o pleno desenvolvimento de uma cultura. A queda da 

atividade fotossintética e o fechamento dos estômatos são alguns dos efeitos 

causados pelo déficit hídrico (TABAEIZADEH, 1998 apud VALLIYODAN; NGUYEN, 

2006; YORDANOV; VELIKOVA; TSONEV, 2003). Consequentemente, a redução da 

atividade das plantas refletirá em queda na produtividade. Em geral, a produtividade 
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da planta está condicionada ao número de frutos, número de sementes por fruto e 

massa de sementes, variando muito, dependendo da região, dos métodos de cultivo 

e tratos culturais, idade da cultura, bem como da regularidade pluviométrica, ação 

prolongada de ventos na época da estiagem ou mesmo pela fertilidade do solo 

(FERNANDES et al., 2013). 

Além disso, os esforços em melhoramento genético do pinhão-manso tem 

potencial de transformar os tipos de plantas atuais dessa oleaginosa em tipos 

biologicamente eficientes que possam ser produzidos sob sistemas mais intensivos, 

podendo necessitar de irrigação durante períodos de estresse hídrico (JINGURA, 

2011) 

 

1.2.4 Poda dos ramos 

 

O manejo da poda do pinhão-manso também é pouco conhecido devido ao 

fato do cultivo de pinhão-manso ser relativamente recente. Considerando-se a 

densidade de plantio, que geralmente varia de 1100 para 3300 plantas ha-1 

(OPENSHAW, 2000), a poda é uma prática de manejo visando um melhor arranjo 

espacial de ramos e a dinâmica espaço-temporal da área foliar (RAJAONA; 

BRUECK; ASCH, 2011). 

A poda, no conceito fitotécnico, é considerada uma técnica cultural utilizada 

para alterar o desenvolvimento natural da planta, sendo uma das práticas culturais 

mais antigas realizada em fruticultura, sendo que para produzir os resultados 

esperados, é importante que seja executada levando-se em consideração a 

fisiologia e a biologia da planta e seja aplicada com moderação e oportunidade 

(VIEIRA JÚNIOR; MELO, 2006; SCARPARE FILHO; MEDINA; SILVA, 2011). Um 

dos princípios fisiológicos fundamentais é que o excesso de crescimento vegetativo 

reduz a quantidade de frutos e o excesso de frutos reduz a qualidade dos mesmos, 

ou seja, existe uma relação inversa entre vigor e produtividade (SCARPARE FILHO; 

MEDINA; SILVA, 2011). 

Na literatura, alguns trabalhos têm mostrado que a poda pode ser benéfica à 

cultura do pinhão-manso, contribuindo para a formação da planta com arquitetura 

adequada, controle fitossanitário e, quando associada à irrigação, aumentar o 

número de ramos produtivos, inflorescência saudável para proporcionar uma boa 

frutificação, rendimento de frutos e concentração da produção no tempo, quanto pela 
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manutenção da arquitetura da planta (BEHERA et al., 2010; GOUR, 2006; MELO et 

al., 2008; OLIVEIRA; BELTRÃO, 2010; SINGH; BARGALI; SWAMY, 2006).  

De acordo com Saturnino et al. (2005), a poda dos ramos no pinhão-manso 

pode aumentar a intensidade de brotação em virtude da eliminação da dominância 

apical e consequentemente, concentrar a produção, o que também facilita a 

operação de colheita. Em cultivos irrigados por pivô central, a poda se torna 

imprescindível, pois a cultura fica limitada a altura do sistema de irrigação. Além 

disso, o manejo da poda visa melhorar a circulação de ar, diminuir a incidência de 

doenças pela maior penetração da radiação solar, além de manter os ramos mais 

grossos e vigorosos, tornando-os assim mais produtivos (YARBOROUGH, 2006; 

PESCIE et al., 2011).  

A poda proporciona redução da altura das plantas, facilitando a colheita e 

estimulando a emissão de um maior número de ramos secundários produtivos, uma 

vez que as inflorescências se localizam nas extremidades apicais desses ramos 

além de que impede o tombamento de arbustos maiores e pesados, especialmente 

em áreas propensas a ventos fortes e solos rasos (DEVIDE; CASTRO; RODRIGUES 

JÚNIOR, 2010; GHOSH; CHIKARA; CHAUDHARY, 2011). Esta é de grande 

importância na exploração da cultura, influenciando no fenômeno da diferenciação 

floral, de maneira a permitir que a produção seja contínua ao longo do ano, inclusive 

no período de entressafra (DIAS et al., 2003).  

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

muito bem a poda; sendo que as podas de manutenção devem ser feitas no início da 

estação chuvosa, visando conduzir a planta, ocupando possíveis espaços que 

possam vir a existir entre as plantas e para manter a planta em uma altura que 

favoreça a colheita sem necessidade de usar escadas, ou seja, em torno de dois 

metros de altura mesmo quando adultas. A poda deve ser feita quando ocorre a 

queda das folhas e a planta entra em um período de dormência que geralmente 

coincide com a estação seca (KAUSHIK et al., 2007). Rajaona, Brueck e Asch 

(2011) sugerem que a poda deve ser considerada uma ferramenta de manejo para 

otimizar a produção de sementes e biomassa, além de apontarem a necessidade de 

estudos a longo prazo sobre os efeitos da poda no crescimento e atributos 

produtivos de pinhão-manso. 
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1.3 Análise energética 

 

O manejo das culturas e todas as atividades que visam aumentar a produção 

ou potencial produtivo devem ser avaliados quanto a sua viabilidade em diversos 

aspectos. No caso do pinhão-manso, pouco se sabe sobre a sua viabilidade 

econômica, social e energética. Em atividades agrícolas, é de grande importância 

que as culturas apresentem além de viabilidade econômica, viabilidade energética 

(HÜLSBERGEN et al., 2001), a qual segundo Albuquerque et al. (2008), pode ser 

determinada através de uma análise energética, fundamentada como instrumento 

complementar de avaliação do processo produtivo, principalmente no tocante ao 

item sustentabilidade (JASPER, 2009). 

Determinar a melhor estratégia de manejo dos sistemas agrícolas depende da 

análise das condições ambientais específicas, bem como das informações de 

balanços energéticos e econômicos (ASSENHEIMER; CAMPOS; GONCALVES 

JÚNIOR, 2009). Comitre (1993) expôs a importância da análise e do balanço 

energético para fornecer parâmetros com a finalidade de mensurar, interpretar e 

subsidiar a tomada de decisões no direcionamento das políticas tecnológicas. 

Nos sistemas de produção agrícola a energia de origem fóssil, da qual o 

modelo econômico brasileiro é dependente, desempenha papel vital, pois seu preço 

afeta todos os custos da cadeia produtiva (FLUCK, 1979). A agricultura, como um 

meio de converter energia solar em alimentos, necessita de outras fontes de energia, 

sobressaindo-se os fertilizantes e os defensivos agrícolas, insumos, geralmente 

derivados do petróleo (ULBANERE; FERREIRA, 1989). 

A análise energética de um sistema de produção é realizada a partir de dois 

indicadores muito utilizados, tais como o Balanço Energético (BE) e o EROI (Energy 

Return Over Investment).  

O BE em sistemas agrícolas é calculado a partir da diferença entre toda a 

energia utilizada para se produzir uma determinada matéria-prima e a energia 

proveniente da queima dessa matéria-prima. Esse indicador é o mais indicado para 

definir a viabilidade energética de um sistema de produção (URQUIAGA; ALVES; 

BOODEY, 2005), podendo gerar um resultado positivo, nulo ou negativo. Um 

resultado positivo indica que a energia utilizada para se produzir uma matéria prima 

foi menor do que a energia da matéria-prima produzida. Essa relação tende a ser 

positiva quando há um menor consumo de fertilizantes, principalmente o 
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nitrogenado, e um rendimento elevado da cultura (GAZZONI; FELICI; CORONATO, 

2007). A partir dos resultados de BE é possível mensurar, interpretar e subsidiar a 

tomada de decisões relativas à adoção de novas técnicas, direcionamento de 

políticas tecnológicas e manejos agropecuários, com potencial para economizar 

energia e aumentar a eficiência dos insumos, reduzindo custos em sistemas de 

produção (CAMPOS; CAMPOS, 2004; COMITRE, 1993). Também é usado como um 

indicador para comparar a eficiência energética entre dois biocombustíveis 

(SHAPOURI; WANG; DUFFIELD, 2006). 

O EROI é determinado pela razão entre a energia de saída (output) e a 

energia de entrada (input). Segundo Prueksakorn et al. (2010), dependendo do 

resultado observados, há a possibilidade de compreender a relação entre o 

investimento da energia e aquela energia produzida. Enquanto valores superiores a 

1 indicam um ganho líquido positivo de energia, valores menores que 1 indicam um 

ganho líquido negativo, ou seja, o investimento de energia está maior do que a 

energia produzida no sistema de produção. O EROI é uma ferramenta complementar 

na análise energética e somente o seu uso não seria critério para tomada de 

decisões, porém, a comparação entre valores de EROI é considerada útil, sendo que 

através dela é possível tornar mais completa a comparação entre a viabilidade de 

duas fontes de energia distintas (HALL; BALOGH; MURPHY, 2009). Segundo 

Andrea (2013), por meio do cálculo do EROI e da mensuração de sua variação com 

o tempo, obtém-se um bom indicativo de como a rentabilidade energética de um 

sistema ou processo está mudando. 

Dessa forma, o objetivo principal desse trabalho foi avaliar os efeitos de 

diferentes tipos de poda e manejos hídricos no cultivo do pinhão-manso em 

Piracicaba, SP. Como objetivos específicos foram propostos avaliar o crescimento e 

produtividade do pinhão-manso; as mudanças no teor e na composição do óleo de 

sementes de pinhão-manso; avaliar o balanço energético dessa cultura manejada 

com irrigação por pivô central e sem irrigação desde a sua implantação até o quarto 

ano de cultivo. 
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2 CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DO PINHÃO-MANSO SOB CONDIÇÕES 

DIFERENCIADAS DE PODA E IRRIGAÇÃO 

 

Resumo 

O pinhão-manso é uma oleaginosa que tem despertado interesse com relação 
ao seu conhecimento agronômico. Além disso, esta planta tem importância para a 
produção de biodiesel devido ao elevado teor de óleo em suas sementes. O efeito 
da irrigação combinado a diferentes intensidades de poda no crescimento e 
produtividade do pinhão-manso foi investigado neste estudo. O experimento foi 
conduzido na Fazenda Experimental da ESALQ/USP, em blocos aleatorizados com 
quatro repetições, em que os fatores foram constituídos de três tipos de poda e dois 
manejos hídricos. Cada parcela foi constituída de 16 plantas, sendo as quatro 
plantas centrais consideradas úteis. As variáveis altura de plantas, diâmetro de copa, 
taxas de crescimento absoluto e relativo em altura e diâmetro de copa e índice de 
área foliar foram avaliados mensalmente (30; 60; 90; 120; 150; 180 e 210 dias após 
poda) e as variáveis de produção ao final do experimento. A irrigação influenciou o 
diâmetro da copa, taxas de crescimento absoluto em altura e diâmetro de copa, na 
taxa de crescimento relativo em diâmetro de copa e nas variáveis produtivas. Por 
outro lado, o fator poda apresentou diferenças em todas as variáveis de crescimento, 
sendo a poda drástica a que exibiu as maiores taxas médias de crescimento. As 
plantas irrigadas apresentaram os maiores rendimentos por planta e por hectare. 
 
Palavras-chave: Jatropha curcas L.; Oleaginosa; Pivô central 

 

Abstract  

Jatropha is an oilseed culture that has been highlighted because some 
agronomic aspects. In addition, this plant is important for biodiesel production due to 
the high oil content in its seeds. The combined effect of irrigation to different pruning 
intensities on growth and productivity of jatropha was study in this work. The 
experiment was conducted at the Experimental Farm of ESALQ/USP, in randomized 
blocks with four replicates, where the factors were three types of pruning and two 
water conditions. Each prune of each block had 16 plants, considering only the 
central plants (four plants) to collect the data. The data regarding the plant height, 
canopy diameter, absolute and relative growth rates in height and canopy diameter, 
and leaf area index were evaluated monthly (30; 60; 90; 120; 150; 180 and 210 days 
after pruning), plus the production parameters. Irrigation have influenced canopy 
diameter, absolute growth rates in height and canopy diameter, the relative growth 
rate in canopy diameter and productive parameters. On the other hand, the pruning 
have showed differences in all growth variables, being the drastic pruning that have 
presented the highest average on growth rates. The plants under irrigated conditions 
have showed the highest yield per plant and per hectare. 

 
Keywords: Jatropha curcas L.; Oilseeds; Center pivot 
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2.1 Introdução 

 

A exploração da bioenergia representada pela produção de biocombustíveis 

tornou-se parte da agenda de desenvolvimento sustentável global, assim como tem 

chamado atenção científica e comercial como meio de abordar uma possível crise 

energética. O bioetanol e o biodiesel são considerados os mais importantes 

biocombustíveis líquidos utilizados nos últimos anos. Os biocombustíveis são 

derivados principalmente a partir de culturas agrícolas, como cana e milho 

(bioetanol) e sementes oleaginosas (biodiesel) (YE et al., 2009; JINGURA, 2011). 

Uma das alternativas para a produção de biodiesel é o pinhão-manso 

(Jatropha curcas L.), uma cultura com potencial promissor no que se refere ao 

fornecimento de matéria-prima para geração de energia. Esta oleaginosa é uma 

planta da família Euphorbiaceae, nativa do México e América Central, com cultivos 

em muitos outros países latino-americanos, asiáticos e africanos, adaptando-se a 

diversidade de ambientes tropicais e subtropicais (MISHRA, 2009). O pinhão-manso 

apresenta diversos atributos, tais como rápido crescimento, capacidade de crescer 

em áreas marginais, fácil propagação, ser uma planta perene, podendo ser cultivada 

em área de baixa e alta precipitação e suas sementes produzem óleo viscoso que 

serve de matéria prima para a produção de sabão e velas, na indústria de 

cosméticos e, de forma mais importante, na produção de biodiesel (JONGSCHAAP 

et al., 2007; KUMAR; SHARMA, 2008; SUJATHA; REDDY; MAHASI, 2008).  

O pinhão-manso apresenta prematuridade quanto ao aparecimento de 

gemas, o que favorece o aumento na quantidade de ramos e, consequentemente na 

produção de frutos (OLIVEIRA; BELTRÃO, 2010). Além disso, dados científicos 

confiáveis estão em falta, apesar do seu âmbito considerável para aperfeiçoar a 

produção em uma ampla gama de práticas agrícolas (SINGH et al., 2013). 

Mesmo sendo conhecida como uma planta tolerante a falta de água, o 

pinhão-manso não cresce bem em áreas propensas à seca, requerendo irrigação 

pelo menos modesta (mensal) durante o período de seca (SINGH et al., 2013). Para 

Behera et al. (2010) e Srivastava et al. (2011) a frequência da irrigação não afeta 

significativamente o crescimento do pinhão-manso, porém segundo Openshaw 

(2000) a cultura do pinhão manso responde bem à irrigação, interferindo diretamente 

na produção, possibilitando de três a quatro colheitas por ano. No entanto, o 

fornecimento de água para a cultura de forma eficiente interfere diretamente no 
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processo de produção agrícola, considerando que são cada vez mais frequentes os 

problemas climáticos como estiagens que atingem severamente culturas não 

irrigadas, mesmo em regiões climaticamente aptas para a maioria das culturas 

(EVANGELISTA et al., 2011). 

Segundo Rajaona, Brueck e Asch (2011) pouco se sabe sobre o 

comportamento do pinhão-manso submetido a técnicas de manejo da cultura em 

campo, tais como aplicação de fertilizantes, irrigação ou poda, uma vez que os 

estudos com esta planta tem sido iniciado recentemente. De forma contrária, são 

intensas as investigações sobre os aspectos técnicos de processamento de óleo de 

sementes de pinhão-manso. Para alguns autores, a poda é uma intervenção 

fitotécnica que pode contribuir para a formação da planta com arquitetura adequada, 

reduzir a incidência de pragas e doenças, melhora a circulação do ar no dossel foliar 

e, quando associada à irrigação, aumentar o número de ramos produtivos 

(YARBOROUGH, 2006; OLIVEIRA; BELTRÃO, 2010; PESCIE et al., 2011). Além do 

mais, permitir que as plantas cresçam até alcançarem grandes portes, pode gerar 

problemas na colheita, como aumento nos custos com mão-de-obra, considerando o 

florescimento e de maturação dos frutos do pinhão-manso desuniformes (ALAM; 

ABDULLAH; ABDULLAH, 2011; BRASILEIRO et al., 2012; EVERSON; MENGISTU; 

GUSH, 2013). 

