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RESUMO 

 

Demanda de energia no sistema de produção do pinhão-manso (Jatropha 

curcas L.) irrigado 

 

Impulsionados pelo crescente aumento no consumo de energia e pela 
pressão às fontes de combustíveis fósseis causada por este aumento, vem 
crescendo também o interesse por culturas bioenergéticas, buscando substituir, pelo 
menos em parte, a matriz energética mundial por uma mais sustentável. Dentre as 
várias opções de oleaginosas disponíveis, tem se apresentado o pinhão-manso 
(Jatropha curcas L.) como uma planta promissora na produção de biocombustíveis, 
apesar da baixa disponibilidade de informação sobre esta planta como cultura 
comercial. Juntamente com esse aumento de interesse nas culturas destinadas a 
produção de energia, vem aumentando também, o interesse em métodos de 
análises multicritérios, que seja capaz de apresentar indicativos não só econômicos, 
mas também de sustentabilidade. Neste contexto, a análise dos fluxos de energia 
vem sendo muito utilizado para avaliar e comparar diferentes sistemas de produção, 
quanto ao seu balanço de energia, ou seja, a entrada e saída de energia de um 
sistema. Realizou-se, portanto, um estudo dos componentes de produção da cultura 
do pinhão-manso, em seis áreas de produção no estado de São Paulo, onde se 
determinou a demanda de energia do sistema de produção na condição de sequeiro, 
e o efeito da inclusão da irrigação via gotejamento e pivô central neste sistema. Na 
condição de sequeiro, o ponto de equilíbrio entre a incorporação e produção de 
energia, foi atingido com as produtividades de 1,5 Mg ha-1 ano-1, sem considerar o 
aproveitamento dos resíduos e 1,3 Mg ha-1 ano-1 se estes forem aproveitados na 
cogeração. O fator que mais influenciou a incorporação de energia foi a utilização 
intensiva de insumos como fertilizantes e agroquímicos para controle de pragas e 
doenças, representando cerca de 65% do total de energia incorporada no sistema 
de produção de sequeiro. Para a condição de irrigação avaliada, as produtividades 
mínimas para se iniciar a viabilidade energética foram de 4,27 e 3,60 Mg ha-1 ano-1 
respectivamente, para irrigação via pivô central e gotejamento, sem o 
aproveitamento dos resíduos na cogeração de energia e de 3,88 e 3,27 Mg ha-1 ano-

1 quando se considera os resíduos na avaliação. O consumo direto de energia na 
pressurização do sistema foi o fator de maior influência na incorporação total do 
sistema de produção irrigado, representando em média 55%. 

 

Palavras-chave: Irrigação; Índice energético; Biocombustível; Sustentabilidade; 
Balanço de energia 

 

 



12 

 



13 

 

ABSTRACT 

 

Energy input in the production systems of physic nut (Jatropha curcas L) with 

irrigation  

 

The increase in the energy consumption and the pressure on the fossil fuel 
sources have increased the interest in the bioenergy crops, in order to have more 
sustainable options in the world energy matrix. Among the oilseeds available, 
Jatropha curcas L. is taken as a promising oil provider to biofuel production. As the 
interest in bioenergy crops increases, the interest in advanced analysis methods also 
increases, being able to evaluate the production systems not only economically, but 
also regarding sustainability. In this context, the analysis of energy flows has been 
widely used to evaluate and to compare different production systems, determining its 
input and output energy flows. A study about the inputs required to produce Jatropha 
in six areas in the state of São Paulo was done. It was determined the energy 
demand of the production system in dryland condition, and also the effect of drip and 
center pivot irrigation. In dryland conditions, the feasibility breakeven point between 
input and output was achieved with yields of 1.5 Mg ha-1 yr-1, without waste recovery 
and of 1.3 Mg ha-1 yr-1 if wastes are utilized in cogeneration. The factor that most 
influenced the energy embodiment was the intensive use of inputs such as fertilizers 
and pesticides, which accounted about 65% of the total embodied energy in the 
dryland systems. With irrigation, minimum yields to achieve the energy feasibility 
were 4.27 and 3.60 Mg ha-1 yr-1 respectively, for center pivot and drip, without using 
wastes in the energy cogeneration and 3.88 and 3.27 Mg ha-1 yr-1 when considering 
wastes in the evaluation. The direct energy consumption in the pressurization system 
was the most important factor in the irrigated production system, representing 55% 
on average. 
 

Keywords: Energy index; Biofuels; Sustainability; Energy balance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento populacional mundial em taxas maiores que o aumento 

da oferta de alimentos, têxteis e energia, é indiscutível a necessidade de medidas de 

controle para equilibrar essa equação. Neste sentido, existem varias frentes de 

atuação, uma delas é o controle do próprio crescimento populacional, outra é a 

ampliação da produtividade das culturas, seja por desenvolvimento de novas 

técnicas de produção ou até mesmo pela introdução de novas fontes. Esse aumento 

da produtividade, porém, não deve ser vista como um simples aumento de massa 

produzida por área, e sim levar em consideração a eficiência produtiva do ponto de 

vista da sustentabilidade econômica e ambiental. Considerando a questão 

energética, tem-se buscado alternativas, que possam substituir, pelo menos em 

parte, a dependência dos combustíveis fósseis. A utilização de culturas 

bioenergéticas tem se intensificado, e com isso, novas plantas tem se apresentado 

como opções na produção de biocombustíveis. 

A cultura do pinhão-manso (Jatropha curcas L) é uma das que teve um 

aumento considerável nos estudos que buscam avaliar a sua viabilidade. Várias 

considerações, portanto, devem ser feitas quando se pretende avaliar a viabilidade 

de uma cultura. Além da avaliação econômica, é preciso buscar outros indicadores 

que possam de alguma maneira incorporar a questão referente à sustentabilidade do 

sistema de produção. A afirmação de que a cultura não vai concorrer com a 

produção de alimentos porque não é utilizada para tal finalidade, não considera que 

existe a possibilidade de concorrência por recursos, como por exemplo, os recursos 

hídricos disponíveis em determinada região. 

Uma metodologia que vem sendo utilizada para avaliar o desempenho do 

ponto de vista de produção de energia, para culturas bioenergéticas, é a análise do 

fluxo de energia, ou seja, a contabilização da energia de entrada e de saída de um 

sistema de produção. Essa metodologia incorpora a energia total envolvida no 

processo, seja consumida diretamente, ou incorporada indiretamente através de 

equipamentos, insumos e mão de obra. É uma análise que pode ser utilizada para 

comparar diferentes sistemas de produção, bem como diferenciar pontos do sistema 

que necessitam de maior atenção, visando um aumento na eficiência ou a busca de 

uma sustentabilidade energética. 
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Os sistemas de produção que fazem uso de irrigação são criticados do ponto 

de vista do uso de recursos, tanto hídrico quanto energético. Porém, as áreas 

irrigadas que representam 28% da área de mundial cultivada, responde por 45% do 

total produzido. Sistemas de irrigação, portanto, devem ser bem analisados do ponto 

de vista do balanço energético, buscando identificar as possibilidades de melhoria 

na eficiência energética desta prática. 

Diante do exposto, realizou-se um estudo, com objetivo principal de avaliar 

os componentes envolvidos no sistema de produção da cultura do pinhão-manso, 

determinando a incorporação de energia envolvida no processo, nas condições de 

sequeiro e irrigada via gotejamento e pivô central. Para tanto, houve a necessidade 

de determinação de um objetivo específico que foi o desenvolvimento de um índice 

de incorporação de energia para os sistemas de irrigação estudados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A planta de pinhão-manso 

 

Apresentando-se como uma das várias espécies do gênero Jatropha, e parte 

integrante da diversa família Euphorbiaceae, o pinhão-manso (Jatropha curcas L), é 

uma planta ainda pouco estudada, tendo o interesse aumentado recentemente com 

a possibilidade de sua utilização na produção de óleo destinado a biocombustíveis. 

Esta planta, denominada popularmente no Brasil como pinhão-manso, purgueira ou 

pinha de purga, possui uma maior diversidade na América Central e do Sul e é 

possivelmente originária da América Central (SATURNINO et al., 2005; BRITTAINE; 

LUTALADIO, 2010). Sua distribuição natural se dá desde a orla marítima até os 

1.000m de altitude, sendo seu cultivo mais indicado em regiões que apresentam 

entre 500 e 800 m. Nos terrenos de encosta, áridos e expostos ao vento, 

desenvolve-se pouco, não ultrapassando 2 m de altura (CORTESAO, 1955). 

A dispersão da espécie, segundo (BRITTAINE; LUTALADIO, 2010), foi 

promovida pelos navegantes portugueses, que foram os responsáveis pela 

distribuição a partir de sua região de origem. Atualmente, a planta se encontra 

mundialmente difundida, podendo ser encontrada ao longo de toda a região 

intertropical (ACHTEN et al., 2008; MAES et al., 2009). 

Dependendo das condições de clima e disponibilidade de nutrientes, a 

planta pode atingir até 10 m de altura, principalmente em casos de plantas isoladas. 

Em plantios comerciais, se apresenta como um arbusto de crescimento rápido com 

altura variando entre dois a três metros, possui raízes curtas, caule liso, de lenho 

mole e medula desenvolvida, mas pouco resistente e floema com longos canais que 

se estendem até as raízes. O Tronco dividido desde a base, em compridos ramos, 

com numerosas cicatrizes produzidas pela queda das folhas (OPENSHAW, 2000; 

ACHTEN et al., 2008; BRITTAINE; LUTALADIO, 2010). Trata-se de uma planta 

perene, a qual geralmente leva de quatro a cinco anos para atingir a maturidade, 

mas possui expectativa de vida em torno de 50 anos (DRUMOND et al., 2010). 

O fruto é capsular trilocular e ovoide com diâmetro de 1,5 a 3,0 cm e 

comprimento de 2,5 a 4,0 cm. Apresenta uma semente em cada cavidade, formado 

por um pericarpo ou casca dura e lenhosa, indeiscente, inicialmente verde, 

passando a amarelo e depois preto. Na maturação contém de 53 a 62% de 
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sementes e de 38 a 47% de casca, pesando cada uma de 1,53 a 2,85 g (HELLER, 

1996; SATURNINO et al., 2005). 

Para a cultura do pinhão-manso, ainda são poucos os trabalhos que trazem 

informações a respeito do sistema radicular. A maioria das informações disponíveis 

levam em conta apenas observações de natureza botânica, não se aprofundando no 

que diz respeito a sua distribuição espacial no solo e muito menos a caracterização 

das zonas de maior atividade. Devido à natureza dinâmica da distribuição do sistema 

radicular, reconhece-se que sua caracterização é de extrema importância para a 

determinação dos parâmetros de manejo da aplicação de água, como a 

profundidade efetiva das raízes, que define a camada de solo a ser umedecida, bem 

como a profundidade de instalação dos sensores de controle e monitoramento de 

umidade. Sousa e Guerra (2012), avaliando o crescimento inicial de plantas de 

pinhão-manso, observaram efeito significativo sobre a massa de raiz com a variação 

na aplicação de nitrogênio e quantidade de água. Krishnamurthy et al. (2012), 

encontraram em um plantio de um ano de idade, na Índia, raízes até a profundidade 

de 1,4 m, porém, a maioria do sistema radicular se encontrava até a profundidade de 

0,3 m. Estes autores salientam a importância deste tipo de distribuição de sistema 

radicular para a função de controle de erosão, e ainda comentam sobre a relação 

inexistente entre este tipo de distribuição e a resistência a seca, característica 

atribuída a esta planta. Esta última característica, eles atribuem mais a sua 

capacidade de controle da perda por evaporação por meio de queda de folhas e 

dormência, do que a capacidade de extração de água pelo sistema radicular. 

O teor de óleo na semente é tido como um dos grandes atrativos desta 

cultura, apresentando variações de 27 a 40% (HELLER, 1996; OPENSHAW, 2000; 

ARRUDA et al., 2004; ACHTEN et al., 2008). 