 A análise de crescimento clássica baseia-se em intervalos de tempo fixados 

por duas amostras sucessivas ao longo do ciclo biológico da cultura e requer 

informações que podem ser obtidas sem necessidade de equipamentos sofisticados 

(SILVA; BELTRÃO; AMORIM NETO, 2000). Seu fundamento, segundo Benincasa 

(2003), baseia-se no fato de que, em média, 90% da matéria orgânica acumulada ao 

longo do crescimento da planta são provenientes da atividade fotossintética e o 

restante, da absorção mineral do solo. Essa análise tem sido utilizada para a 

investigação do efeito de fenômenos ocorridos, desde as influências ecológicas 

naturais até efeitos de tratamentos aplicados sobre o crescimento de diversas 

culturas (PAULINO et al., 2011).  

 Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento e 

produtividade do pinhão-manso em resposta a irrigação e diferentes tipos de poda 

para a região de Piracicaba, SP. 
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2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Caracterização da área e delineamento experimental 

 

O experimento foi realizado no município de Piracicaba, SP (latitude 22°41’58” 

S, longitude 47°38’42” e altitude de 511 m), na Fazenda Areão, pertencente ao 

Departamento de Engenharia de Biossistemas, da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (ESALQ–USP). O clima da região é 

considerado do tipo Cwa no sistema Köppen, denominado subtropical úmido, e 

caracterizado por estiagem no inverno, temperatura média anual em torno de 22 °C 

e precipitação acumulada média de 1328 mm ano-1 (CENTRO DE PESQUISAS 

METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS APLICADAS A AGRICULTURA - CEPAGRI, 

2013). O solo é classificado como Nitossolo Vermelho (EMBRAPA, 2006), 

apresentando textura argilosa e densidade média variando de 1,4 a 1,46 g cm-3 

(FLUMIGNAN, 2011) na camada de 0 a 1 m de profundidade. Na Tabela 2.1 estão 

apresentados os parâmetros físicos e a caracterização química do solo 

determinados a partir de amostras compostas coletadas aleatoriamente na área em 

que o experimento foi implantado. 

 

Tabela 2.1 - Características químicas e físicas do solo da área de implantação do experimento 

Químicos 

Área de 
manejo 

Camada 
pH 

(CaCl2)
 M.O.* N P 

S 
(SO4

-2
) 

K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 H+Al 

 m  g dm
-3

 mg kg
-1

 --mg dm
-3-- 

--------------mmolcdm
-3--------

----- 

Pivô 
Central 

0-0,2 6,0 18 1120 10 26 2,5 55 18 20 

0,2-0,4 5,8 9 840 2 32 1,2 47 21 20 

Sequeiro 
0-0,2 5,5 18 1120 18 22 1,3 49 13 25 

0,2-0,4 5,5 11 980 4 26 1,0 44 12 25 

Físicos 

 
Argila Silte Areia 

Classe Textural 
--------------------------g kg

-1-------------------------- 

Pivô 
Central 

0-0,2 486 259 255 Argilosa 

0,2-0,4 644 162 195 Muito Argilosa 

Sequeiro 
0-0,2 541 209 250 Argilosa 

0,2-0,4 614 206 180 Muito Argilosa 

*Matéria Orgânica 

 

O monitoramento dos dados meteorológicos foi realizado por uma estação 

meteorológica equipada com sensores de temperatura e umidade relativa do ar 

(Termohigrômetro modelo HMP45C da Vaisala®) e chuva (Pluviômetro modelo 
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TE525MM da Texas Electronics®). A leitura e armazenamento dos dados climáticos 

foi realizada por um datalogger (CR23X, Campbell Scientific®), o quais foram 

fornecidos a cada 15 minutos e nas escalas horária e diária.  

As mudas de pinhão-manso foram cultivadas em casa de vegetação e 

transplantadas em dezembro de 2011 sendo dispostas em espaçamento de 3 x 4 m 

(12 m2 de área por planta) entre plantas e linhas, respetivamente, totalizando 833 

plantas ha-1. As podas correspondentes aos tratamentos foram realizadas em 

setembro de 2014 por ocasião do início do quarto ano de cultivo da cultura 

(2014/2015), quando as plantas estavam em período de dormência, período em que, 

segundo Behera et al. (2010) a poda parece ser uma técnica eficiente para produzir 

novos ramos. O delineamento experimental utilizado foi em blocos aleatorizados, 

segundo um esquema fatorial 3 x 2, com quatro repetições. Os fatores foram 

constituídos de três tipos de poda e dois manejos hídricos (com e sem irrigação). 

Cada parcela foi constituída de 16 plantas, sendo as quatro plantas centrais 

consideradas úteis. Foram utilizadas duas áreas, sendo uma irrigada (I) e outra sem 

irrigação (SI). Em ambas as áreas foram realizadas os seguintes tipos de poda: sem 

poda (P1); poda a 1,5 m de altura e 1,5 m de diâmetro (P2); e poda a 2 m de altura e 

1,5 m de diâmetro de copa (P3). As podas foram realizadas com auxílio de facão e 

gabarito confeccionado com tubos de polietileno nas dimensões especificadas na 

descrição dos tratamentos. 

 

2.2.2 Condução do experimento 

 

A irrigação no tratamento irrigado foi realizada através do pivô central, 

sendo o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) de 82 e 81% avaliado 

nos anos de 2014 e 2015, respectivamente. Estes valores podem sem considerados 

ótimos nas escalas propostas por Bernardo, Soares e Mantovani (2006). O manejo 

da irrigação foi realizado com base nos dados de evapotranspiração da cultura 

determinados por dois lisímetros de pesagem circular, sendo os mesmos instalados, 

calibrados e testados na área experimental por Flumignan (2011). A partir da leitura 

dos lisímetros de pesagem, foi determinada a quantidade de água necessária para 

reposição conforme o consumo periódico da planta. A evapotranspiração foi 

calculada semanalmente com base na variação de massa do lisímetro (LENA, 2013), 
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sendo que a lâmina a ser aplicada foi controlada mediante o ajuste da velocidade do 

pivô (regulagem do porcentímetro). 

A adubação para satisfazer a demanda nutricional da cultura foi realizada 

de acordo com as recomendações propostas por FACT (2010), em quatro 

aplicações ao longo de cada ciclo produtivo, utilizando ureia, superfosfato simples e 

cloreto de potássio como fontes de NPK (12-6-12), respectivamente, sendo 

distribuídos 200 g da formulação por planta. Durante toda a execução do 

experimento, foram realizadas práticas de manejo cultural, englobando o controle 

fitossanitário de pragas, doenças e plantas infestantes como cigarrinha verde 

(Empoasca spp.) ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus Banks) e vermelho 

(Tetranychus desertorum), percevejo (Pachoycoris sp.); Oídio (Oidium sp.), ferrugem 

(Phakospsora arthuriana Buriticá & Hennen) e buva (Conyza bonariensis). Para o 

controle das plantas invasoras no cultivo, foi utilizada roçadeira acoplada a um trator 

na entrelinha e roçadeira manual entre plantas. Após cada roçagem manual, foi 

realizada a aplicação localizada de herbicida sistêmico não seletivo. 

 

2.2.3 Variáveis e avaliações 

 

Os frutos foram colhidos ao atingirem o estádio de maturação fisiológica, 

determinado pela coloração amarela (PESSOA et al., 2012). No total foram 

realizadas cinco colheitas que ocorreram entre janeiro e maio de 2015. Após a 

colheita os frutos foram colocados para secar na sombra em temperatura ambiente, 

sendo pesados ao atingirem umidade em torno de 8% para a determinação do 

rendimento de frutos e sementes para cada tratamento avaliado. As variáveis de 

produção avaliadas foram: produção de frutos e sementes (kg planta-1); 

produtividade de frutos e de sementes (kg ha-1) e número de frutos e sementes por 

planta.  

Aos 30, 60, 90, 120, 150, 180 e 210 dias após a poda (DAP) foram analisadas 

as seguintes variáveis de crescimento: altura da planta (cm), diâmetro da projeção 

da copa (cm) e Índice de Área Foliar (IAF, adimensional). A altura foi determinada 

através da medição da região compreendida entre o nível do solo e o meristema 

apical da haste principal com trena. O diâmetro da projeção da copa das plantas foi 

obtido pela média do comprimento do diâmetro coletado no sentido perpendicular e 

paralelo à linha de cultivo. A partir dos valores médios mensais de altura de planta e 
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diâmetro de copa, foram calculadas suas respectivas taxas de crescimento absoluto 

(TCAA e TCAD) em cm dia-1 e taxas de crescimento relativo (TCRA e TCRD) em cm 

cm-1 dia-1 (BENINCASA, 2003). O IAF foi estimado usando o equipamento LAI 2200 

(LI-COR®) 

 

2.2.4 Análise estatística 

 

Os dados experimentais foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk 

(SHAPIRO-WILK, 1965) (p>0,01) e de Levene (BOX, 1953) (p>0,01) para verificação 

básica da normalidade e homocedasticidade residuais, seguido de transformações 

caso fossem necessárias. Os fatores de variação foram analisados estatisticamente 

por meio da análise de variância utilizando a linguagem e ambiente R, versão 2.15.1. 

(R. DEVELOPMENT CORE TEAM, 2013) e o programa estatístico Statistical 

Analysis System (SAS INSTITUTE, 2009). Os fatores qualitativos foram analisados 

pelo teste de média, com base no teste de média de Tukey a 5 e 1%. Os fatores 

quantitativos (DAP) foram analisados por meio da análise de regressão polinomial.  

 

2.3 Resultados e discussão 

  

O ano de 2014 foi um ano atípico e apresentou índices pluviométricos 

relativamente baixos em grande parte do território brasileiro, especialmente na 

região sudeste. Esse quadro negativo de precipitação afetou a capacidade de 

armazenamento de água do reservatório utilizado para alimentação do sistema de 

irrigação do experimento, o que afetou diretamente a condução do experimento de 

campo e as irrigações durante o quarto ano de cultivo do pinhão-manso. Entretanto, 

deve-se considerar que as plantas do experimento irrigado foram irrigadas 

regularmente desde a sua implantação em 2011 até o final do terceiro ano de cultivo 

em agosto de 2014 (LENA, 2013). Segundo este autor, os valores de 

evapotranspiração (ETc) diárias das plantas irrigadas foram cerca de 35% maiores 

em relação as plantas não irrigadas, em estudo realizado durante os dois primeiros 

anos de cultivo do pinhão-manso. Nesse sentindo, é provável que essa diferença 

possa ser a mantida nos anos seguintes, visto que, a maior disponibilidade de água 

no solo devido à irrigação venha a favorecer o maior crescimento das plantas 

irrigadas. 



 52 

2.3.1 Efeito dos tratamentos no crescimento 

 

As médias de todas as variáveis foram significativamente diferentes pelo teste 

F entre os tipos de poda (P) e período de avaliação após o início do experimento 

(DAP), porém não houve influência da irrigação (I) (Tabela 2.2). Pela ANOVA, 

identificou-se que houve interação significativa entre poda x DAP em todas as 

variáveis de crescimento analisadas, bem como interação entre irrigação x DAP para 

diâmetro da copa, taxa de crescimento em altura (TCAA) e diâmetro da copa (TCAD) 

e taxa de crescimento relativo em diâmetro da copa (TCRD). 

 
Tabela 2.2 – Valores de F para efeito da irrigação (I), poda (P) e dias de avaliação após a poda (DAP) 

na altura de plantas, diâmetro da copa, taxa de crescimento absoluto em altura (TCAA) e 
diâmetro da copa (TCAD), taxa de crescimento relativo em altura (TCRA) e diâmetro da 
copa (TCRD) e índice de área foliar (IAF) 

Fonte de 
Variação 

GL 
Altura 
(cm) 

Diâmetro 
(cm) 

TCAA 
(cm dia

-1
) 

TCAD 
(cm dia

-1
) 

TCRA 
(cm cm

-1
dia

-1
) 

TCRD 
(cm cm 

-1
dia

-1
) 

IAF 

I 1 1,03
ns

 3,73
ns

 1,04
ns

 3,84
ns

 0,33
ns

 1,23
ns

 1,61
ns

 

P 2 21,95
***

 15,14
**
 58,79

***
 8,35

**
 132,46

***
 13,48

**
 5,89

*
 

DAP 6 363,97
***

 556,56
***

 194,88
***

 172,86
***

 113,42
***

 147,85
***

 541,19
***

 

I x P 2 1,06
ns

 0,38
ns

 1,59
ns

 1,26
ns

 2,12
ns

 0,33
ns

 1,30
ns

 

I x DAP 6 0,51
ns

 3,85
*
 3,23

**
 2,63

*
 0,79

ns
 2,94

*
 2,02

ns
 

DAP x P 12 16,2
***

 5,45
***

 18,66
***

 8,77
***

 26,01
***

 10,04
***

 3,04
***

 

I x P x DAP 12 1,81
ns

 1,61
ns

 1,45
ns

 1,21
ns

 1,88
*
 0,94

ns
 2,08

*
 

Média geral  262,03 283,36 0,5 0,85 0,002 0,004 1,76 

CV (%)  7,67 6,46 39,78 33,43 40,87 36,03 15,87 

Níveis de significância: *0,01<p<0,05; **0,001<p<0,01; ***p<0,001; ns. - diferença não significativa; GL – Graus 
de liberdade; CV – Coeficiente de variação 

 

O aumento nas alturas das plantas ocorreu de forma diferenciada entre os 

tipos de poda, em que se observaram incrementos de 73, 142,7 e 102 cm em P1, P2 

e P3 respectivamente, representando acréscimos de 29,7, 95,1 e 51% em relação às 

alturas no início do experimento (Figura 2.1). O modelo de regressão linear 

apresentou o melhor ajuste para os dados de altura nos tratamentos P1 (R²=0,98), 

P2 (R²=0,93) e P3 (R²=0,94). Essa tendência também foi observada por Carvalho et 

al. (2013), os quais estudaram o efeito do aumento nas lâminas de irrigação e sua 

resposta no crescimento do pinhão-manso. Faria et al. (2011) observaram que a 

irrigação favoreceu o aumento no crescimento em altura de plantas de pinhão-

manso em estudo da resposta dessa planta a irrigação e a formas de aplicação de 

fertilizante organo-mineral-marinho.  

Durante todo o período de realização do estudo, as alturas variaram com o 

tempo de forma significativa, sendo que entre os tipos de poda apenas aos 150 DAP 
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as alturas foram iguais (p>0,05). Em cada tratamento, as alturas diferiram com o 

tempo, porém não houve diferenças aos 180 e 210 DAP para esta variável nos 

tratamentos podados (P2 e P3, respectivamente). 

 

 

Figura 2.1 - Diagrama de dispersão e equações de ajuste para altura de plantas de pinhão-manso em 
função dos dias após a poda. Letras maiúsculas e minúsculas indicam diferenças entre 
tipo de poda e dias após a poda, respectivamente (p <0,05). Barras verticais indicam o 
erro padrão da média. Níveis de significância: *0,01< p <0,05; **0,001< p <0,01 

 

O diâmetro da copa seguiu a mesma tendência observada para altura com 

acréscimos de 77,8, 127,8 e 125,2% em P1, P2 e P3, respectivamente, em relação 

as médias no início do estudo. O melhor modelo de regressão para esta variável 

também foi o linear com coeficientes de determinação (R²) de 0,87 para P1, 0,9 para 

P2 e 0,87 para P3 (Figura 2.2A). A partir dos 150 DAP os diâmetros não 

apresentaram diferenças entre os tipos de poda. A interação entre irrigação x dias 

após a poda foi bem ajustada pelo modelo linear, sendo que para a irrigação o 

coeficiente de determinação foi de 0,89 e 0,88 sem irrigação (Figura 2.2B). Ao 

mesmo tempo, observou-se que a irrigação teve efeito significativo sobre o diâmetro 

da copa aos 120, 150 a 180 DAP, em que plantas irrigadas apresentaram as 

maiores médias. Faria et al. (2011), estudando a influência de diferentes manejos 

hídricos e aplicações de fertilizantes também encontrou efeito positivo da irrigação 

no diâmetro da copa do pinhão-manso, mostrando a forte influência desses fatores 

no desenvolvimento da planta.  
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**98,0R2 

**93,0R2 

X10  6,1187,3Ŷ -1 **94,0R2 
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Figura 2.2 – Diagramas de dispersão e equações de ajuste para diâmetro de copa de plantas de 
pinhão-manso em função dos dias após a poda. Letras maiúsculas indicam diferenças 
entre tipo de poda (A) e entre manejo hídrico (B). Letras minúsculas indicam diferenças 
entre os dias após a poda, respectivamente (p <0,05). Barras verticais indicam o erro 
padrão da média. Níveis de significância: *0,01< p <0,05; **0,001< p <0,01 

 

Os acréscimos em altura e diâmetro da copa ao longo do tempo podem ser 

relacionados com o fato do pinhão-manso ser uma planta de crescimento rápido, 

cuja altura média é de dois a três metros, podendo chegar a cinco metros em 

condições especiais de clima, solo e irrigação (OPENSHAW, 2000; ARRUDA et al., 

2004).  