Uma característica muito peculiar, perante as culturas tradicionalmente 

cultivadas é o fato de se tratar de uma planta 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 

planejamento de tratos culturais como poda, controle de doenças e pragas e até 

mesmo na irrigação. 

De acordo com Salé (2008), para assegurar uma boa relação custo/benefício 

da produção em alta escala de pinhão-manso, há algumas questões a serem 

resolvidas, como: 



23 

 

- Criação de programas de coleta e seleção de germoplasma; 

- Estabelecimento de áreas de cultivo para multiplicação dos materiais 

selecionados e garantir a distribuição justa deste material; 

- Criar uma rede de teste em diferentes locais, com diferentes condições 

climáticas, para obter dados para previsões econômicas mais representativas 

de cada localidade; 

- Desenvolvimento de programas de transferência de tecnologia; 

- Calcular a real demanda hídrica da cultura; 

- Compreender o balanço energético da cultura; 

- Avaliar a cultura levando em consideração os aspectos socioeconômicos e 

também ambientais. 

 

2.2 Produtividade real e produtividade potencial 

 

A produtividade de uma cultura é conhecidamente regida pela expressão de 

seu genótipo em determinada condição de ambiente. Sendo assim, não só a 

condição local onde se encontra instalada a cultura, mais também sua predisposição 

genética são as responsáveis pela produtividade. No caso do pinhão-manso, a 

variabilidade genética passível de ser encontrada é considerada grande, vários 

autores como: Guerrero Pinilla et al. (2011); Kanchanaketu et al. (2012); Kumar et al. 

(2012); Rafii et al. (2012) e Shabanimofrad et al. (2013), elaboram estudos com 

diferentes números de acessos e em diferentes locais fora do Brasil, e na maioria 

dos trabalhos, encontrou-se variabilidade entre as plantas estudadas, e alguns 

trabalhos, o coeficiente de variação genotípica foi o mais elevado para a produção 

de semente seguido de produção de óleo por hectare, com herdabilidade maior que 

63,5%, demonstrando a importância e a potencialidade do melhoramento genético 

para esta cultura. Guerrero Pinilla et al. (2011), estudando a variabilidade da coleção 

de germoplasma existente na Colombia, conseguiu diferenciar 18 grupos destintos 

dentro de 246 acessos, avaliando 27 características quantitativas e qualitativas.  

Para as plantas encontradas no Brasil, alguns trabalhos tem mostrado uma 

base genética estreita, que para alguns autores evidencia uma ancestralidade 

comum. Nucci (2011), avaliando 29 acessos conseguiu a diferenciação de apenas 4 

grupos, o que, segundo este autor, revela a necessidade de se adicionar o maior 

número de acesso possível de outras regiões e países, para se implementar um 
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programa de melhoramento. Esta mesma conclusão de necessidade de adição de 

novos acessos também foi apontada por Oliveira et al. (2010), ao avaliar a 

variabilidade genética em áreas experimentais em Sergipe. 

Com relação à resposta da cultura às diferentes condições climáticas e de 

manejo, encontra-se vários trabalhos que demonstram a influência destes fatores na 

produtividade. Yamada (2011), em estudo sobre zoneamento agroclimático para o 

pinhão-manso, apresentou com base em diferentes autores, algumas exigências 

climáticas para esta cultura, dentre elas: alta capacidade de adaptação a condições 

de disponibilidade de luz; desenvolvimento em diferentes condições de temperatura, 

com variação de temperatura média de 18 a 25,5 ºC, não suportando temperaturas 

inferiores a -3 ºC, porém capaz de resistir geadas mais fracas com a derrubada das 

folhas; com relação à exigência hídrica, apresenta grande variação de aptidão, 

podendo sobreviver desde regiões áridas até em locais com altos índices 

pluviométricos. 

Em muitos países da América do Sul e Central, África e Ásia há programas 

oficiais ou iniciativas particulares incentivando o plantio de pinhão-manso, mas em 

nenhum deles esta cultura é tradicional, nem existem lavouras bem estabelecidas 

(com mais de 5 anos) onde se possa confirmar sua produtividade e rentabilidade 

(SEVERINO et al., 2007). 

Fact (2010) indica valores de produtividade (Figura 1) que variam de 1,5 a 

10,0 Mg ha-1 ano-1, apresentando como principal problema para as baixas 

produtividades atuais, a pouca ou nenhuma seleção genética e limitações de água e 

nutrientes. Apresenta também uma produtividade potencial teórica da cultura.  

Heller (1996), em levantamento feito de diferentes autores, encontrou 

produtividade variando de 0,1 a 8,0 Mg ha-1. Esta divergência, segundo o autor, 

pode ter diferentes explicações, inicialmente estes dados são de locais diferentes, 

além de serem gerados, em alguns casos, pela estrapolação da produção de plantas 

isoladas. Outra informação que também deve ser considerada é a idade das plantas, 

que neste caso variam de 1 a 9 anos. Openshaw (2000) apresenta também uma 

grande variação nos dados de produção, 0,4 a 12,0 Mg ha-1, apresentando como 

justificativa para este intervalo, a variação de precipitação. Arruda et al. (2004), 

citando diferentes autores, apresenta uma produção variando 0,5 a 2,0 Mg ha-1, 

porem as plantas com maiores produção chegaram a produzir 6,37 Mg ha-1. 
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Figura 1 – Níveis de produtividades estimadas para a cultura do pinhão-manso 

Fonte: adaptado de (FACT, 2010) 

 

2.3 Necessidade de irrigação na cultura do pinhão-manso 

 

Encontrado naturalmente em uma vasta gama de regimes pluviométricos, 

variando de 200 a mais de 2500 mm por ano. O pinhão-manso tem gerado uma 

série de colocações contraditórias com relação a sua necessidade ou não de 

irrigação. Muitos autores o citam como planta resistente à seca, porém, se referem 

apenas à manutenção da sobrevivência da planta e não a manutenção de uma 

produtividade mínima para viabiliza-lo comercialmente como planta produtora de 

óleo. Achten et al. (2008), em trabalho sobre produção e uso de biodiesel de pinhão-

manso, menciona a necessidade de irrigação para garantir alta produtividade nas 

regiões áridas e semiáridas. 