As taxas de crescimento absoluto em altura foram de forma geral, maiores 

nas plantas submetidas à poda drástica (P2), apresentando diferenças significativas 

em relação aos demais tratamentos apenas aos 60 e 90 DAP. Isto indica que nesses 

períodos, plantas podadas a 1,5 m de altura e 1,5 m de diâmetro da copa foram mais 

eficientes na formação de novos tecidos (Figura 2.3A). Plantas submetidas à poda 

drástica apresentam maior vigor e crescimento vegetativo quando esta é feita no 

inverno (SCARPARE FILHO; MEDINA; SILVA, 2011; RUFATO et al., 2012), 
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corroborando o comportamento observado neste trabalho. Contudo, o crescimento 

vigoroso do pinhão-manso não é conveniente, considerando a possibilidade de 

redução na produtividade em decorrência da demanda por nutrientes pelas 

estruturas vegetativas da planta, autossombreamento, bem como dificuldade no 

manejo filotécnico e fitossanitário e na operação de colheita (LAVIOLA; DIAS, 2008). 

Entre os manejos hídricos, somente foi observada diferença aos 30 DAP, 

sendo que as plantas irrigadas apresentaram maiores taxas aos 90 e 120 DAP, e as 

plantas sem irrigação aos 90 DAP (Figura 2.3B). Behera et al. (2010) reporta que o 

pinhão-manso necessita de irrigação frequente para otimizar o desenvolvimento do 

dossel e produtividade. Segundo Singh et al. (2013), o pinhão-manso tem seu 

desenvolvimento vegetativo afetado em áreas propensas à seca, requerendo que 

seja realizada a reposição de água por irrigação nos períodos mais secos do ano. 

 

 

Figura 2.3 – Diagrama de dispersão e equações de ajuste para taxa de crescimento absoluto em 
altura de plantas (TCAA) de pinhão-manso em função dos dias após a poda. Letras 
maiúsculas indicam diferenças entre tipo de poda (A) e entre manejo hídrico (B). Letras 
minúsculas indicam diferenças entre os dias após a poda, respectivamente (p <0,05).  
Barras verticais indicam o erro padrão da média. Níveis de significância: *0,01< p <0,05; 
**0,001< p <0,01 
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Em relação às taxas de crescimento absoluto em diâmetro da copa, os 

valores não diferiram entre as podas na maioria dos períodos de avaliação, sendo 

que quando houve diferença, o tratamento P1 e P2 foram os menores aos 120 e 30 

DAP, respectivamente (Figura 2.4A). Na interação entre irrigação x dias após a 

poda, as diferenças entre manejos da água foram notadas aos 60, 120 e 210 DAP, 

sendo que as taxas de crescimento em plantas irrigadas foram maiores (Figura 

2.4B). Para cada manejo, as maiores taxas foram observadas aos 90 DAP, 

independentemente do tipo de poda que foram submetidas.  

 

 

Figura 2.4 – Taxa de crescimento absoluto em diâmetro de copa (TCAD)de plantas de pinhão-manso 
em função dos dias após a poda. Letras maiúsculas indicam diferenças entre tipo de 
poda (A) e entre manejo hídrico (B). Letras minúsculas indicam diferenças entre os dias 
após a poda, respectivamente (p <0,05). Barras verticais indicam o erro padrão da 
média 

 

Analogamente às taxas de crescimento absoluto em altura (TCAA) e diâmetro 

da copa (TCAD), suas respectivas taxas de crescimento relativo (TCRA e TCRD) 

seguiram a mesma tendência já descrita acima (Figura 2.5). Ressalta-se apenas que 
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a poda drástica apresentou diferenças na TCRA (Figura 2.5A) em relação aos 

demais tratamentos apenas aos 90 e 120 DAP e que as TCRD entre os dois manejos 

hídrico foram diferentes aos 120 e 210 (Figura 2.5C). A taxa de crescimento relativo 

é uma medida da eficiência da produção de nova matéria seca sobre a já existente e 

é, também, chamada de taxa de crescimento específico (SILVA; BELTRÃO; 

AMORIM NETO, 2000), sendo um indicativo de grande importância na avaliação de 

materiais genéticos sob diferentes condições de estresse (BENINCASA, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Diagrama de dispersão (A) para taxa de crescimento relativo em altura TCAA) e taxa de 
crescimento relativo diâmetro de copa (TCRD) de plantas de pinhão-manso em função 
dos dias após a poda. Letras maiúsculas indicam diferenças entre tipo de poda (A e B), 
entre manejo hídrico (C). Letras minúsculas indicam diferenças entre os dias após a 
poda, respectivamente (p <0,05). Barras verticais indicam o erro padrão da média. Níveis 
de significância: *0,01< p <0,05; **0,001< p <0,01 
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De forma geral, os padrões temporais das taxas de crescimento em altura e 

diâmetro da copa foram similares, evidenciando aumentos mais acentuados em 

altura da planta e diâmetro da copa dos 60 aos 120 DAP, partindo do final do mês 

de outubro, caracterizado pelo início da emergência das folhas, conforme já relatado 

por Ghezehei, Everson e Annandale (2015). Este aumento também pode estar 

associado aos fatores climáticos ao longo desses períodos de avaliação, os quais 

apresentaram as mais altas precipitações (Figura 2.6). 

 

 

Figura 2.6 – Valores mensais de temperatura máxima (Tmáx), mínima (Tmín) e média (Tméd), umidade 
relativa do ar média (URméd) e precipitação pluvial (PPT) no período experimental 

 

Conforme já relatado, embora não tenha sido possível realizar irrigação no 

período de execução desse estudo, é provável que o efeito das irrigações nos anos 

anteriores favoreceu o maior crescimento das plantas. A maior disponibilidade de 

água no solo, principalmente com a irrigação, gerou maiores taxas de crescimento, 

(NERY et al., 2009; CARVALHO et al., 2011; GHEZEHEI; EVERSON; ANNANDALE, 

2015), evidenciando que o pinhão-manso tem taxa de crescimento relativo superior 

quando submetido a condições de disponibilidade hídrica adequada. Os valores de 

ETc registrados durante o quarto ano de cultivo estão apresentados na Tabela 2.3, 

os quais foram, de forma geral, cerca de 20% maiores no tratamento irrigado em 

relação ao sem irrigação. Esse aumento na ETc pode estar relacionado ao maior 

tamanho das plantas, bem como ao maior índice de área foliar, conforme também 

observado por Lena (2013). Assim, apesar de ser relativamente tolerante a seca, a 

disponibilidade hídrica é um fator limitante ao crescimento do pinhão-manso. 
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Segundo Saturnino et al. (2005) e Bianchini, Pimenta e Santos (2006), fatores 

ambientais como temperatura e fotoperíodo também influenciam no crescimento dos 

vegetais. Além disso, quando a poda é realizada em plantas dormentes, estas 

apresentam maior vigor, quando comparadas às podadas no verão, que têm seus 

vigores reduzidos (FAUST, 1989). 

 
Tabela 2.3 – Evapotranspiração mensal acumulada (ETc) da cultura de pinhão-manso nos 

tratamentos irrigados por pivô central e sem irrigação 

 ETc (mm) 

Data Irrigação Sem irrigação 

Set/2014 61,6 64,5 

Out/2014 74,7 65,7 

Nov/2014 140,4 99,6 

Dez/2014 181,2 120,9 

Jan/2015 152,4 135 

Fev/2015 206,7 147 

Mar/2015 130,6 123 

Abr/2015 92,7 74,1 

Mai/2015 29,7 37,2 

Jun/2015 30,1 22,8 

Jul/2015 29,6 27 

Ago/2015 28,5 25,5 

 
 

Ao longo da condução do experimento, observou-se que as plantas 

apresentaram tendência de redução nas taxas de crescimento a partir dos 90 DAP, 

período que coincidiu com a floração e frutificação, conforme relatado por Carvalho 

et al. (2013), de modo que as suspensões no crescimento vegetativo decorrentes do 

desenvolvimento de estruturas produtivas ocorrem pelo maior encaminhamento de 

energia e assimilados à floração e frutificação (LARCHER, 2000). Além disso, as 

diminuições nas taxas de crescimento também podem ser relacionadas com o 

aumento da proximidade ao período de inverno, onde há redução das temperaturas 

e nos índices pluviométricos, bem como queda total das folhas. Apesar de não 

possuírem folhas, o crescimento não é cessado integralmente, devido aos processos 

fotossintéticos que acontecem no tronco, especialmente no período de abscisão 

foliar (NIELSEN, 1995), os quais proporcionam índices de produtividade 

consideráveis, sendo importante no balanço de carbono das árvores (DAMESIN, 

2003; PFANZ; ASCHAN, 2001). Segundo Carvalho e Nakagawa (2000), a taxa de 

crescimento das plantas é controlada geneticamente, de modo que fatores que 

determinem diferentes taxas iniciais de crescimento terão efeito apenas durante a 
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fase de crescimento exponencial das plantas, diminuindo de intensidade à medida 

que elas crescem. 

A variação do IAF entre as podas seguiu a mesma tendência ao longo dos 

dias após a poda, com médias que variaram de 0,5 a 2,9 em P1; 0,6 a 3,4 em P2; e 

0,5 a 2,9 em P3 (Figura 2.7A), sendo que os maiores valores foram verificados aos 

120 DAP. As diferenças entre as podas foram significativas apenas aos 90 DAP 

período em que o tratamento com poda drástica apresentou a maior média. De 

forma geral, os maiores índices de área foliar foram verificados entre os 90 e 150 

DAP, sendo que o tratamento P2 apresentou a maior média (1,8) em relação aos 

demais tratamentos (p<0,001). Esse comportamento pode ser consequência das 

maiores taxas pluviométricas observadas nesse período, principalmente nos meses 

de dezembro de 2014 (90 DAP) e janeiro de 2015 (120 DAP), conforme também 

relatado por Schio (2010). Assim, os valores de IAF seguiram a mesma tendência já 

relatada para as taxas de crescimento, ou seja, com o crescimento vegetativo, houve 

também aumento na área foliar. Tjeuw, Slingerland e Giller (2015), observaram que 

o IAF, bem como o volume do dossel diminuiu cerca de 40% com a poda a 75 cm de 

altura. De acordo com esses autores, há uma dificuldade em comparar os efeitos da 

poda com outras pesquisas, visto que nem todas incluíram um tratamento não 

podado (Controle) (EVERSON; MENGISTU; GUSH, 2013; SURIHARN et al., 2011). 

 
Figura 2.7 - Diagrama de dispersão e equações de ajuste para índice de área foliar de plantas de 

pinhão-manso em função dos dias após a poda. Letras maiúsculas indicam diferenças 
entre tipo de poda (A), entre manejo hídrico (B). Letras minúsculas indicam diferenças 
entre os dias após a poda, respectivamente (p <0,05). Barras verticais indicam o erro 
padrão da média. Níveis de significância: *0,01< p <0,05; **0,001< p <0,01 
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Na literatura, pesquisadores observaram reduções no IAF devido ao déficit 

hídrico (MOFOKENG et al., 2015; GHANBARI et al., 2013; PETROPOULOS et al., 

2008), mostrando a forte influência do fator água no desenvolvimento da planta. 

Considerando que à medida que a área foliar aumenta, há também aumento no IAF 

(FRANDOLOSO, 2012), alguns estudos relatam que a redução do conteúdo de água 

no solo provocou redução da área foliar em pinhão-manso (SILVA et al., 2011; 

HORSCHUTZ et al., 2012), mamona (BARROS JÚNIOR et al., 2008) e cana-de-

açúcar (FARIAS et al., 2008). Entretanto, no presente trabalho, não foram 

observadas diferenças no IAF entre plantas irrigadas e sem irrigação, ou seja, o 

manejo hídrico não provocou efeitos nessa variável de crescimento (Figura 2.7B). 

Isso pode ser explicado pela notável tolerância do pinhão-manso ao estresse 

hídrico. Segundo Maes et al. (2009), o metabolismo do pinhão-manso merece mais 

atenção, visto que há possibilidade de que esta planta não possua um metabolismo 

C3 puro, mas sim apresente um metabolismo CAM em seu tronco suculento com 

folhas mudando de metabolismo C3 para CAM em condições de seca (TING; 

STERNBERG; DENIRO, 1983; LUTTGE, 2008), como em Frerea indica, outra planta 

com tronco suculento (LANGE; ZUBER, 1977).  

Segundo Hokmalipour e Dabrbandi (2011), a área foliar influencia a 

interceptação e utilização da radiação no dossel das culturas, bem como 

desempenha papel importante no uso da água (LIU; STÜTZEL, 2002). O índice de 

área foliar, definido como a razão área total do tecido fotossintético por unidade de 

área de superfície do solo disponível à planta (WATSON, 1947) é uma característica 

fundamental para predizer a atividade fotossintética em plantas (KARA; MUJDECI, 

2010), bem como um importante dado de entrada em modelos de predição de 

crescimento e produção primária (LIZASO; BATCHELOR; WESTGATE, 2003; XIAO; 

JANSSENS; YUSTE, 2006).  

 

2.3.2 Rendimento de frutos e sementes 

 

As variáveis de produção analisadas foram influenciadas apenas pelos 

manejos hídricos, em nível de 0,1% de probabilidade (Tabela 2.4). Entretanto, 

somente houve efeito significativo da interação irrigação x poda para produção e 

produtividade de sementes.  
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Tabela 2.4 – Valores de F para efeito da irrigação (I) e poda (P) na produção (PrFr), produtividade 
(PFr) e número de frutos (NFr); produção (PrS), produtividade (PSe) e número de 
sementes (NSe)  

Fonte de 
Variação 

G.L. 
PrFr 

(kg pl
-1

) 
PFr 

(kg ha
-1

) 
NFr 

PrSe  
(kg pl

-1
) 

PSe 
(kg ha

-1
) 

NSe 

I 1 30,06*** 30,06*** 33,11*** 39,39*** 39,39*** 36,62*** 
P 2 0,85

ns
 0,85

ns
 0,90

ns
 0,92

ns
 0,92

ns
 0,84

ns
 

Bloco [I] 6 3,57* 3,57* 4,11* 3,68* 3,68* 3,25* 
I x P 2 3,33

ns
 3,33

ns
 3,25

ns
 4,12* 4,12* 3,53

ns
 

Média geral  2,69 2238,43 3195,04 1,77 1474,74 8883,23 
CV (%)  16,60 16,48 15,80 14,90 15,16 15,22 

Níveis de significância: *0.01< p <0.05; **0.001< p <0.01; *** p <0.001; n.s. - diferença não significativa; G.L – 

Graus de liberdade; CV – Coeficiente de variação. I - Irrigação; SI - Sem irrigação 

 

Pelo teste de média de Tukey constatou-se que o tratamento irrigado foi 

superior ao não irrigado em todas as características produtivas avaliadas (Tabela 

2.5). Em relação ao rendimento de frutos, plantas irrigadas produziram ao longo de 

cinco colheitas cerca de 950 frutos pl-1; 3,2 kg pl-1e produtividade média de 2651,3 

kg ha-1, representando acréscimos de 31,3; 31,2 e 31,1%, respectivamente, em 

relação às que não receberam irrigação (Tabela 2.5). No que diz respeito ao 

rendimento de sementes, foram obtidas cerca de 2640 sementes pl-1, produção de 

2,1 kg pl-1 e produtividade de 1761,1 kg ha-1. Nota-se que, de maneira similar aos 

frutos, os rendimentos de sementes sofreram aumentos expressivos com a irrigação, 

sendo que esta favoreceu uma produção 31,6% maior de sementes, bem como 

acréscimos de 33,3 e 32,5% na produção em quilos por planta e por hectare, 

respectivamente. Trabalhos na Índia reportam que em condições de irrigação houve 

aumento no número de frutos colhidos (DANIEL, 2008), com relatos de produção por 

planta duas vezes maior em relação a plantas que não foram irrigadas (ARIZA-

MONTOBBIO; LELE, 2010). Kheira e Atta (2009), Singh et al. (2013) e Tikkoo, 

Yadav e Kaushik (2013) também encontraram que o rendimento de sementes 

aumentou com o aumento na disponibilidade de água. Oliveira et al. (2012), 

estudando a resposta do pinhão-manso a níveis de irrigação e doses de adubação 

potássica no sudeste do Brasil, observaram que o aumento nas lâminas de irrigação 

aplicadas apresentaram impacto positivo sobre a produtividade. Nessa mesma 

região, mais precisamente no estado de Minas Gerais, a irrigação produziu efeitos 

significativos sobre o crescimento e produtividade de sementes de pinhão-manso 

(EVANGELISTA et al., 2011; FARIA et al., 2011). 
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Tabela 2.5 - Médias das variáveis produtivas em função dos manejos hídricos e tipo de poda 

Manejo hídrico 
Poda  

P1 P2 P3 
Médias 

 Número de frutos  

I 952 907 982,25 947,1 A 
SI 632,5 781,5 537,25 650,4 B 

Médias 792,25 844,25 759,75  

 Produção de frutos (kg pl
-1

)  

I 3,2 3,0 3,3 3,2 A 
SI 2,1 2,6 1,8 2,2 B 

Médias 2,7 2,8 2,5  

 Produtividade de frutos (kg ha
-1

)  

I 2685,7 2518,3 2750 2651,3 A 
SI 1780,9 2203,6 1492 1825,5 B 

Médias 2233,3 2360,9 2121  

 Número de sementes   

I 2607,5 2534 2773,5 2638,3 A 
SI 1760,7 2154,2 1495 1803,3 B 

Médias 2184,1 2344,1 2134,2  

 Produção de sementes (kg pl
-1

)  

I 2,1 Aa 2,0 Aa 2,2 Aa 2,1 A 
SI 1,4 Bb 1,7 Aa 1,2 Bb 1,4 B 

Médias 1,7 1,9 1,7  

 Produtividade de sementes (kg ha
-1

)  

I 1744,9 Aa 1682,1 Aa 1856,3 Aa 1761,1 A 
SI 1159,1 Bb 1436,5 Aa 969,5 Bb 1188,4 B 

Médias 1452 1559,3 1412,9  

Médias seguidas de mesma letra maiúscula entre linhas e minúscula entre colunas não diferem entre 
si pelo teste de Tukey, em nível de 0,05 de probabilidade. I - Irrigação; SI - Sem irrigação; P1 - sem 
poda; P2 - poda a 1,5 m de altura e 1,5 m de diâmetro de copa; P3 - poda a 2 m de altura e 1,5 m de 
diâmetro de copa. 
 

Na literatura alguns trabalhos expõem que a produção anual do pinhão-

manso pode variar de 0,2 a pouco mais de 2 kg de sementes por planta, ou de 2 a 5 

Mg ha-1 a depender das condições climáticas e de manejo da cultura (FOIDL et al., 

1996; HELLER, 1996; TEWARI, 2007; FRANCIS; EDINGER; BECKER, 2005). Os 

resultados desse trabalho indicam uma proximidade com os relatados por Prajapati e 

Prajapati (2005) e Tomomatsu e Brent (2007), segundo os quais o pinhão-manso 

com cinco anos de idade produziu 1200 kg ha-1, podendo apresentar produtividades 

60% maiores com a irrigação. Segundo Daniel (2008), a mais alta produtividade 

registrada na Índia em cultivo de seis anos de idade sem irrigação foi de cerca de 

500 kg ha-1 no quinto ano de cultivo, sendo que depois que a irrigação foi introduzida 

no sexto ano, a produtividade foi de cerca de 1200 kg ha-1. Também na Índia, a mais 

alta produtividade do pinhão-manso com três anos de idade sob condições de 

sequeiro foi de apenas 450 kg ha-1, comparado a 750 kg ha-1 quando irrigada. 

 O desdobramento da interação irrigação x poda na Tabela 2.4, verifica-se que 

em condições de irrigação não foram detectadas diferenças entre as podas 
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(p=0,5527), as quais foram constatadas na ausência de irrigação (p=0,0365). Nos 

tratamentos sem irrigação, a poda drástica (P2) apresentou a maior média tanto para 

produção (1,7 kg pl-1) quanto para produtividade (1436,6 kg ha-1) de sementes. As 

plantas que receberam irrigação, foram as que apresentaram em média, a maior 

produção de sementes por planta (2,1 kg), assim como a maior produtividade 

(1761,1 kg ha-1). Schio (2010) indica que o rendimento de sementes de árvores de 

pinhão-manso não podadas, em consórcio com amendoim forrageiro (Arachis pintoii) 

foi mais elevado do que as podadas em experimento conduzido em Belize. Ghosh, 

Chikara e Chaudhary (2011), relataram que plantas não podadas produziram mais 

frutos e consequentemente mais sementes em relação as plantas que receberam 

poda. Além disso, Tjeuw, Slingerland e Giller (2015), verificaram que a poda 

provocou uma redução de 75% na produtividade de sementes em relação a plantas 

de pinhão-manso não podadas. Em contrapartida, Singh et al. (2013), buscando 

uma padronização de técnicas agronômicas para o cultivo de pinhão-manso em 

diferentes localidades na Índia, não observaram efeitos significativos dos 

tratamentos de poda na produtividade na maioria das localidades estudadas.  

 Alterações na arquitetura da planta, como poda apical e dos ramos, são 

ações que podem ser adotadas visando modificações na relação fonte/dreno de tal 

forma a obter maior produção de frutos (GUIMARÃES et al., 2007). O efeito da poda 

do tratamento P2 na produção e produtividade de sementes observado nesse 

trabalho pode ser devido à intensidade da poda, bem como com os níveis hormonais 

da planta. Como observado por Raven (2001), com a remoção de parte da copa, 

reduziu-se o número de gemas apicais e, dessa maneira, o fluxo de auxina pode ter 

diminuído, além da redução significativa da dominância apical, tendo provável 

contribuição no estímulo de brotações laterais abaixo da região do corte. Segundo 

Taiz e Zeiger (2004), a auxina é o hormônio vegetal que promove o crescimento de 

regiões apicais e sua biossíntese ocorre principalmente em tecidos com rápida 

divisão celular e crescimento, especialmente nas partes aéreas.  

 

2.4 Conclusões 

 

A avaliação dos efeitos da poda e da irrigação no crescimento e produção do 

pinhão-manso é relevante para o manejo de um cultivo com essa espécie. Nesse 

sentido observou-se que a irrigação teve influência significativa ao longo dos dias 
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após a poda no diâmetro da copa, nas taxas de crescimento absoluto em altura e 

diâmetro e na taxa de crescimento relativo em diâmetro. Os tipos de poda 

influenciaram significativamente todas as variáveis de crescimento avaliadas, sendo 

que a poda drástica apresentou as maiores taxas médias de crescimento ao longo 

de período de estudo. Em contrapartida, a irrigação teve efeito positivo sobre as 

variáveis produtivas avaliadas, porém as podas influenciaram apenas na produção 

de sementes por planta e produtividade média de sementes. As plantas irrigadas 

apresentaram os maiores rendimentos por planta e por hectare.  
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3 TEOR DE ÓLEO E PERFIL LIPÍDICO DE SEMENTES DE PINHÃO-MANSO SOB 

DIFERENTES TIPOS DE PODA E IRRIGAÇÃO USANDO RMN DE 1H 

 

Resumo 

O pinhão-manso é uma espécie conhecida por ser fonte de óleo para 
produção de biodiesel. Assim, torna-se necessária a avaliação de diferentes técnicas 
agronômicas na produção de óleo vegetal bem como na sua composição em ácidos 
graxos. Este estudo teve como objetivo avaliar as mudanças no teor e na 
composição do óleo de sementes de pinhão-manso oriundas de plantas manejadas 
sob diferentes tipos de poda e manejos hídricos por meio de RMN de 1H. Não foram 
observadas diferenças espectrais entre os tratamentos, ou seja, a irrigação e a poda 
não influenciaram o teor de óleo nas sementes de pinhão-manso. O perfil lipídico 
das sementes de pinhão-manso adquirido pela RMN HR-MAS manifestou a 
presença de sinais típicos de triacilgliceróis com predominância de ácidos 
insaturados esterificados a unidade de glicerol. A análise quantitativa do óleo revelou 
que o manejo hídrico teve influência em plantas submetidas a poda drástica (P2), 
sendo que a ausência de irrigação provocou a diminuição nos teores de ácido 
linoleico e de ácidos saturados, mas favoreceu aumentos nas fração de ácido oleico. 
Portanto, a partir de sua composição de ácidos graxos, óleo de pinhão-manso nas 
condições deste estudo mostra-se como matéria-prima útil para a produção de 
biodiesel. 
 

Palavras-chave: Oleaginosa; Óleo vegetal; Espectroscopia; Jatropha curcas L 

 

Abstract 

 Jatropha is a species known to be a source of oil for biodiesel production. 
Thus, it becomes necessary to evaluate different agronomic techniques in the 
production of vegetable oil as well as its fatty acid composition. This study aimed to 
evaluate changes in the content and composition of the jatropha seed oil derived 
from plants managed under different types of pruning and water conditions by means 
of 1H NMR. Spectral differences were observed between the treatment, ie, irrigation 
and pruning did not affect the oil content in jatropha seed. Lipid profile of jatropha 
seeds acquired by HR-MAS NMR revealed the presence of typical signs of 
triacylglycerols with predominantly unsaturated acids esterified glycerol unit. 
Quantitative analysis of the oil revealed that water condition had an influence on 
plants subjected to severe pruning (P2), wherein the irrigation absence caused a 
decrease in linoleic acid and saturated acids content, but favored increases in oleic 
acid fraction. Therefore, from its fatty acid composition, jatropha oil under the 
conditions of this study it is shown how useful raw material for the production of 
biodiesel. 
 
Keywords: Oilseed; Vegetable oil; Spectroscopy; Jatropha curcas L  
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3.1 Introdução 

 

 O crescimento da população global, o acelerado desenvolvimento industrial, 

bem como o aumento no preço e o risco de escassez do petróleo convenceu o 

mundo da necessidade de novas matrizes energéticas. Os biocombustíveis são 

exemplos de fontes de energia renováveis que se apresentam como alternativa para 

suprir a demanda energética mundial, além de contribuir para redução das emissões 

de gases poluentes (FRANCIS; EDINGER; BECKER, 2005).  

 Nesse sentido, os biocombustíveis são definidos como combustíveis 

derivados de materiais biológicos que não sejam fósseis, incluindo produtos 

metabólicos de organismos vivos (BUNGAY, 1982; DEMIRBAS, 2009). O biodiesel é 

um combustível biodegradável composto por monoalquil ésteres com cadeias longas 

de ácidos graxos formados através da transesterificação dos ácidos graxos 

presentes em óleos vegetais não comestíveis, óleos alimentares residuais, gorduras 

animais, coprodutos de óleos vegetais refinados e até de ácidos graxos livres 

(BERCHMANS; HIRATA, 2008; ANGARITA et al., 2012; ONG et al., 2013), 

possuindo características para uso em motores diesel conforme especificações da  

American Society of Testing and Materials através da norma ASTM D6751 

(URIARTE JUNIOR, 2010). Entre as vantagens do biodiesel sobre o diesel destaca-

se: a não toxicidade do biodiesel, tem origem em fontes renováveis, melhor 

qualidade das emissões durante o processo de combustão e desempenho no motor 

semelhante ao diesel. Estima-se que mesmo com o fornecimento de energia cerca 

de 10% menor tal desemprenho é similar ao diesel em se tratando de potência e no 

torque (LOTERO et al., 2005; CORRÊA; ARBILLA, 2006; OLIVEIRA et al., 2006).  

O pinhão-manso é uma planta nativa da América que se encontra 

amplamente distribuída ao redor do mundo (CHITRA; VENKATACHALAM; 

SAMPATHRAJAN, 2005) e vem sendo considerada uma importante matéria-prima 

para produção de biodiesel (BEHERA et al., 2010). Entre as espécies produtoras de 

sementes oleaginosas, esta planta é preferida para cultivo comercial por causa de 

suas várias vantagens sobre as demais nessa categoria (DANIEL, 2008) como 

tolerância a seca, fácil propagação mesmo em solos de baixa fertilidade, 

crescimento rápido, alto rendimento médio de sementes, as podem produzir óleo 

entre 30 e 50% de óleo não comestível (PRAMANIK, 2003; ANNARAO et al., 2008; 

ACHTEN et al., 2010)  
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 Segundo Kaushik e Bhardwaj (2013), o teor de óleo e a composição de ácidos 

graxos junto com o rendimento na produção de sementes são os principais 

parâmetros a serem considerados para a obtenção de matéria prima para o 

biodiesel. Uma vez que esses parâmetros estão intimamente relacionados com as 

condições agronômicas, estudos nesse contexto devem ser realizados com o 

objetivo de selecionar as melhores condições de cultivo. Na literatura são escassos 

trabalhos que avaliem a influência de técnicas de manejo da cultura como irrigação e 

poda no teor de óleo das sementes, bem como na composição em ácidos graxos do 

óleo, apesar da importância do pinhão-manso no contexto da produção de 

biocombustíveis. 

 A espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio 

(RMN de 1H) tem desempenhado um papel cada vez maior no estudo de 

propriedades de óleos de origem vegetal (NG; GEE, 2001; PRESTES et al., 2007; 

NIU et al., 2014), embora no país ainda sejam escassas a utilização desta técnica 

para fins quantitativos quando comparados a produção internacional. A técnica de 

RMN permite a análise de amostras complexas, seja no estado liquido, sólido ou 

semi-sólido (gel). A RMN de baixo campo (frequências < 60 MHz) vem sendo 

empregada para avaliação de matérias primas para a produção de combustíveis 

(PRESTES et al., 2007; TIKKOO; YADAV; KAUSHIK, 2013; CONSTANTINO et al., 

2014; NIU et al., 2014; PARKER et al., 2014). A RMN de 1H de alta resolução tem 

sido usada para análise da composição em ácidos graxos em sementes, inclusive de 

pinhão-manso (COLNAGO; SEIDL, 1983; FORATO et al., 2000; VIGLI et al., 2003; 

ANNARAO et al., 2008; MUCCI et al., 2013). Tais métodos de análise apresentam 

vantagens sobre técnicas como a cromatografia gasosa (GC-MS) e líquida (HPLC-

MS) por ser uma técnica não destrutiva, rápida e sem necessidade de pré-

tratamento (BROBERG; KENNE, 2000; WANG et al., 2005; LINDON et al., 2009; 

BECKONERT et al., 2010), analisando sementes em seu estado natural (SANTOS et 

al., 2015) 

 Em face das informações expostas, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar o potencial de aplicação da técnica de RMN de 1H no campo agronômico, 

buscando detectar mudanças no teor e na composição do óleo de sementes de 

pinhão-manso oriundas de plantas manejadas sob diferentes tipos de poda e 

manejos hídricos por meio de RMN de 1H 
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3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Material Vegetal 

 

Foram utilizadas sementes maduras e secas (umidade <7%) de plantas de 

pinhão-manso cultivadas na área experimental do Departamento de Engenharia de 

Biossistemas da Universidade de São Paulo, localizada em Piracicaba, São Paulo. 

As plantas de pinhão-manso foram cultivadas em duas áreas, sendo uma irrigada 

por pivô central (I) e outra que não recebeu irrigação (SI). Em cada área, as plantas 

foram submetidas a três tipos de poda (P1 – sem poda; P2 – poda a 1,5 m de altura 

e 1,5 m de diâmetro da copa; P3 – poda a 2 m de altura e 1,5 de diâmetro da copa). 

 

3.2.2 Teor de Óleo 

 

As amostras de sementes foram pesadas em balança analítica digital 

Shimadzu (± 0,0001 g). As análises de RMN de 1H de baixo campo foram realizadas 

em um espectrômetro Bruker mq-20, equipado com um imã permanente de 0,5 T e 

sonda de 18 mm, observando núcleo de 1H a 20 MHz. Em todas as análises, as 

amostras foram transferidas diretamente para tubos de RMN e ambientadas por 30 

minutos em um bloco térmico a temperatura de 40 ± 2 °C. As sequências de pulsos 

utilizadas foram spin-eco e CPMG (Carr-Purcell-Meiboom-Gil).  