Yamada (2011), em trabalho realizado para determinar o zoneamento 

agroclimático da cultura do pinhão-manso em algumas regiões do Brasil, determinou 

as faixas de aptidão quanto à deficiência hídrica e quanto ao excedente. Com 

relação à deficiência anual, encontrou como apta, regiões com deficiência menor 

que 360 mm, e inaptas regiões com deficiência maior que 760 mm, ficando como 

marginais as regiões que se encontram entre estes dois valores. Também 
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apresentou valores para o excedente hídrico anual, sendo apto menor que 1200 

mm, inapto maior que 2500 mm e marginais as regiões entre estes valores. Estes 

dados de deficiência podem ser um bom indicativo de necessidade ou não de 

irrigação para algumas regiões do país. A região nordeste brasileira, por exemplo, 

onde o uso do pinhão-manso foi muito preconizado, apresenta a maior parte do seu 

território como marginal, e uma área como inapta devido à deficiência hídrica, 

especificamente no semiárido nordestino. 

Algumas respostas à aplicação de irrigação são encontradas na literatura, 

dentre elas a possibilidade de um melhor controle do florescimento por meio de 

manejo adequado, conciliando um período de estresse hídrico seguido de uma 

irrigação. Em contrapartida, encontra-se também um aumento excessivo da parte 

vegetativa com a utilização de irrigação muito constante. Segundo Carnielli (2003) o 

pinhão-manso é uma planta oleaginosa viável para obtenção de biodiesel, produz no 

mínimo duas toneladas de óleo por hectare, podendo chegar a 3,5 toneladas mesmo 

sem irrigação. Para condições de cultivo melhores, incluindo boas práticas de 

manejo, boa fertilidade do solo e boa disponibilidade hídrica (entre 900 e 1200 mm 

ano-1), acredita-se que a produtividade passa atingir 5 Mg ha-1 ano-1 (TEWARI, 

2009). Arruda et al. (2004), também citam produtividades neste nível, desde que 

sejam adotadas práticas de manejo adequadas, como adubação equilibrada e 

irrigação para suprir a necessidade hídrica. 

Muitos trabalhos têm estudado o efeito da irrigação sobre a cultura do 

pinhão-manso, seja isoladamente ou em conjunto com outros fatores, porém, como 

já mencionado anteriormente, os estudos são considerados recentes, pois se trata 

de uma cultura perene que necessitaria de vários anos de acompanhamento para 

uma conclusão mais segura. Os seguintes autores: Achten et al. (2010); Drumond et 

al. (2010); Nidhi et al. (2010); Sarhan et al. (2010); Arcoverde et al. (2011); 

Evangelista et al. (2011) e Horschutz et al. (2012), apresentaram em seus trabalhos, 

dentre outras avaliações, correlações entre crescimento e ou produção da cultura do 

pinhão-manso, com níveis de irrigação. Porém, em sua maioria, foram trabalhos 

realizados com plantas jovens, no primeiro ou segundo ano de cultivo. Nestes 

trabalhos, podemos observar uma resposta sempre positiva à irrigação para esta 

primeira fase de cultivo, quando comparado à produção com restrições hídricas. O 

que mostra que mesmo sendo uma cultura considerada por muitos, como muito 
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pouco exigente em fertilidade e resistente a seca, quando sem sofrer estas 

restrições, pode responder positivamente. 

Com relação aos diferentes métodos de aplicação de água, pode se 

considerar esta cultura como sendo de grande adaptabilidade. Apesar de não se 

encontrar trabalho específico de comparação entre os métodos e a resposta da 

cultura, o que se tem observado é que existem relatos de áreas em produção com 

todos os métodos, seja por superfície, aspersão ou localizada (ABOU KHEIRA; 

ATTA, 2009). No caso da aspersão, se optado pelo uso do pivô central, é 

indispensável a utilização de podas para se controlar a altura das plantas. Porém, a 

poda também pode ser necessária em outros sistemas, uma vez que pode facilitar a 

condução e a colheita. 

A soma das áreas irrigadas no Brasil, por aspersão via pivô central e por 

irrigação localizada já ultrapassaram a marca de 1.200.000 ha (CHRISTOFIDIS, 

2008). E as áreas irrigadas por estes dois tipos de irrigação vem sofrendo constante 

aumento no Brasil, diferentemente de outros países como Estados Unidos que já 

tem sua área irrigada estabilizada (COELHO, 2007). O conhecimento, portanto, da 

demanda específica de energia, ou índice de incorporação de energia do sistema de 

irrigação, é de suma importância para a avaliação da utilização racional destes 

sistemas, principalmente quando se fala em culturas destinada a produção de 

biocombustíveis. 

Salé (2008) e Rajagopal (2008), expressam preocupação com o fato de que 

a produção de matéria prima, com o intuito de fabricação de biocombustível, tem 

grandes possibilidades de se tornar uma cultura de grande escala, como o que já 

acontece com a cana-de-açúcar. Nesta situação, quase sempre nos deparamos com 

a utilização de irrigação, em maior ou menor escala, o que pode promover um 

aumento na pressão pela utilização dos recursos, sejam eles hídricos e ou 

energéticos. 
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2.4 Potencialidade da cultura para produção de biocombustíveis 

 

Considerando somente os aspectos ambientais, como emissão de gases 

poluentes e balanço de carbono, é notável a grande vantagem da utilização de 

biodiesel de pinhão-manso em relação ao diesel originado de combustível fóssil. 