As análises de óleo utilizando as sequências de pulsos spin-eco e CPMG 

foram obtidas utilizando 3,5 ms de tempo de duração de eco () e 16 varreduras 

(NS). Nas análises com a sequência de pulso spin-eco um intervalo de reciclo de 2 s 

(RD) foi utilizado. Já para as análises com a sequência de pulso CPMG, 

formalmente descrita por: RD - 900 -  - [(18090 -  -)DE (18090 -  -) asd -  -]N}NS), o 

intervalo de reciclo entre pulsos escolhido foi de 10 s (RD) com duração dos pulsos 

de radiofrequência de 14,96 e 29,80 µs, referente aos pulsos de 90° e 180° 

respectivamente. As curvas de eco foram registradas com 600 pontos (N), sendo os 

ecos registrados durante 4 s. Para eliminar as deformidades causadas pela 

eletrônica do equipamento, principalmente nas coletas dos ecos iniciais, foi feito o 

registro dos mesmos a cada quatro ecos adquiridos. 

Para determinação do teor de óleo nas sementes de pinhão manso, duas 

curvas analíticas foram construídas baseadas nas sequências de pulso 
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mencionadas anteriormente. Para isto, os dados de 6 amostras de óleo de pinhão 

manso foram adquiridos variando a massa do óleo de 0,25 - 1,5 g, com um intervalo 

de 0,25 g. Em ambas as curvas analíticas, relacionou-se a massa de óleo com a 

amplitude da curva de decaimento do sinal de RMN de 1H. Após a construção das 

curvas analíticas, quintuplicadas de cada condição (I-P1, I-P2, I-P3, SI-P1, SI-P2 e 

SI-P3) contendo três sementes foram analisadas com as sequências de pulso 

otimizadas. 

 

3.2.3 Composição em ácidos graxos 

 

Os espectros de RMN de HR-MAS de 1H foram adquiridos em um 

espectrômetro de RMN Bruker AVANCE 400 a 293 K, operando a 9,4 T, observando 

o núcleo de hidrogênio a 400,13 MHz, equipado com uma sonda de alta resolução 

com gradiente de campo na direção do ângulo mágico (4 mm MAS 1H/13C/15N/D 

B3188/0572). Para a análise, as sementes de pinhão-manso sem cascas foram 

pulverizados e 3 mg de amostra foi inserida em rotor de óxido de zircônio com 

volume esférico de 50 µL, seguida da adição de 40 µL de CDCl3 contendo 0,05% 

TMS. Os experimentos foram realizados em triplicata com os seguintes parâmetros 

de aquisição: sequência de pulso (zg), 20 s de relaxation delay (D1), 16 transientes 

(NS), 64 K número de pontos (TD), tempo de aquisição (AQ) igual a 7,97 s e janela 

espectral de 4111,842 Hz. 

Durante a aquisição, as amostras foram giradas no ângulo mágico (θ = 

54,74°) a uma velocidade de 5 KHz. O ângulo mágico foi ajustado diariamente e o 

shimming foi otimizado para cada amostra. Os espectros foram processados no 

programa TOPSPIN com 64K pontos aplicando-se uma multiplicação exponencial 

dos FIDs por um fator de 0,3 Hz. Os deslocamentos químicos foram calibrados em 

relação ao sinal do TMS (δ 0 ppm). 

 

 

 

3.3.4 Análise Estatística 
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 Para cada conjunto de dados foi realizada a análise de variância (ANOVA) e 

pelo teste F foram verificadas as significâncias das diferenças entre os tratamentos 

usando o software estatístico Statistical Analysis Systems (SAS). As comparações 

entre as médias foram conduzidas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, 

usada como nível de decisão para aceitação ou rejeição da significância estatística 

em todas as análises. 

 

3.3 Resultados e Discussão 

 

3.3.1 Teor de óleo 

 

Na Figura 3.1 estão as curvas analíticas que relacionam os valores de massa 

do óleo com aqueles referentes à amplitude do sinal da curva de decaimento. 

 

 
Figura 3.1 - Curvas analíticas de óleo de pinhão-manso de acordo com as sequências de pulsos 

aplicadas 

  

As diferentes sequências de pulso avaliadas resultaram em diferentes 

amplitudes do sinal, no entanto, foi observada relação linear das duas grandezas 

para ambos os casos, que pode ser confirmada pelos valores dos coeficientes de 

correlação (R2) das curvas analíticas: 0,9999 (spin-eco) e 0,9995 (CPMG). Tais 

valores são aceitáveis uma vez que supera o valor mínimo esperado para este tipo 
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de análise (R2=0,97) (COLNAGO, 1996). Existe uma correlação alta entre os teores 

de óleo obtidos pelo método clássico de extração por solvente e RMN de 1H de 

baixo campo o que evidencia a eficiência dessas metodologias para análises na 

determinação dos teores de lipídeos em sementes (CONSTANTINO et al., 2014). 

Os valores médios do teor de óleo do conjunto amostral (n= 5) são mostrados 

na Tabela 3.1. Não foram observadas alterações significativas da irrigação e poda 

nos teores de óleo em sementes de pinhão-manso. Nas duas sequências 

analisadas, os resultados foram similares, evidenciando a sensibilidade e a robustez 

da técnica para este tipo de amostra. Além disso, a metodologia também se mostrou 

reprodutível com valores abaixo de 5% para os desvios padrões. De forma 

semelhante a este trabalho, a poda também não causou diferenças significativas, 

nos teores de óleo em sementes de pinhão-manso segundo Nery (2011) e Ghosh, 

Chikara e Chaudhary (2011). 

 

Tabela 3.1 - Valores médios (%) e desvios padrão do teor de óleo (%) por spin-eco e CPMG nas 
sementes de Jatropha curcas estudadas 

Amostras* spin-eco (%) CPMG (%) 

I-P1 32,38 ± 1,71 a 31,55 ± 2,04 a 
I-P2 33,65 ± 2,13 a 34,76 ± 2,68 a 
I-P3 34,36 ± 1,86 a 33,73 ± 2,97 a 

SI-P1 33,72 ± 1,83 a 33,82 ± 2,62 a 
SI-P2 33,85 ± 2,08 a 34,24 ± 2,50 a 
SI-P3 34,67 ± 2,01 a 35,58 ± 2,16 a 

CV (%) 5,7 7,6 
*Valores foram medidos a partir das análises em quintuplicata de cada condição 
Médias±desvio padrão 
I - Irrigação; SI - Sem irrigação; P1 - sem poda; P2 - poda a 1,5 m de altura e 1,5 m de diâmetro de copa; P3 - 
poda a 2 m de altura e 1,5 m de diâmetro de copa. 
 
 

 

 

 Em vários estudos, foi encontrado que o teor de óleo na semente de pinhão-

manso respondeu positivamente ao acréscimo de água durante a condução da 

cultura (KHEIRA; ATTA, 2009; NERY, 2011; SOUSA et al., 2011; TIKKOO; YADAV; 

KAUSHIK, 2013; MEDEIROS et al., 2014). Entretanto, no presente estudo a 

irrigação não promoveu aumento na produção de lipídios (óleo). 

Apesar de não serem observadas diferenças espectrais entre os tratamentos, 

bem como diferenças no teor de óleo das sementes entre os tratamentos. Segundo 

Prestes et al. (2007), quando ocorrem variações espectrais de RMN 1H, estas são 
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atribuídas a composição de ácidos graxos que podem ser combinadas para 

construção de modelos de reconhecimento de padrões, logo, os resultados deste 

ensaio sugerem que a composição desses ácidos nas amostras estudadas podem 

seguir a mesma tendência observada para os teores do óleo na semente.  

Como pode ser visto na Tabela 3.1, os teores de óleo das sementes de 

pinhão-manso foram maiores que 30%, isto é, mais altos do que aqueles usualmente 

encontrados para oleaginosas como soja, algodão e outras fontes comerciais de 

óleo. Dessa forma, o processamento de sementes de pinhão-manso para obtenção 

de óleo vegetal poderia ser viável, levando em consideração que há uma correlação 

entre o teor de óleo nas sementes e a quantidade de biodiesel produzido, onde, os 

processos de transesterificação geram rendimentos que variam entre 92 e 98% do 

óleo original (JINGURA, 2011)  

  

3.3.2 Perfil lipídico por RMN HR-MAS de 1H 

 

O perfil lipídico das sementes de Jatropha curcas adquirido pela RMN HR-

MAS revelou a presença de sinais bem conhecidos de triacilgliceróis. Na Figura 3.2, 

é apresentado o espectro de 1H com o sinal em 0,88 ppm (A) que corresponde ao 

grupo CH3 das unidades acil de todos os ácidos graxos (exceto para o ácido 

linolênico). Seguindo a ordem do valor dos deslocamentos químicos pode-se 

observar os sinais: em 1,25-1,3 ppm que são típicos dos grupos metilênicos de todas 

as cadeias acil de ácidos graxos (B); em 1,61 ppm correspondente aos hidrogênios 

beta carbonil dos ácidos graxos (C); em 2,03 ppm são observados sinais 

característicos de grupos metilênicos de hidrogênios alfa olefinicos (D); em 2,31 ppm 

foi revelado a presença de hidrogênios alfa carbonil de todos os ácidos graxos (E) e 

em 2,77 ppm mostrando a presença dos hidrogênios metilênicos entre duas olefinas 

(F). Além destes sinais, observa-se ainda ressonâncias entre 4,14 e 4,3 ppm e em 

5,27 ppm proveniente da presença de dois hidrogênios alfa metilênicos (α,α’-CH2: 

G) a o grupo beta metínico (β-CH: H), respectivamente, ambos relacionados a 

unidade de glicerol. Por fim, o sinal em 5,36 ppm revelando as duplas ligações de 

ácidos graxos insaturados (I). De forma geral, todos os sinais mencionados 

anteriormente referem-se a ácidos graxos esterificados a uma unidade de glicerol. 
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Figura 3.2 - Típico espectro de 

1
H HR-MAS de pinhão-manso com a respectiva atribuição dos sinais 

da unidade de glicerol (acima) e os diferentes tipos de ácidos graxos (abaixo) 

  

 A ausência de ácido linolênico pode ser facilmente identificada por um tripleto 

em δ 0,98 referente ao grupo CH3 terminal deste composto, o que faz com o que o 

perfil lipídico das sementes de pinhão-manso seja classificado como tipo linoleico e 

oleico (MITTELBACH; REMSCHMIDT, 2004; AKBAR et al., 2009, ONG et al., 2011). 

De acordo com o padrão europeu para biodiesel (DIN EN14103), a concentração de 

ésteres metílicos de ácidos graxos não deve exceder o limite de 12%. É possível que 

o estádio de maturação dos frutos de pinhão-manso quando colhidos tenha 

influenciado na concentração do ácido linolênico, que segundo Annarao et al. (2008) 

é detectável por RMN apenas nos estágios iniciais de desenvolvimento de 

maturação das sementes, tendo nos últimos estágios da concentração deste 

composto desaparecido totalmente, o que é bastante favorável, do ponto de vista da 

estabilidade oxidativa do óleo (ANTONIASSI et al., 2013). 

Na literatura, alguns autores descrevem que os ácidos oleico e linoleico 

participam com a maior parcela na composição do óleo seguido pelos ácidos 

palmítico e esteárico (ACHTEN et al., 2008; FERRARI et al., 2009; MAZUMDAR et 

al., 2012; RODRIGUES et al., 2013). Em termos qualitativos, os diferentes 
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tratamentos não provocam qualquer alteração no perfil de lipídeos, isto é, não houve 

alteração no conjunto de sinais em todos os espectros adquiridos.  

Nesse estudo, observou-se que altos níveis de ácidos graxos insaturados e o 

perfil de todos eles evidencia a semelhança das sementes de pinhão-manso com as 

várias espécies oleaginosas usadas para fins alimentícios, cosméticos, aplicações 

industriais ou biodiesel como mandioca, algodão, soja, milho e girassol (POPOOLA; 

YANGOMODOU, 2006; UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - 

USDA, 2012; ALVES et al., 2014). 

Para a quantificação do teor dos ácidos graxos foi utilizada a metodologia 

proposta por Barison et al. (2010), que tem como ideia básica o fato que todas as 

cadeias acil de ácidos graxos estarem esterificadas a uma mesma unidade de 

glicerol para formar os triacilgliceróis. Uma vez que a área dos sinais no espectro é 

proporcional ao número de hidrogênio de cada tipo na amostra, a composição dos 

ácidos graxos pode ser determinada através da relação entre as áreas de um dos 

sinais da unidade de glicerol e os sinais característicos de cada cadeia acil dos 

ácidos graxos presente no espectro de hidrogênio. 

Dessa forma, o teor dos ácidos graxos saturados e insaturados 

(especificamente linoleico e oleico), mostrado na Tabela 3.2, foram determinados 

diretamente do espectro de RMN HR-MAS de 1H utilizando as áreas dos sinais das 

cadeias acil de ácidos graxos (letras D, E e F) em relação a área do sinal G referente 

a unidade de glicerol. A reprodutibilidade da metodologia foi avaliada antes da 

obtenção dos espectros usados na análise quantitativa. Essa etapa consistiu, 

basicamente, na investigação da reprodução no empacotamento de rotor, aquisição 

de espectro e integração dos sinais.  

 
Tabela 3.2 - Valores médios (%) e desvios padrão do total de ácidos de sementes de pinhão-manso 

cultivado sob diferentes condições por RMN HR-MAS de 
1
H 

 Poda  

Irrigação 
P1 P2 P3 

CV (%) 
Ácido Linoleico (%) 

I 29,7 ±1,7 cB 34,1 ± 1,9 aA 32,3 ± 1,3 bA 9,6 
SI 32,9 ± 2,8 aA 32,0 ± 1,7 aB 32,7 ± 1,8 aA 14,3 

 Ácido Oleico (%)  

I 56,2 ± 3,0 bA 52,5 ± 4,0 bB 60,3 ± 5,3 aA 9,3 
SI 57,3 ± 4,7 aA 58,0 ± 4,8 aA 59,2 ± 5,6 aA 8,7 

 Ácidos Saturados (%)  

I 19,6 ± 3,3 abA 20,7 ± 4,7 aA 16,3 ± 5,3 bA 19,9 
SI 20,1 ± 4,9 aA 16,6 ± 5,0 abB 15,6 ± 5,0 bA 26,5 

Média±desvio padrão 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula entre linhas e minúscula entre colunas não diferem entre 
si pelo teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade. I - Irrigação; SI - Sem irrigação; P1 - sem 
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poda; P2 - poda a 1,5 m de altura e 1,5 m de diâmetro de copa; P3 - poda a 2 m de altura e 1,5 m de 
diâmetro de copa. 
 

 

3.3.3 Efeito da irrigação e poda no conteúdo de ácidos graxos 

 

Os resultados da análise quantitativa (Tabela 3.2) revelam que o ácido oleico 

apresentou-se como componente majoritário no óleo em todas as amostras, 

contribuindo com mais de 50% da composição em ácidos graxos. As demais frações 

correspondem aos teores de ácido linoleico, que variaram entre 29,7 e 34,1%, e de 

ácidos graxos saturados, que se mantiveram entre 15,6 e 20,7%.  

Os tipos de poda tiveram influência significativa (p< 0,05) nos teores dos 

ácidos graxos insaturados em sementes do tratamento irrigado. Entretanto para os 

tratamentos em que não houve irrigação, os valores médios para estes teores não 

diferiram estatisticamente a 5% de probabilidade, ocorrendo efeito significativo 

apenas para os ácidos saturados. Por outro lado, ao analisar a influência dos 

manejos de água para cada tipo de poda, notou-se que a irrigação ou ausência dela 

foram determinantes nos teores de ácido linoleico na ausência de poda (P1) e no 

perfil de ácidos graxos de plantas podadas a 1,5 m de altura e 1,5 m de diâmetro da 

copa (P2). No tratamento com poda drástica (P2), a ausência de irrigação provocou 

a diminuição nos teores de ácido linoleico e de ácidos saturados, mas favoreceu 

aumentos nas fração de ácido oleico, tendência já observada por Sezen et al. (2011) 

e Caruso et al. (2014) em girassol e oliva. Arslan et al. (2007) reportam que a 

relação oleico/linoleico é fortemente influenciada por fatores externos sugerindo que 

as diferenças observadas podem ter sido causadas por fatores ambientais, não 

necessariamente relacionadas com as temperaturas, mas, possivelmente, 

relacionadas com a disponibilidade hídrica.   