Pode-se obter uma redução de 55% na emissão de fuligem e de 35% na liberação 

de hidrocarboneto. Além disso, o gás carbônico gerado na queima é consumido no 

processo de fotossíntese realizado nas lavouras e devolvido à atmosfera como 

oxigênio, criando um ciclo fechado de produção sem sobras poluentes (CARNIELLI, 

2003). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), pela 

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

Registro Nacional de Cultivares da espécie Jatropha curcas L. (pinhão-manso), o 

que abre caminho para a sua exploração comercial no Brasil. Depois desta iniciativa 

do Programa Brasileiro de Biodiesel, o pinhão-manso foi incluído como uma 

alternativa de matéria-prima, baseando-se na expectativa de que a planta possua 

alta produtividade de óleo e tenha baixo custo de produção. Porém, a pesquisa com 

a cultura do pinhão-manso está em fase inicial no Brasil (SATURNINO et al., 2005). 

Na Índia, pesquisas iniciais foram coordenadas pelo National Oilseeds & 

Vegetable Oil Development Board (NOVOD Board) em 21 estados, consistindo na 

seleção de plantas mais produtivas, multiplicação das sementes e melhorias no 

sistema de produção. A Sardar Krushinagar Dantiwada University, no estado de 

Gujarat, e outras universidades indianas, vêm desenvolvendo pesquisas, mas ainda 

sem resultados muito conclusivos com relação à viabilidade econômica da cultura 

(SEVERINO et al., 2007). 

Com relação à utilização do óleo produzido a partir de sementes de pinhão-

manso, para a produção de biocombustível, podemos encontrar basicamente dois 

produtos. O primeiro e mais conhecido é o biodiesel, que pode ser utilizado em 

substituição ao diesel de origem fóssil (ACHTEN et al., 2008). Porém, existe uma 

segunda alternativa, que até o momento só foi utilizada em pequena escala, que é o 

bioquerosene, que pode ser utilizado em substituição ao querosene na aviação. 

Alguns testes, neste sentido, como voos experimentais, já foram até realizados por 

companhias aéreas e se mostraram muito satisfatórios com relação à viabilidade 

técnica do biocombustível. 
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O biodiesel a partir de óleo de pinhão-manso apresenta características 

químicas e físicas que são muito satisfatórias para a sua comercialização, tanto no 

Brasil, quanto na maioria dos outros países. Achten et al. (2008) apresenta uma 

compilação de valores de diferentes análises químicas e físicas, que demostram que 

o biodiesel obtido a partir de óleo de pinhão-manso, atendem as principais normas 

de qualidade, sendo elas a Europeia (EN14214:2003), a Alemã (DIN V 51606) e a 

Americana (ASTM D6751). Estes resultados apontam um horizonte promissor ao 

pinhão-manso, frente outras culturas, como a soja, por exemplo, que não consegue 

atender algumas das exigências de qualidade, apesar de apresentar melhores 

resultados quando se avalia a disponibilidade de tecnologia e pacotes de produção 

definido. 

Porém, assim como acontece com outras culturas para fins energéticos, o 

aproveitamento dos resíduos da produção pode ser muito importante do ponto de 

vista de geração de energia. A queima do bagaço da cana e a geração de biogás em 

biodigestores são bons exemplos da transformação de resíduos em energia. Na 

cultura do pinhão-manso, também temos resíduos. Podemos aproveitar a própria 

matéria seca originada de poda, bem como os resíduos da parte colhida, seja a 

casca do fruto ou a torta restante do processo de extração do óleo. Gunaseelan 

(2009), avaliando o potencial de produção de energia das diferentes partes da 

planta, concluiu que existe um potencial de aumento de 10% na produção final de 

energia. 

 

2.5 Avaliação por meio da análise do fluxo de energia 

 

A avaliação utilizando-se dos fluxos de energia como medida de eficiência 

de um sistema agrícola deve ser vista como complementar a outras análises como a 

econômica e a social. Buscando identificar nessa avaliação, a sustentabilidade 

energética da produção. Assim, com o conhecimento de como os sistemas 

demandam e disponibilizam energia, é possível a definição de políticas de estímulo à 

adoção de determinadas técnicas que proporcionem a melhoria das áreas já 

implantadas e orientem na instalação de novas áreas. Compreendendo o fluxo da 

energia no sistema é possível alterá-lo, buscando medidas que tragam maior 

efetividade nos resultados econômicos e de sustentabilidade (STANHILL, 1984). 
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Nos fluxos de energia consideram-se como energia de entrada não somente 

as fontes de energia empregadas diretamente, como por exemplo, a eletricidade e 

os combustíveis, mas também a energia demandada nos processos de fabricação e 

obtenção de outros insumos e serviços. No caso de um sistema agrícola, além da 

energia diretamente utilizada como o óleo diesel, usado nas operações 

mecanizadas, e a eletricidade, nos sistemas de irrigação, contabiliza-se também a 

energia incorporada pelos insumos como maquinário, fertilizantes, defensivos, 

sementes e demais insumos empregados no processo de produção (SOUZA; 

MILANEZ, 1990). O sistema de irrigação, portanto, é responsável por duas entradas 

distintas de energia no sistema. Uma é a energia direta consumida para a 

pressurização e outra a energia incorporada pelo próprio equipamento. 

A energia incorporada por um insumo ou equipamento pode ser 

contabilizada com a utilização de um índice de incorporação de energia. Pimentel 

(1980) apresenta esse índice como sendo o conteúdo energético de determinado 

insumo ou equipamento, expresso pela unidade adotada. Este índice quando 

multiplicado pela quantidade de insumo utilizado no processo, vai resultar 

diretamente na quantidade de energia incorporada ao sistema. No caso de 

equipamentos como máquinas e implementos, inclusive os sistemas de irrigação, a 

incorporação de energia vinda do material deve ser depreciada ao longo de toda a 

sua vida útil. 