A composição final do biodiesel e suas propriedades físico-químicas 

dependem de características naturais das matérias-primas utilizadas no processo de 

fabricação, como comprimento e ramificação da cadeia e grau de instauração, sendo 

assim indispensável seu estudo (KNOTHE; STEIDLEY, 2005). Os óleos vegetais 

compostos por ácidos graxos de cadeia longa resultam em biodiesel com maior 

número de cetano (NC) e menores emissões de óxidos de nitrogênio, sendo que a 

presença de compostos monoinsaturados leva a uma elevação no número de 

cetano, um indicativo do tempo de atraso na ignição de combustíveis para motores 
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do ciclo diesel. Quanto maior o número de cetano mais curto será o tempo de 

ignição (SARAF; THOMAS, 2007; LÔBO; FERREIRA; CRUZ, 2009; KNOTHE; 

STEIDLEY, 2005). Visto que não existe um perfil de ácidos graxos que fornecerá 

todos os parâmetros ideais para a produção do biodiesel, matérias-primas para 

produção de biodiesel de alta qualidade tendem a ter um elevado teor de ácidos 

graxos monoinsaturados (ácido oleico) e baixos teores de ácidos poli-insaturados e 

saturados (GUNSTONE, 2004; DURRETT; BENNING; OHLROGGE, 2008; 

MAZUMDAR et al., 2012).  

Devido à presença de ácidos graxos insaturados no biodiesel, existe uma 

preocupação com relação tendência a oxidação. A estabilidade oxidativa dos óleos 

depende de fatores como condições de armazenamento (temperatura e exposição 

ao ar), presença de antioxidantes naturais (tocoferóis) e contaminantes, por exemplo 

(FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005; LEUNG; KOO; GUO, 2006). Além disso, este 

parâmetro de qualidade está diretamente relacionado com o grau de insaturação dos 

ácidos graxos presentes, como também com a posição das duplas ligações na 

cadeia carbônica, isto é, óleos com maior teor de ácidos graxos insaturados são 

mais susceptíveis à oxidação (CORSINI; JORGE, 2006; MEHER; SAGAR; NAIK, 

2006; BOUAID; MARTINEZ; ARACIL, 2007) com tendência de aumento na 

estabilidade representada pelo ácido linolênico, seguido pelos ácidos linoleico e 

oleico (MIYASHITA; TAKAGI, 1986). Em contrapartida, ácidos graxos saturados 

mostram alta viscosidade e uma tendência para solidificar em temperaturas mais 

baixas (KNOTHE; STEIDLEY, 2005). Sendo assim, a partir de sua composição de 

ácidos graxos, o óleo de pinhão-manso nas condições deste estudo mostram-se 

como matéria-prima útil para a produção de biodiesel. 

 

3.4 Conclusões 

  

O presente trabalho reporta a influência da irrigação e tipos de poda sobre o 

conteúdo de óleo e de ácidos graxos em sementes de pinhão-manso. Ressalta-se 

que esse estudo é o primeiro a propor uma avaliação do perfil lipídico de pinhão-

manso submetido aos tratamentos citados utilizando a ressonância magnética 

nuclear. No que diz respeito a qualidade do óleo, fornece informações valiosas sobre 

a composição de ácidos graxos do óleo de pinhão-manso, a qual foi utilizada para 

predizer algumas propriedades do biodiesel. A irrigação e a poda não influenciaram 
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o teor de óleo nas sementes de pinhão-manso. Em relação ao perfil graxo, a 

irrigação teve influência em plantas submetidas a poda drástica (P2). Nesta 

condição, a ausência de irrigação favoreceu o aumento no teor de ácido oleico, 

característica essa que gera informações indiretas sobre propriedades como 

estabilidade a oxidação e o número de cetano do biodiesel produzido a partir deste 

óleo. Por fim, a técnica de RMN de 1H se mostrou como uma técnica potencial para 

aplicação no campo agronômico, considerando a rapidez das análises, simplicidade 

em preparo das amostras e menor consumo de reagentes. 
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4 ANÁLISE ENERGÉTICA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DO PINHÃO-MANSO 

IRRIGADO E SEM IRRIGAÇÃO EM PIRACICABA, SÃO PAULO 

 

Resumo 

O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é uma oleaginosa com capacidade de 
se adaptar a condições edafoclimáticas variáveis. Esta planta adquiriu prestígio pois 
apresenta elevado teor de óleo em suas sementes em relação as demais 
oleaginosas, destacando-se como alternativa para a produção de biodiesel. O 
experimento de onde foram coletados os dados utilizados no presente trabalho foi 
realizado na Fazenda Areão, ESALQ/USP, no município de Piracicaba – SP, o qual 
foi instalado em 2011. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise energética do 
cultivo de pinhão-manso irrigado por pivô central e sem irrigação, por meio do 
balanço e da viabilidade energética. Determinou-se o fluxo de materiais, a partir do 
qual foi obtido o fluxo de energia, e os indicadores balanço energético (BE) e retorno 
sobre o investimento de energia (EROI) em ambos os sistemas. Os fertilizantes 
representaram o maior dispêndio de energia (42,57 GJ ha-1) para os dois sistemas 
estudados, seguido dos combustíveis (32,96 GJ ha-1). A área irrigada consumiu 
100,4 GJ ha-1, sendo 16% resultado do acionamento do pivô central. A energia bruta 
dos frutos de pinhão-manso foi de 69,82 e 45,31 GJ ha-1 para o sistema irrigado e o 
sem irrigação, respectivamente. O BE para as duas áreas foi negativo e o EROI foi 
de 0,63 para a área irrigada e 0,49 para a área sem irrigação, evidenciando a 
ineficiência e a não sustentabilidade do cultivo de pinhão-manso para geração de 
energia nas condições deste estudo. 
 

Palavras-chave: Viabilidade energética; Balanço energético; Sustentabilidade; Fluxo 
de energia 

 
Abstract 

Jatropha (Jatropha curcas L.) is an oilseed plant with a capacity to adapt to 
different climate and soil conditions. This plant have obtained prestige because it has 
high oil content in its seeds in comparison with others oilseeds, standing out as an 
alternative for the biodiesel production. The experiment where conducted at Areão 
Farm, ESALQ/USP, in Piracicaba SP. The objective of this study was determine the 
energy analysis of Jatropha from irrigated and rainfed condition. It was determined 
the materials flows, so that it was obtained the energy flow for the energy balance 
indicators (EB) and energy return over investment (EROI) in both systems. Fertilizers 
have had the highest energy consumption (42.6 GJ ha-1) for both systems studied, 
followed by fuel (32.9 GJ ha-1). The irrigated area have consumed 100.4 GJ ha-1, 
which 16% is a result of the center pivot usage. The gross energy of jatropha fruits 
was 69.8 and 45.3 GJ ha-1 for irrigated and rainfed, respectively. The negative values 
of EB for both water management and EROI, with 0.63 and 0.49 for irrigated and 
rainfed, respectively, have showed the inefficiency and unsustainability of jatropha 
cultivation on energy generation. 

 
Keywords: Energy feasibility; Energy balance; Sustainability; Energy Flow 
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4.1 Introdução 

 

A necessidade da utilização de energia nas atividades humanas faz com que 

grandes quantidades de matéria prima sejam consumidas diariamente. Boa parte 

desse produto é proveniente de fontes não renováveis como, por exemplo, o 

petróleo. Porém, apesar de constituir uma cadeia energética bem estabelecida, sua 

exploração e utilização vem causando impactos em solos, águas superficiais e 

subterrâneas e aos ecossistemas (RICHTER; KREITLER, 1993; KHARAKA; 

HANOR, 2003; KHARAKA; DORSEY, 2005).  

Conforme os danos ambientais decorrentes da queima de combustível fóssil 

foram se intensificando nos últimos anos, houve uma maior preocupação em utilizar 

fontes de energia que fossem mais limpas e renováveis (KOHLHEPP, 2010). Aliado 

a isso, a utilização pouco eficiente dos combustíveis fósseis, bem como a 

distribuição irregular das reservas mundiais de petróleo tem tornando mais urgente a 

necessidade de substituição dessas fontes de energia por biocombustíveis como 

biodiesel e álcool (PALACIO et al., 2012). Foi nesse contexto que o óleo vegetal 

para a produção de biodiesel alavancou pesquisas com diversas culturas 

oleaginosas, como soja (FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2005; PIMENTEL; 

PATZEK, 2005), mamona (SREENIVAS; MAMILLA; SEKHAR, 2011), palma de óleo 

(AL-WIDYAN; AL-SHYOUKH, 2002), algodão (NABI; RAHMAN; AKHTER, 2009) e 

pinhão-manso (ACHTEN et al., 2008; LU et al., 2009) por exemplo. Segundo Atabani 

et al. (2012), o biodiesel é extremamente promissor devido à grande quantidade de 

matéria prima existente. Além de considerarem as culturas na categoria “não 

comestíveis” como as principais a serem exploradas para a produção de óleo para 

biodiesel, os autores também descrevem que ainda há a necessidade de se investir 

em pesquisas e em políticas de incentivo para que as tornem economicamente 

viáveis. A concorrência entre biocombustíveis e culturas alimentares por terra é 

considerada uma das causas do aumento do preço de alimentos básicos desde 

2007 (SHORTALL, 2013). 

O pinhão-manso (Jatropha curcas L.) é uma oleaginosa pertencente à família 

Euphorbiaceae com potencial energético, que apresenta características desejáveis 

como os altos rendimentos de grãos e óleo de qualidade para a produção de 

biodiesel, adaptabilidade a diferentes regiões, precocidade e longevidade, e teor de 

óleo nas sementes, variando de 32 a 50%, conforme o procedimento de extração 
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(ARRUDA et al., 2004; SATURNINO et al., 2005; SLUSZZ; MACHADO, 2011). Do 

mesmo modo, outras características vêm incentivando a popularização do pinhão-

manso, tais como o fato de ser uma planta não comestível, além de não competir 

com a produção de alimentos (OPENSHAW, 2000;). 

Segundo Openshaw (2000) e Arruda et al. (2004), o pinhão-manso é uma 

cultura exigente em insolação, tolerante à seca e à baixa fertilidade do solo, 

tornando-a viável em pequenas propriedades e em áreas degradadas. Brittaine e 

Lutaladio (2010) mencionam que o pinhão-manso pode ser produzido desde 30°N 

até 35°S, mostrando a abrangência e aptidão a diferentes classes de solos e climas. 

Apesar das plantas terem a habilidade de sobreviver em regiões com baixa 

precipitação anual (250 a 300 mm), é observado um melhor desenvolvimento em 

localidades onde a precipitação anual é de 1000 a 1500 mm (FACT, 2007).  

Embora o uso do óleo de sementes de pinhão-manso como matéria-prima 

para produção de biocombustíveis venha sendo bem explorada, informações com 

relação a viabilidade econômica, social e energética dessa cultura ainda necessitam 

de especial atenção. A determinação da viabilidade energética é feita basicamente 

pela metodologia do fluxo de energia que, em um estudo mais aprofundado, é 

avaliado o balanço energético. Segundo Stanhill (1984), a compreensão sobre esse 

fluxo possibilita encontrar medidas que aumentem a viabilidade do sistema de 

produção. O balanço energético é um dos principais aspectos na seleção da 

matéria-prima para produção de um combustível alternativo, e se refere-se 

diretamente à relação do resultado favorável entre a energia consumida no decorrer 

da cadeia produtiva do combustível e a energia a produzida pelo mesmo (FEROLDI; 

CREMONEZ; ESTEVAM, 2014).  

No fluxo de energia são consideradas as entradas e saídas de energia no 

sistema analisado. A energia de entrada pode ser descrita como direta e indireta. A 

energia direta é proveniente basicamente da energia elétrica e de combustíveis. Por 

outro lado, a energia indireta, também conhecida como energia incorporada, é 

proveniente dos insumos como maquinário, fertilizantes, defensivos, sementes e 

demais insumos empregados no processo de produção (SOUZA; MILANEZ, 1990). 

No caso da energia incorporada, a quantidade de energia utilizada pode ser 

determinada por índices pré-estabelecidos, em que sua determinação pode ser 

realizada pela multiplicação da quantidade do produto utilizado com o índice 

proposto (PIMENTEL, 1980). 
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Segundo Siqueira et al. (1999), o balanço energético de um sistema pode ser 

expresso pela diferença entre a quantidade de energia que sai do sistema (energia 

produzida) e a quantidade de energia que entra. A lucratividade energética ou 

retorno sobre o investimento de energia (Energy Return Over Investment- EROI) é 

um bom indicativo da rentabilidade energética de um sistema ou processo 

(ANDREA, 2013), podendo ser determinando pela razão entre a quantidade de 

energia de saída e a energia de entrada no sistema, sendo que quando maior que 1, 

denota que o sistema produz mais energia do que consome, comprovando a 

viabilidade energética do processo (ULGIATI, 2001; CAVALETT; ORTEGA, 2010). 

A análise energética de sistemas agrícolas permite, entretanto, não apenas 

mensurar a energia inserida na obtenção de um produto agrícola, mas também a 

compreender os fluxos de energia que compõem esse sistema, a identificar pontos 

de desperdícios energéticos e componentes que podem ser substituídos por outros 

que gerem maior eficácia energética, ou seja, interferir no sistema no sentido de 

aprimorá-lo (SANTOS et al., 2000). 

Apesar do crescente aumento nos estudos com a cultura do pinhão-manso no 

país, ainda são escassas as informações referentes à viabilidade energética do 

cultivo dessa oleaginosa, principalmente durante o período de estabilização da 

produção, que pode ocorrer a partir do quinto ano (FRIGO et al., 2008). Assim, de 

acordo com Frigo, Bueno e Esperancini (2008) são necessários estudos mais 

aprofundados, abrangendo este período estabilização e plena produção para uma 

avaliação mais específica.  

Concomitantemente, ainda não é conhecida a real contribuição da irrigação no 

balanço energético, o que requer mais estudos nessa área de pesquisa. Na literatura 

brasileira, poucos trabalhos tem avaliado o efeito da irrigação no cultivo do pinhão-

manso do ponto de vista energético. Como exemplos podem ser citados os estudos 

feitos por Frigo et al. (2008), que realiza análise energética do primeiro ano de 

cultivo do pinhão-manso em sistema irrigado por gotejamento, e Frigo et al. (2011), 

onde são contabilizados os custos energéticos do cultivo consorciado de pinhão-

manso e milho conduzido sem irrigação e irrigado. Além desses, Diotto (2013), 

realizou um estudo dos componentes de produção da cultura do pinhão-manso no 

estado de São Paulo onde determinou a demanda de energia do sistema de 

produção dessa oleaginosa em sequeiro e em sistema irrigado por gotejamento e 

por pivô central. Este autor verificou que no sistema de produção irrigado por pivô 
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central e sem irrigação, as produtividades mínimas para se iniciar a viabilidade 

energética, foram de 4,3 e 1,5 Mg ha-1 ano-1, respectivamente, demonstrando a 

influência da irrigação na energia de entrada de um sistema de produção. Como a 

irrigação é uma prática apontada como uma das principias consumidoras de energia 

nos sistemas agrícolas, sua racionalização deve ser empregada com objetivo de 

aumentar a eficiência energética (PELLIZZI, 1992; FRIGO; BUENO; ESPERANCINI, 

2008). 

Nesse sentido, o objetivo do estudo foi realizar o balanço energético da cultura 

do pinhão-manso irrigado por pivô central e sem irrigação na região de Piracicaba-

SP, desde a sua implantação até o quarto ano de cultivo. 

 

4.2 Material e Métodos 

 

O estudo foi realizado utilizando os dados de um experimento instalado na área 

experimental da Fazenda Areão da ESALQ/USP na cidade de Piracicaba-SP, tendo 

como coordenadas geográficas aproximadas 22°41’58’’ de latitude Sul e 47°38’42’’ 

de longitude Oeste e cerca de 511 m de altitude. O solo do local é classificado como 

Nitossolo (EMBRAPA, 2006), apresentando textura argilosa na camada 0-40 cm e 

muito argilosa na camada 40-120 cm, com densidade média variando de 1,4 a 

1,46 g cm-3 (FLUMIGNAN, 2011).  

O clima de Piracicaba é considerado do tipo Cwa no sistema Köppen, 

denominado subtropical úmido conforme a classificação de Köppen. É caracterizado 

por grandes volumes de chuvas no verão e por estiagem no inverno. A temperatura 

média dos meses mais frios (entre junho e julho) encontra-se em torno de 17°C e 

nos mêses mais quentes (entre dezembro e janeiro) em torno de 24,8°C, com média 

anual de 21,6°C. A precipitação acumulada média é de 1.328 mm ano-1 (CENTRO 

DE PESQUISAS METEOROLÓGICAS E CLIMÁTICAS APLICADAS A 

AGRICULTURA - CEPAGRI, 2013).  