Diferentemente dos tratores e implementos, entre os sistemas de irrigação, 

têm-se uma distribuição de materiais bem mais heterogênea. Podemos ter sistemas 

como o de aspersão via pivô central onde a predominância é de elementos de 

origem metálica (estrutura do próprio pivô e muitas vezes também a adutora), e os 

sistemas de gotejamento, onde geralmente, a maioria dos componentes é de 

derivados de petróleo (BATTY et al., 1975). Boustead (1979) apresenta índices 

energéticos para diferentes materiais, dentre eles: 110,66 MJ kg-1 para tubo de PVC, 

104,07 MJ kg-1 para tubo de aço galvanizado e 107,32 MJ kg-1 para tubo de 

polietileno linear de baixa densidade (material geralmente utilizado na fabricação de 

tubos gotejadores para irrigação). Considerando a vida útil destes materiais dentro 

de um sistema de irrigação, que de acordo com Marouelli e Silva (2011) é de 20 

anos para os tubos de PVC e aço galvanizado e 10 anos para o tubo gotejador, 

obtemos os seguintes índices de incorporação anuais: 5,33 MJ kg-1 ano-1 para o tubo 
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de PVC; 5,23 MJ kg-1 ano-1 para tubo de aço e 10,73 MJ kg-1 ano-1 para o tubo 

gotejador. 

Frigo et al. (2008) mencionam a necessidade do desenvolvimento de 

estudos que venham a mensurar os processos de fabricação de máquinas, 

implementos e sistemas de irrigação no intuito de se obter informações com maior 

rigor e que possibilitem uma análise mais confiável da viabilidade 

energética/econômica do sistema de produção de biodiesel na cultura do pinhão-

manso. 

A irrigação é apontada por muitos como a principal consumidora de energia 

direta em sistemas onde está presente. Pellizzi (1992) apresenta a irrigação como 

consumidora de até 50% da energia direta envolvida no processo em um sistema de 

produção de soja. Frigo et al. (2008), trabalhando exatamente com a cultura do 

pinhão-manso também encontrou valores nessa ordem de grandeza, mais 

precisamente 52,35%. Nesse sentido, a racionalização do consumo de energia pelos 

diferentes sistemas deve ser sempre considerada numa análise para aumentar sua 

eficiência energética. Sistemas que operam com distribuição da água parcelar por 

gravidade, como o que acontece com os sulcos, por exemplo, pode reduzir o 

consumo de energia em até 78%, comparado à irrigação por aspersão (TOPAK et 

al., 2005). Outras diferenças também podem ser encontradas na comparação entre 

irrigação por gotejamento, aspersão convencional e pivô central. Novas tecnologias 

de irrigação e de economia de energia devem ser sempre consideradas. Neste 

sentido, até mesmo a substituição de emissores antigos de um pivô central, por 

modelos novos que trabalham com pressões menores, podem representar uma 

considerável redução na incorporação anual de energia. 

 

2.6 Características agronômicas do sistema de produção 

 

Diferente de outras culturas, que já se encontram com o processo de 

implantação, condução e colheita bem estabelecidos, o pinhão-manso ainda 

apresenta alguns pontos a serem definidos. 

O conhecimento das diferentes operações, bem como o consumo de 

diferentes insumos pelo sistema de produção é de suma importância tanto para uma 

avaliação econômica, quanto para uma avaliação da sustentabilidade do sistema, 

seja ela, social, ambiental ou energética. Para a avaliação via balanço de energia, 
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quando se utiliza o fluxo de material, é muito importante a quantificação dos 

processos, seja a quantidade de material empregada ou o tempo gasto em cada 

etapa com mão de obra (PIMENTEL, 1980). 

Heller (1996); Openshaw (2000); Brittaine e Lutaladio (2010) e Fact (2010), 

já apresentam em suas publicações, uma série de parâmetros que nos permitem 

estabelecer ao menos alguns critérios básicos do sistema de produção da cultura do 

pinhão-manso. 

Na Figura 2, podemos observar a distribuição dos estágios de 

desenvolvimento da cultura do pinhão-manso, onde a primeira fase é a de 

implantação ou estabelecimento, vem desde o plantio da muda no campo até o 

início das primeiras flores. A segunda fase, indução floral ou florescimento é a uma 

das fases mais delicadas, onde ocorrem influências das condições climáticas como 

temperatura, radiação e precipitação para que se inicie o aparecimento das flores. 

Com a polinização dá-se inicio a terceira fase que é a frutificação, passando em 

seguida para a quarta fase que é o enchimento e maturação dos frutos. O tempo 

entre a indução floral e a maturação para a colheita é de aproximadamente três 

meses. A quinta fase, conhecida como dormência ocorre geralmente após a colheita 

dos frutos. Esta última fase pode ou não ocorrer, dependendo de condições 

estressantes, porém, o mecanismo controlador desta dormência ainda não é 

totalmente conhecido (FACT, 2010). 

 

estabelecimento Indução floral Frutificação
Enchimento 
dos frutos

Dormência

Cíclico

 

Figura 2 – Estágios do desenvolvimento da cultura do pinhão-manso  

Fonte: adaptado de (FACT, 2010) 

 

Uma característica das plantas cultivadas até o momento é que a indução 

floral, frutificação e enchimento dos frutos não ocorrem distintamente no tempo, 

provocando o aparecimento de flores e frutos em diferentes graus de maturação ao 

mesmo tempo na planta. Isso faz com que o processo de colheita, por exemplo, não 

possa ser concentrado em um único período. Tem-se buscado, portanto, por meio 

de melhoramento genético e até mesmo de técnicas de produção, a concentração 
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destas fases de desenvolvimento, visando à redução principalmente dos custos de 

colheita, que com a desuniformidade de maturação, fica difícil de ser mecanizada 

(BRITTAINE; LUTALADIO, 2010). 

 

2.6.1 Produção de mudas 

 

Apesar de ser possível o plantio de sementes diretamente no campo, o 

processo mais usual para a propagação de plantas de pinhão-manso ainda é a 

utilização de mudas produzidas previamente. Vários estudos têm mostrado a 

possibilidade de utilização de mudas advinda de sementes ou de estacas, porém, as 

mudas produzidas a partir de estacas não apresentam uma raiz pivotante central, o 

que pode reduzir a capacidade de resistência a seca (MAES et al., 2009; ACHTEN 

et al., 2010). 