A cultura do pinhão-manso foi implantada na área em dezembro de 2011, 

sendo que as mudas utilizadas no plantio foram cultivadas em casa de vegetação 

durante os meses de setembro a novembro do mesmo ano. Foi utilizado o 

espaçamento de 3 x 4 m, dispostas triangularmente. As áreas consideradas no 

estudo foram uma de 1 ha irrigada por pivô central e outra com 0,5 ha, a qual não 

recebeu irrigação. A irrigação foi realizada conforme a necessidade da cultura no 
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tratamento irrigado, recebendo uma quantidade de água equivalente a 100% da 

evapotranspiração da cultura, a qual foi determinada por meio de lisímetros 

pesagem instalados na área experimental (FLUMIGNAN, 2011; LENA, 2013). 

Para análise energética do sistema estudado, foi determinado o fluxo de 

materiais segundo Romanelli e Milan (2005), sendo a princípio elaborado um 

diagrama sistêmico (ODUM, 1996) (Figura 4.1) do sistema analisado. Em seguida, 

considerou-se o fluxo de materiais dos insumos direta e indiretamente aplicados, que 

envolve a capacidade de campo operacional dos sistemas mecanizados, o consumo 

de combustível, a depreciação de maquinário e a mão de obra. Para isso foram 

utilizados dados levantados na própria área experimental desde a sua instalação em 

2011 até o final do quarto ano de cultivo em 2015, além de dados coletados na 

literatura. Após a obtenção do fluxo de materiais aplicados, o fluxo de energia foi 

calculado multiplicando-se a quantidade de cada item utilizado por seu respectivo 

índice energético, conforme Pimentel (1980).  

 

 

Figura 4.1 - Diagrama do sistema de produção de pinhão-manso 

 

A energia de entrada do sistema de produção foi determinada pela quantidade 

total de material utilizado, sendo eles: defensivos químicos e fertilizantes; 

combustível (diesel e gasolina); energia proveniente da utilização do maquinário; 

implementos e sistema de irrigação; uso de energia direto de energia elétrica pelo 

acionamento da motobomba do sistema de irrigação. 
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O balanço de energia foi determinado de acordo com a eq. (1). O EROI foi 

calculado pela eq. (2). 

BE ES EE    
 

(1) 

ES
EROI

EE


  

(2) 

 

Em que: 

BE – balanço de energia (MJ ha-1); 

∑ ES – somatório da energia de saída (MJ ha-1); 

∑ EE – somatório da energia de entrada (MJ ha-1) e 

EROI – Energy Return Over Investment (adimensional) 

 

A energia incorporada total na implantação da cultura foi considerada como 

sendo 19.569,45 MJ ha-1, conforme apresentado em Diotto (2013). No entanto, 

devido ao fato de que o pinhão-manso é uma cultura perene e que permanece em 

média 20 anos no campo, esse valor deve ser diluído anualmente, dessa forma, 

incorporação anual é de 978,47 MJ ha-1 ano-1.  

A energia proveniente dos maquinários e implementos foi calculada por meio 

da eq. (3) (MOLIN; MILAN, 2002). O índice de energia para máquinas e implementos 

foi considerado de 68,9 MJ kg-1 (ULBANERE, 1988), sendo considerado um trator de 

3940 kg, potência de 55 kW e vida útil de 12000 horas. Foi considerada a vida útil 

dos pulverizadores como sendo 2000 horas e 1500 horas para a roçadeira e 

roçadeira costal, respectivamente. Para a utilização de gasolina na roçadeira costal, 

foi considerado um fator de energia de 34,78 MJ L - 1. 

 

 

(3) 

 

Em que: 

Emi - energia proveniente de maquinário e implemento (MJ ha-1 ano-1); 

Mm - massa da máquina envolvida na operação (kg); 

Vum - vida útil da máquina envolvida na operação (h); 
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mi - massa do implemento (kg); 

Vui - vida útil do implemento (h); 

Hm - número de horas máquinas gasto na operação durante o ano (h ano - 1); 

IEmi - índice energético para máquinas e implementos (MJ kg-1) e 

Ac - área cultivada (ha).  

 

O consumo energético pela utilização de combustível para cada operação 

agrícola foi determinado pelas eq. (4) e (5) (DIOTTO, 2013).  

 


ƒb cb m

C

c

C  .  . H
E

A
 

(4) 

 ƒb ceC Pot . 
 

(5) 

 

Em que: 

Ec - energia proveniente do consumo de combustível (MJ ha-1 ano-1); 

Cb - consumo horário de combustível (L h-1); 

fcb - fator de energia contida no combustível (38,55 MJ L-1, ULBANERE, 1988); 

Hm - número de horas gastos na operação durante o ano (h ano-1); 

Ac - a área cultivada; 

Pot - potência bruta do trator ou máquina motriz utilizada (kW) e 

fce - fator de consumo específico por potência (0,163 L kW-1 h-1, MOLIN; MILAN, 

2002).  

 

A energia contida nos insumos líquidos e sólidos foi determinada conforme as 

eq. (6) e (7) (ROMANELLI; MILAN, 2005). A adubação para satisfazer a demanda 

nutricional da cultura foi realizada de acordo com as recomendações de adubação 

propostas por FACT (2010), em três aplicações ao longo de cada ciclo produtivo. De 

acordo com a análise de solo da área, foi determinada a utilização do adubo NKP 

com formulação 12-6-12, utilizando ureia, superfosfato simples e cloreto de potássio 

como fontes de NPK, respectivamente.  

 

 
  
 

l a p

il

a

ind  . i  . V
E .Q

V
 

(6) 



 101 

is t sE Q  . ind
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Em que: 

Eil - energia contida nos insumos líquidos (MJ ha-1 ano-1); 

Indl - índice de energia contida nos insumos líquidos (MJ L-1); 

ia - concentração do princípio ativo (decimal); 

Vp - volume do produto comercial aplicado no ano (L ano-1); 

Va - volume da calda (L); 

Q - taxa de aplicação da calda (L ha-1); 

Eis - energia contida nos insumos sólidos (MJ kg-1); 

Qt - quantidade de insumos sólidos aplicados (kg ha-1 ano-1) e 

inds - índice de energia contida nos insumos sólidos (MJ kg-1). 

 

Durante toda a condução da área do experimento, foram realizadas práticas 

de manejo cultural, englobando o controle fitossanitário de pragas, doenças e 

plantas infestantes como cigarrinha verde (Empoasca spp.) ácaro branco 

(Polyphagotarsonemus latus Banks), percevejo (Pachoycoris sp.); Oídio (Oidium 

sp.), ferrugem (Phakospsora arthuriana Buriticá & Hennen) e buva (Conyza 

bonariensis). O controle de plantas infestantes foi feito com aplicação do herbicida 

glifosato (48% m/v) 5 L ha-1 em uma taxa de aplicação de calda de 300 L ha-1, 

utilizando um pulverizador de barras tratorizado com 12 m de comprimento e bicos 

leque 11002 espaçados em 0,50 m. Para o controle de pragas foram utilizados os 

inseticidas EngeoTM Pleno (tiametoxam 14,1% m/v) e Abamectin Nortox (abamectina 

1,8% m/v) nas doses de 160 e 800 mL ha-1, respectivamente, além dos fungicidas 

cercobin 500 SC (tiofanato-metílico 50% m/v) na dose de 800 g ha-1 e Priori Xtra® 

(Azoxistrobina 20% m/v + ciproconazol 8% m/v) com dose de 600 mL ha - 1. 

Foram utilizados os índices de energia de 97,13 MJ kg-1 (PIMENTEL, 1980) 

para o Priori Xtra® e o Abamectin Nortox; 184,71 MJ kg-1 (PIMENTEL, 1980) para o 

cercobin e o EngeoTM Pleno; e 454,2 MJ kg-1 (FLUCK; BAIRD, 1982 apud 

ROMANELLI; MILAN, 2005) para o glifosato. Para os fertilizantes foram adotados os 

índices energéticos apresentados por Ferraro Júnior (1999) sendo 1,67 MJ kg-1 para 

o Theion, 78,04 MJ kg-1 para a ureia, 12,56 MJ kg-1 para o superfosfato simples e 

7,19 MJ kg-1 para o KCl. 
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De acordo com Serra (1984), o gasto energético horário de um homem é de 

2,2 MJ. O cálculo do gasto é dado pela eq. (8). 
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(8) 

 

Em que: 

EMO - energia proveniente da mão de obra (MJ ha-1); 

Hm - número de horas trabalhadas durante o ano (h homem-1); 

fMO - o fator de consumo energético pela mão de obra (MJ h-1 homem-1) e 

Ac - área cultiva (ha).  

 

A energia elétrica consumida diretamente pelo acionamento das bombas de 

irrigação foi determinada pela eq. (9) (ROMANELLI; MILAN, 2005). 
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Em que: 

Eir - energia consumida pela irrigação com o acionamento elétrico (MJ ha - 1 ano-1);  

fee - fator de energia contida na energia elétrica (MJ kW-1 h-1);  

Pot - potência nominal do motor (kW);  

Ud - uso médio diário (h);  

ND - número de dias utilizados durante o ciclo da cultura;  

Ai - área irrigada (ha).  

 

Vale ressaltar que a potência da bomba do pivô central foi estimada para uma 

área irrigada de 10 ha, em virtude das motobombas instaladas na área experimental 

apresentarem uma potência muito elevada para a área do experimento. Assim, a 

potência nominal do motor foi de 14,7 kW e considerado um fator de energia contida 

na energia elétrica de 11,8 MJ kW-1 h-1 (PIMENTEL, 1980).  

A energia indireta incorporada pelo sistema de irrigação foi obtida pela eq. 

(10) (DIOTTO et al., 2014). 
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(10) 

Em que: 

EIPiv - energia contida no sistema de irrigação por pivô central (GJ ha - 1 ano - 1); 

Vu - vida útil do sistema (anos); 

Ai - área irrigada (ha)  

Qi - vazão do sistema (m³ s-1); 

Li - comprimento da adutora (m) e 

Pot - potência da motobomba (kW); 

 

Nesse caso, foi considerado uma área irrigada de 10 ha e vida útil de 20 anos 

para o pivô central, com vazão de 0,01 m³ s-1 e comprimento da adutora de 260 m.  

A energia de saída do sistema foi determinada por meio da quantidade de 

frutos colhidos na área experimental para cada tratamento. Para isso, foram apenas 

consideradas as produções correspondentes ao segundo, terceiro e quarto anos de 

cultivo, sendo que no primeiro não houve produção, uma vez que as plantas se 

encontravam em estádio de crescimento vegetativo. As colheitas foram realizadas 

entre os meses de janeiro e junho dos anos de 2013 a 2015, quando os frutos 

estavam no estádio de maturação entre amarelo-marrom e marrom, considerado o 

ponto de colheita. Os frutos foram colhidos manualmente e dispostos para secar 

sobre lona plástica, na sombra e em local ventilado. Quando secos, os frutos foram 

pesados com o auxílio de uma balança com capacidade para 50 kg. Para a 

obtenção da energia de saída, a produtividade foi multiplicada pelo índice energético 

de 21,2 MJ kg-1 (GUNASEELAN, 2008) correspondente a um fruto de pinhão-manso 

seco (com 8% de umidade). 

 

4.3 Resultados e Discussão 

 

4.3.1 Fluxo de Materiais 

 

Os insumos foram agrupados e quantificados de acordo com sua utilização 

em unidade física por hectare a cada ano (Tabela 4.1).  

 i i0,501

Piv i

u i
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Tabela 4.1 - Fluxo de materiais dos insumos utilizados no sistema de produção estudado 

   Fluxo de materiais (unidade ha
-1

 ano
-1

) 

Tipo Insumo Característica 
Irrigado Sem irrigação 

Ano de cultivo 

   2° 3° 4° 2° 3° 4° 

Direto 

Combustível (L) 
Diesel 161,4 381,4 117,4 161,4 381,4 117,4 

Gasolina 72 86,4 57,6 72 86,4 57,6 

En. Elétrica (kWh)  152,9 588     

Mão de obra (h)  144 268 178 144 268 178 

Indireto 

Maquinário (kg) 

Pulverizador 13,6 35,2 11,3 13,6 35,2 11,3 

Roçadeira 6,6 11,6 3,3 6,6 11,6 3,3 

Roç.costal 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,2 

Defensivos 
 

PX (L) 1,2 4,8 1,2 1,2 4,8 1,2 

Ab (L) 1,1 3,2 1,1 1,1 3,2 1,1 

Gli (L) 30 50 20 30 50 20 

EnP (L) 0,3 0,8 0,3 0,3 0,8 0,3 

Cer 1,1 4 1,1 1,1 4,0 1,1 

Th 24 24 24 24 24 24 

Fertilizantes (kg) 

N (Ureia) 75,5 153,0 229,0 75,5 153,0 229,0 

P (SS) 55 105 160 55 105 160 

K (KCl) 83,3 168 252 83,3 168 252 

PX - Priori Xtra; Ab – Abamectin; Gli – Glifosato; EnP – Engeopleno; Cer – Cercobim; Th – Theion; SS 
– Superfosfato Simples 

 

Ao longo dos três anos de cultivo analisados, o fluxo de materiais decorrente 

da utilização de maquinário, fertilizantes, defensivos, combustível e mão de obra foi 

diferente. No entanto, fazendo uma comparação entre o sistema irrigado e sem 

irrigação, o fluxo anual de materiais foi basicamente o mesmo. Isso ocorreu devido 

ao fato de as áreas receberem o mesmo manejo cultural.  

Com relação ao consumo operacional do combustível, este insumo 

apresentou os maiores valores de material incorporado em relação aos demais 

insumos aplicados diretamente para o segundo e quarto anos de cultivo. A utilização 

do diesel representou 69 e 67%, respectivamente, do volume total de combustível 

utilizado para os anos acima citados e 81,5% para o terceiro ano. A quantidade de 

combustível usada no presente estudo foi maior do que o valor (44,9 L ha-1 ano-1) 

apresentado por Andrea (2013) para a cultura do milho cultivado no Paraná. 

O consumo de energia elétrica esteve condicionado exclusivamente a 

utilização do sistema de irrigação, representado pelo acionamento do pivô central. 

Nesse sentido, este item representou 28,8 e 44,4% do fluxo de materiais aplicados 

diretamente para o segundo e terceiro anos. O quarto ano de cultivo foi um ano 
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atípico e apresentou índices pluviométricos baixíssimos em grande parte do território 

brasileiro, especialmente na região sudeste, fazendo com que a utilização de água 

na agricultura irrigada e no abastecimento humano fossem prejudicados. Assim 

como em boa parte do Brasil, o município de Piracicaba também sofreu com a falta 

d’água durante o ano de 2014. Esse quadro negativo de precipitação afetou a 

capacidade de armazenamento de água do reservatório utilizado para captação de 

água pelo sistema de irrigação, não sendo possível a irrigação nesse período. 

Em relação aos insumos aplicados indiretamente, a depreciação do 

maquinário apresentou variação entre os anos, sendo o terceiro ano o que exibiu o 

maior consumo em massa (47,3 kg ha-1). Essa quantidade de massa é reflexo do 

maior número de operações realizadas durante este ano, representado 

principalmente pela necessidade de roçagens para controle de plantas daninhas 

bem como de mais pulverizações para controle de pragas e doenças que ocorreram 

na área experimental entre as meses de novembro de 2013 e abril de 2014.  

De forma semelhante ao observado para maquinário, o consumo de 

defensivos (62,8 L ha-1 para os líquidos e 4 kg ha-1 para os sólidos) foi maior no 

terceiro ano, sendo que as operações para aplicação de pesticidas foram realizadas 

fazendo-se uso do maquinário (trator+pulverizador). 

Os fertilizantes foram os insumos aplicados indiretamente com maiores 

porcentagens de incorporação de material, apresentando 81,4, 80,3 e 94,5% para o 

segundo, terceiro e quarto ano de cultivo, respectivamente em ambas as áreas. O 

valor encontrado para o quarto ano é resultado da maior utilização de fertilizantes 

para satisfazer a necessidade da cultura aliado ao menor emprego e consumo dos 

demais insumos. 