Paulino (2011b) avaliando a produção de mudas em casa de vegetação, 

com diferentes recipientes, encontrou como melhor opção a utilização do tubetes de 

290 cm3 e um consumo médio de água em torno de 1,4 litros em todo o ciclo. 

 

2.6.2 Preparo de solo e plantio 

 

O preparo de solo para o plantio consiste na limpeza da área com a remoção 

de plantas daninhas que possam vir a competir com as mudas recém plantadas. O 

plantio geralmente é feito em covas, e o espaçamento entre plantas tem variado de 

2 x 2 metros até 3 x 4 metros, dependendo das características do sistema a ser 

utilizado. Sistemas que utilizam maior mecanização têm optado por espaçamentos 

maiores, utilizando-se do espaço vazio no período inicial para a produção de alguma 

outra cultura intercalar (FACT, 2010). 

Em solos com problemas de compactação aconselha-se a subsolagem ou 

pelo menos o aprofundamento das covas para melhorar o desenvolvimento do 

sistema radicular das plantas. As covas devem ter 0,30 m de diâmetro e pelo menos 

0,45 m de profundidade. Podem ser abertas manualmente com cavadeira ou com 

auxílio de brocas acopladas a um trator (BRITTAINE; LUTALADIO, 2010). 
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2.6.3 Controle de plantas daninhas 

 

O controle de plantas daninhas na área de produção deve ser empregado 

sempre que houver possibilidade de concorrência entre as ervas daninhas e a 

planta. Mesmo não conseguindo eliminar a planta de pinhão-manso, as ervas 

daninhas promovem uma diminuição expressiva no seu crescimento. A capina 

manual é o controle mais comum, principalmente em plantios novos, causando um 

aumento considerável no consumo de mão de obra. O controle químico com uso de 

herbicidas ainda é pouco estudado, não possuindo nenhum registro de produto para 

a cultura até o momento. Rocha et al. (2010), estudando a utilização de herbicidas 

pré-emergentes, encontrou resposta variada até mesmo entre genótipos de pinhão-

manso, com relação a efeito de toxidez de herbicida às plantas. 

Uma opção de controle após passada a fase de estabelecimento da cultura 

é a manutenção da área por meio de roçagem do mato. Esta operação é bem 

menos onerosa que a capina manual, e ainda auxilia na manutenção de uma 

cobertura do solo, melhorando o controle de erosão e a manutenção da umidade. 

 

2.6.4 Poda 

 

Vários trabalhos têm mostrado que a poda pode ser um processo benéfico a 

cultura. Melo et al. (2008) encontrou melhora significativa na produtividade individual 

de plantas de pinhão-manso, e também uma concentração na florada e produção 

dos frutos. Este autor menciona a poda como sendo uma ferramenta de manejo 

muito útil para uma possível colheita mecanizada, tanto pela concentração da 

produção no tempo como pela manutenção da arquitetura da planta. 

Árvores isoladas de pinhão-manso podem atingir até 10 m de altura 

(HELLER, 1996). Esta altura em plantios comerciais causaria problemas sérios na 

hora da colheita e nos tratos culturais como controle de pragas e doenças. Outra 

condição que também exige controle de altura é quando as plantas são cultivadas 

com irrigação via pivô central.  

Fact (2010) indica uma primeira poda entre 3 a 6 meses para melhorar a 

ramificação das plantas recém estabelecidas, fazendo um redução da altura da 

planta para 0,3 a 0,4 m. Esta prática, portanto, não precisa ser realizada se a planta 

já apresentar boa ramificação inicial. A segunda poda deve ser realizada no segundo 
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ciclo de produção, reduzindo os ramos secundários e terciários a um terço de seu 

tamanho. Esta poda pode ser repetida a cada dois ciclos. Uma poda drástica, com 

recepa total a uma altura de cerca de 0,45 m pode ser feita depois de um longo 

período de produção (8 a 10 anos) para a renovação do plantio. Se a planta estiver 

bem estabelecida, com sistema radicular desenvolvido, a rebrota tende a ser bem 

vigorosa e em pouco tempo se tem a retomada da produção. 

 

2.6.5 Adubação 

 

Embora a planta de pinhão-manso seja muito resistente, capaz de manter 

sua sobrevivência em solos com baixos índices de fertilidade, para se garantir um 

nível de produtividade satisfatório, é necessária a adubação tanto na implantação da 

cultura quanto na manutenção ao longo dos anos de produção. Na tabela 1 

encontra-se uma recomendação básica da necessidade de nutrientes durante os 

quatro primeiros anos de cultivo, sendo que está sendo considerado neste caso um 

solo com boa fertilidade, sendo capaz de suprir 50% da necessidade da planta. Em 

um solo com baixa fertilidade estes valores deveriam ser ampliados (FACT, 2010).  

 

Tabela 1 – Necessidade de nutrientes na cultura do pinhão-manso durante os quatro primeiros anos 

de cultivo 

Nutriente 
1 2 3 4 Total 

kg ha-1 ano-1 

N 23 34 69 103 229 

P2O5 7 11 21 32 71 

K2O 34 50 101 151 336 
Fonte: adaptado de (FACT, 2010) 

 

A colheita de uma tonelada de frutos (casca + sementes) extrai os seguintes 

valores médios: 24,3; 3,85 e 22,95 kg dos nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio 

respectivamente. A casca e a torta resultantes do processo de extração do óleo 

pode ser retornada ao campo, devendo ser descontado destes valores de extração 

os seus respectivos montantes. Porém, estudos já vêm sendo conduzidos e 

apontando como melhor utilização para este material a queima para a cogeração de 

energia, trabalhando num sistema integrado, similar ao que acontece com a cana de 

açúcar (GUNASEELAN, 2009). Outra possibilidade para a torta, ou farelo, é a 
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utilização na ração animal, desde que sejam sanados os problemas com a 

toxicidade do material. 