 

4.3.2 Fluxo de Energia 

 

A distribuição do consumo de energia para o sistema de cultivo do pinhão-

manso irrigado e sem irrigação está apresentado na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Fluxo de energia dos insumos utilizados no sistema de produção estudado 

 Fluxo de energia (MJ ha
-1

) 

Insumo Característica 
Irrigado Sem irrigação 

Ano de cultivo 

  2° 3° 4° 2° 3° 4° 

Combustível 
Diesel 6220,8 14703,7 4524,2 6220,8 14703,7 4524,2 

Gasolina 2504,2 3005 2003,3 2504,2 3005 2003,3 

En. Elétrica  1804 6938,4     

Mão de obra  288 536 356 288 536 356 

Maquinário 

Pulverizador 935,3 2421,9 780,5 935,3 2421,9 780,5 

Roçadeira 457,2 800,2 228,6 457,2 800,2 228,6 

Roç. costal 33,1 19,8 13,2 33,1 19,8 13,2 

Defensivos 

PX 32,6 130,5 32,6 32,6 130,5 32,6 

Ab 1,9 5,6 1,8 1,9 5,6 1,8 

Gli 1907,6 3179,4 1271,8 1907,6 3179,4 1271,8 

EnP 11,9 36,5 11,9 11,9 36,5 11,9 

Cer 137,1 517,2 137,1 137,1 517,2 137,1 

Fertilizantes 

Th 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 

N (Ureia) 5895,9 11940,1 17871,2 5895,9 11940,1 17871,2 

P (SS) 538,5 1028 1566,4 538,5 1028 1566,4 

K (KCl) 599,1 1207,9 1811,9 599,1 1207,9 1811,9 

Sist. de irrigação  4444,2 4444,2     

Implantação  978,5 978,5 978,5 978,5 978,5 978,5 

PX - Priori Xtra; Ab – Abamectin; Gli – Glifosato; EnP – Engeopleno; Cer – Cercobim; Th – Theion; SS 
– Superfosfato Simples 

 

Na Figura 4.2, estão representadas a participação de cada insumo na energia 

de entrada total para as duas áreas estudadas. A maior demanda energética foi 

apresentada pelo uso de fertilizantes tanto para a área irrigada quanto para a área 

sem irrigação. Este resultado também foi observado por Melo et al. (2007), Gazzoni, 

Felici e Coronato (2007), Cherchetto, Siqueira e Gamero (2010), Jordan, Gomes e 

Biscaro (2012), Jordan et al. (2012) e Andrea (2013). 

O dispêndio com fertilizantes foi de 42,57 GJ ha-1 para as duas áreas, 

representando 38,6 e 45,9%, para a área com e sem irrigação, respectivamente. O 

que pode justificar essa diferença é a contabilização da energia decorrente do uso 

da irrigação na área irrigada, fazendo com que a participação percentual dos 

fertilizantes nesse sistema seja menor. Queiróz (2014) relata que os fertilizantes 

foram responsáveis por 27,04 e 38,27% da demanda de energia na produção de 

sorgo sacarino irrigado e sem irrigação, respectivamente. Esses valores devem-se 

ao elevado índice energético na obtenção de ureia (cerca de 78 MJ kg-1), que onera 

o consumo e a diferença entre as duas áreas não significa que uma necessitou de 

mais fertilizantes do que a outra, visto que a adubação foi a mesma em ambas as 

áreas. Jasper et al. (2010) encontrou que os fertilizantes contribuem com cerca de 
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44% na formação da eficiência energética do cultivo de crambe em plantio direto. Os 

autores colocam o nitrogênio como responsável por 55,53% desse consumo, 

justificado pelo elevado coeficiente energético desse elemento.  

 

 
Figura 4.2 - Contribuição percentual dos insumos aplicados na produção de pinhão-manso no 

consumo energético. 

 

Os combustíveis representaram a segunda maior demanda de energia para o 

sistema de cultivo do pinhão-manso. O mesmo foi verificado por Jordan, Gomes e 

Biscaro (2012), Jordan et al. (2012) e Andrea (2013). A participação energética do 

combustível foi de 32,96 GJ ha-1, sendo 35,5% na área sem irrigação, equivalente a 

5,6% a mais do que no sistema irrigado. Segundo Jordan et al. (2012) essa 

participação considerável do uso de combustíveis demonstra uma forte dependência 

de derivados de petróleo, a qual está presente em outras culturas destinadas à 

produção de biocombustíveis, como a cana-de-açúcar e a soja. 

A área irrigada foi a que exibiu a maior utilização de energia (100,4 GJ ha - 1), 

em decorrência da utilização do sistema de irrigação. Esse comportamento também 

foi observado por Frigo et al. (2011) e Queiróz (2014). Segundo este último autor a 

alta demanda energética no tratamento irrigado se deve ao elevado consumo de 

energia elétrica da motobomba do sistema de irrigação. Do total de energia investida 

nessa área, 17,63 GJ ha-1 (16%) foi resultado do acionamento do pivô central no 

segundo e terceiro ano de cultivo. A energia elétrica e a energia incorporada pelo 
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uso indireto do sistema de irrigação participaram com 7,9 e 8,1% da energia total 

demandada nessa área. Gomes et al. (2013), em trabalho com feijão, observaram 

que mesmo nos tratamentos irrigados os insumos tiveram a maior participação na 

energia utilizada, apresentando um valor de 54% quando aplicada a maior lâmina de 

irrigação. Frigo et al. (2011) encontraram um valor de 9,02% de energia incorporada 

indiretamente por um sistema de irrigação por aspersão. Jordan, Gomes e Biscaro 

(2012) e Jordan et al. (2012) observaram um aumento no consumo de energia 

elétrico com o aumento da lâmina de irrigação no cultivo de mamona e cultivares de 

girassol. 

Os defensivos tiveram participações de 6,7 e 8% do custo energético total 

para a área irrigada e sem irrigação, respectivamente. Estes valores estão próximos 

ao encontrado por Cherchetto, Siqueira e Gamero (2010) em experimento conduzido 

com a cultura da mamona. Frigo et al. (2011) encontraram 2,95 e 3,33% como 

participações dos defensivos (herbicida e inseticida) para o sistema de cultivo do 

pinhão-manso conduzido com e sem irrigação respectivamente. 

Os custos energéticos decorrentes do uso do maquinário apresentaram 

comportamento semelhante ao dos defensivos. A parcela de participação do 

maquinário no dispêndio de energia total foi de 5,2% para área irrigada e 6,1% para 

a sem irrigação. Os valores encontrados nesse trabalho foram maiores do que os 

apresentados por Queiróz (2014), ao realizar o balanço energético da produção de 

sorgo irrigado (4%) e sem irrigação (3,08%). Valores ainda menores foram 

encontrados por Chechetto, Siqueira e Gamero (2010) na cultura da mamona para a 

produção de biodiesel, onda a participação do maquinário foi de 0,5%. Jasper et al. 

(2010) em análise energética da cultura do crambe em plantio direto, relata que as 

máquinas e implementos participaram com cerca de 1% do consumo total de 

energia. Segundo esses autores, a energia empregada devido ao uso de 

maquinários foi a segunda mais baixa dentre todos os itens utilizados. Andrea (2013) 

afirma que a menor participação do maquinário no consumo total de energia é 

devido à vida útil destes equipamentos, proporcionando que os mesmos sejam 

utilizados por vários anos em diversas operações.  

As duas menores participações na demanda total de energia foram 

representadas pelas operações e materiais utilizados na implantação e pela mão de 

obra. A energia incorporada na implantação representou 2,7 e 3,2% para a área 

irrigada e para a sem irrigação, respectivamente. Com relação a mão de obra, esta 
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teve a menor contribuição em toda energia incorporada aos sistemas. Na área 

irrigada, a mão de obra contribuiu com 1,1% e na área que não recebeu irrigação a 

participação foi de 1,3% de energia de entrada total. Esses valores estão próximos 

aos encontrados por Assenheimer, Campos e Gonçalves Júnior (2009), Chechetto, 

Siqueira e Gamero (2010), Zambrzycki (2012) e Queiróz (2014), porém nestes 

trabalhos a participação da mão de obra não ultrapassou 1%. 

Os valores encontrados para mão de obra nesse trabalho são decorrentes, 

principalmente, das diversas operações de roçagem manual realizadas com o auxílio 

de roçadeiras costais. Zambrzycki (2012) coloca em seu trabalho que o baixo 

consumo de energia oriundo da mão de obra faz relação direta com o dispêndio com 

energético pelo consumo de energia fóssil, ou seja, dando evidencias com relação 

ao grau de mecanização do sistema estudado. 

Observou-se que o terceiro ano de cultivo foi o que apresentou a maior 

incorporação de energia em ambos os sistemas de condução da cultura. De forma 

semelhante ao fluxo de materiais, este ano foi caracterizado pela necessidade de 

um número maior de operações agrícolas as quais foram direcionadas ao controle 

de plantas infestantes e de pragas e doenças na área experimental, resultando 

numa maior necessidade de pesticidas bem como de maquinário para realização 

das pulverizações e roçagens. Isso refletiu no consecutivo maior investimento 

energético em relação aos demais anos. Verificou-se que, para todos os anos 

analisados, a energia indireta representou a maior fração na energia de entrada.  

A diferença de energia incorporada entre o sistema irrigado e o sem irrigação 

para o segundo ano foi de 6,24 GJ ha-1. Já para o terceiro ano a diferença foi de 

11,38 GJ ha-1. Essa diferença é reflexo da utilização da irrigação, ou seja, visto que 

ambas as área receberam os mesmos tratos culturais, a utilização da irrigação 

favoreceu a maior consumo de energia devido a energia indireta associada a 

utilização do pivô central, bem como a necessidade de energia elétrica para 

acionamento do sistema de irrigação. Em relação ao quarto ano, a entrada de 

energia foi a mesma para ambas as áreas, visto que a irrigação foi a principal causa 

de variação na incorporação entre as áreas, devido a diminuição nos índices 

pluviométricos na região onde o experimento foi conduzido e consequente 

suspensão das irrigações. 

Para os três anos, a energia indireta representou mais da metade de toda a 

energia incorporada (Figura 4.3). É possível perceber que a demanda de energia 
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dos insumos aplicados indiretamente apresentaram maior importância em relação 

aos de uso indireto, representando mais de 50% da demanda total de energia para 

todos os anos em ambas as áreas.  

Segundo alguns autores, a fase agrícola é a que possui mais destaque no 

consumo de energia (MACEDO; SEABRA; SILVA, 2008; CAVALETT; ORTEGA, 

2010; PRUEKSAKORN et al., 2010) indicando a necessidade de melhorar o perfil 

energético dos sistemas por meio de uma melhor gestão das operações, como 

otimização do uso de fertilizantes e aumento da produtividade das culturas. 

 

 
Figura 4.3 – Demanda de energia de entrada por ano para o cultivo de pinhão-manso irrigado e sem 

irrigação em Piracicaba, SP 

  

A produtividade de frutos para os três anos da área irrigada foi de 

3293,7 kg ha-1 e 2137,4 kg ha-1 para a área sem irrigação. Dessa forma, a energia 

bruta dos frutos de pinhão-manso, calculada a partir destes valores de 

produtividade, foram de 69,82 e 45,31 GJ ha-1 para o sistema irrigado e o sem 

irrigação, respectivamente (Tabela 4.3). 

 

Tabela 4.3 - Indicadores de eficiência energética no sistema de produção estudado 

 Irrigado Sem irrigação 

Energia de entrada total (GJ ha
-1

) 110,04 92,76 

Energia de saída total (GJ ha
-1

) 69,82 45,31 

Balanço de energia (GJ ha
-1

) -40,22 -47,45 

EROI  0,63 0,49 
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Para todo o período estudado, o balanço energético foi negativo para ambas 

as áreas. A área irrigada apresentou balanço de -40,56 GJ ha-1 enquanto que na área 

sem irrigação foi de -47,44 GJ ha-1.  

Estes valores estão em contraste com os obtidos por Frigo et al. (2011) onde 

o balanço energético parcial do agroecossistema pinhão-manso-milho foi de 

70,09 GJ ha-1 para o sistema irrigado e 67,18 GJ ha-1 para o sistema que não 

recebeu irrigação. Vale ressaltar que naquele estudo, foram considerados apenas 

como saídas culturais a energia bruta contida no milho, não sendo contabilizadas as 

saídas decorrentes da cultura perene, no caso o pinhão-manso. 

Sangaletti (2012) obteve valores negativos para o balanço de energia na 

cadeia de produção de biodiesel quando a energia de saída de co-produtos não foi 

contabilizada, sendo que quando considerados, três dos cinco processos estudados 

apresentaram balanço positivo. 

Frigo, Bueno e Esperancini (2008), em estudo com pinhão-manso sem 

irrigação obtiverem um balanço de 319,3 MJ ha-1, o mesmo valor da energia bruta 

dos sistemas devido a este não se utilizarem de fontes não renováveis.  

O EROI dos sistemas mostrou que a cultura do pinhão-manso irrigado e sem 

irrigação não apresentou rentabilidade energética. Isso pode estar associado a 

fatores como produtividade da cultura, bem como uma maior utilização de insumos 

no sistema produtivo. Aliado a isso, a não contabilização dos resíduos decorrentes 

do manejo cultural, como a madeira dos galhos podados, e de coprodutos por 

exemplo, podem ter contribuído para a menor eficiência energética dos sistemas 

estudados. Prueksakorn et al. (2010), relatam que o EROI de um cultivo de pinhão-

manso de 20 anos sem podas anuais foi de 1,4, podendo essa valor chegar a 6 com 

a contabilização de coprodutos. Segundo Diotto (2013), para o cultivo de pinhão-

manso são necessárias produtividades mínimas de frutos frescos de 4,27 Mg ha-1 e 

1,5 Mg ha-1 para que se inicie a viabilidade energética para o sistema irrigado por 

pivô central e sem irrigação, respectivamente. Além disso, considerando a utilização 

de resíduos, esse autor ainda reporta que é possível reduzir as produtividades 

mínimas para 3,88 Mg ha-1 no sistema irrigado e para 1,37 Mg ha-1 sem irrigação. No 

presente trabalho o EROI da área irrigada foi de 0,63 e para a área em sequeiro 

esse índice foi de 0,49. Notou-se que o EROI do sistema irrigado neste trabalho foi 

superior a 0,36, valor encontrado por Frigo et al. (2008) em cultivo de pinhão-manso 
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irrigado por gotejamento no interior de São Paulo. Frigo, Bueno e Esperancini (2008) 

obtiveram um EROI de 0,25 em análise energética da implantação do pinhão-manso 

em sistema de sequeiro, valor inferior ao encontrado nesse trabalho. Os autores 

atribuem esse valor a produtividade do cultivo, visto que os dados de saída 

energética representada pelo produto final (sementes) foram baseados nos 

rendimentos do primeiro ano de colheita.  

Porém, para Odum e Barret (2008), o EROI (o qual os autores se referem 

como eficiência cultural), quase que independe da produtividade obtida, sendo, em 

contrapartida, dependente do nível tecnológico que estão sendo utilizados os 

fertilizantes químicos, defensivos, operações, dentre outros insumos e atividades.  

Gomes et al. (2013), em trabalho com feijão, observou que a irrigação 

promove viabilidade energética com aumentos no EROI (que os autores chamam 

balanço energético) em função das lâminas de irrigação. Jordan et al. (2012) 

encontrou que o EROI diminui com o aumento das lâminas de irrigação na cultura do 

girassol. Por outro lado, Frigo et al. (2008), não verificaram que houve grandes 

diferenças no EROI como resultado da utilização de irrigação. Queiróz (2014), 

trabalhou com quatro genótipos de sorgo sacarino, obteve valores de EROI entre 

3,13 e 3,69 em tratamento irrigado e valores entre 2,19 e 2,94 no tratamento sem 

irrigação, concluindo que a irrigação proporcionou aumento na eficiência energética 

do sistema estudado. 

Sato (2007) verificou que o sistema sem irrigação teve melhor desempenho 

energético em relação ao irrigado por não fazer uso de fontes não-renováveis como 

combustíveis, lubrificantes e graxas (produtos e subprodutos do petróleo). 

Zambrzycki (2012) encontrou EROI de 5,13 para um sistema de produção de soja no 

Tocantins. Schroll (1994) sugere como sustentável os EROI acima de dois.  

 

4.4 Conclusões 

 

O balanço energético para o cultivo de pinhão-manso manejado com e sem 

irrigação foi negativo, não podendo ser considerado sustentável quanto a geração 

de energia nas condições desse estudo.  

O sistema irrigado apresentou maior demanda de energia, sendo que o 

diferencial energético em relação ao sistema sem irrigação esteve ligado ao 
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consumo de energia elétrica e a energia incorporada pelo uso indireto do sistema de 

irrigação. 

Os fertilizantes foram os insumos que tiveram a maior participação na 

demanda energética de ambos os sistemas, seguido dos combustíveis. 

Em relação à rentabilidade energética (EROI), ambos os sistemas se 

mostraram ineficientes. 
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