 

2.6.6 Controle de pragas e doenças 

 

Seguindo a tendência do que acontece com plantas isoladas que passam a 

ser cultivadas em maior escala, as plantas de pinhão-manso, inicialmente não 

apresentavam grandes problemas com pragas e doenças. Porém, vêm se 

multiplicando as publicações com descrição de novos ataques. Algumas pragas 

apresentam importância variada conforme a região, como vários besouros que 

ocorrem mais na região da África e os percevejos que ocorrem mais nas Américas e 

Ásia (FACT, 2010). 

Na índia existe grande preocupação com um vírus que tem se espalhado 

rapidamente. E também com a possibilidade de transferência de um vírus da 

mandioca africana para o pinhão-manso. Heller (1996) não aconselha o plantio de 

pinhão-manso juntamente com mandioca (Manihot esculenta).  Da mesma maneira 

não é aconselhável o plantio de feijão (Phaseolus vulgaris) juntamente com o 

pinhão-manso, pois o feijão é suscetível a um vírus do pinhão-manso que é 

transmitido pela mosca branca. 

Como medida de controle, tem-se utilizado muito a aplicação de produtos 

químicos baseados no controle das mesmas pragas ou doenças que ocorrem em 

outras culturas. Existe a necessidade, portanto, de novos estudos para se 

estabelecer definições de controle e aplicação para a cultura do pinhão-manso. 

Medidas preventivas como seleção de plantas sadias como matrizes, 

desinfecção de ferramentas de poda, cuidado com danos realizados às plantas, 

entre outros, podem ajudar no controle e na manutenção dos níveis de danos 

(FACT, 2010). O controle químico é feito sempre com pulverizações que podem ser 

via pulverizadores costais manuais ou acoplados a tratores, lembrando que a 

utilização de tratores e implementos deve ser considerada na hora da escolha do 

espaçamento de plantio.  
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2.6.7 Colheita 

 

A colheita tem sido considerada como a maior demanda de mão de obra da 

cultura. Algumas tentativas de mecanização com a adaptação de uma colhedora de 

café já foram feitas, porém, a desuniformidade de maturação tem-se mostrado como 

o principal entrave para esta prática. A arquitetura da planta também pode ser um 

empecilho, portanto, com a utilização de técnica de poda este fator pode ser 

contornado (BRITTAINE; LUTALADIO, 2010). A colheita feita manualmente faz com 

que o seu custo na cultura do pinhão-manso seja maior que em outras oleaginosas. 

Dentre os principais problemas podemos citar: 

 A produção se estende por um longo período, fazendo com que seja necessária 

a coleta durante vários meses no ano; 

 No mesmo cacho é possível encontrar frutos em diferentes estados de 

maturação (secos, verdes e amarelos); 

 Como o fruto é pequeno e está distribuído por toda a planta, o processo de 

coleta é lento; 

A eficiência de colheita está relacionada também com a produtividade da 

planta, quanto maior a produção de fruto por planta, menor o espaço percorrido para 

se acumular o mesmo peso de fruto colhido. O que se tem observado nos trabalhos 

sobre eficiência de colheita manual de pinhão-manso é que existe uma variação 

muito grande entre os diferentes locais e diferentes sistemas de plantio. (FACT, 

2010) apresenta uma série de dados de colheita, onde se pode observar esta 

variação. Como média de eficiência deste processo, este autor apresenta 20-30 kg 

por pessoa por dia para áreas com baixa produtividade e 40-70 kg por pessoa por 

dia para áreas com produtividades maiores. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Base de dados para o fluxo de material 

 

Para o levantamento de uma base de dados que possa dar suporte a análise 

dos fluxos de energia da cultura, foram avaliadas cinco propriedades que possuem 

produção de pinhão-manso em parceria com a empresa de biodiesel Biocapital 

Consultoria Empresarial e Participações S.A. (Tabela 2). As áreas destinadas à 

produção de pinhão-manso dentro destas propriedades são bastante reduzidas, 

porém possuem uma base de dados, referente às operações de campo, muito 

detalhada, o que subsidia a análise. Possuem também, diferentes níveis de 

mecanização, o que pode ser interessante para visualizar a influência desse 

parâmetro na determinação da energia demandada. Por serem áreas de interesse 

da empresa produtora de biocombustíveis, estas foram mantidas sempre sem 

restrições quanto a necessidades nutricionais e com controle de pragas e doenças 

bastante intensivo. 

Como as cinco áreas de produção são conduzidas sem irrigação, foi 

utilizada uma sexta área que se encontra implantada na área experimental do 

departamento de Engenharia de Biossistemas, da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (ESALQ – USP), no município de 

Piracicaba-SP. Na Figura 3, é apresentada a localização das seis propriedades 

avaliadas. Podemos observar que as áreas se encontram distribuídas por todo o 

estado de São Paulo, o que as torna interessante do ponto de vista de 

representatividade das diferentes condições climáticas do estado. 

Com relação à energia agregada na produção de mudas de pinhão-manso, 

parâmetro importante a ser considerado no balanço de energia do sistema de 

produção, utilizou-se dos valores apresentados por Paulino (2011a), que foi de 2,30 

MJ por muda. 
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Tabela 2 – Relação das propriedades a serem avaliadas para a elaboração do fluxo de energia na 

cultura do pinhão-manso 

Nome da propriedade 

Área 

Nº Local Área cultivada  

Fazenda Santa Emília 1 Marília SP 7,5 ha 

Sítio São Francisco 2 Motuca SP 2,5 ha 

Sítio Gerônimo 3 Jacupiranga SP 1,6 ha 

Fazenda Virginia 4 General Salgado SP 2,3 ha 

Sítio Catú 5 Charqueada SP 4,0 ha 

Fazenda Areão 6 Piracicaba SP 2,0 ha 

 

Como o objetivo do projeto não é a determinação da influência da irrigação 

na produtividade, e sim na análise de fluxos de energia, essas áreas serviram de 

base de comparação para a inclusão da irrigação e determinar assim, qual foi o 

incremento mínimo de produtividade necessária para viabilizar a produção irrigada 

por pivô central e gotejamento. 

Quando se considera somente a incorporação energética oriunda do sistema 

de irrigação, está se referindo ao índice energético do sistema de irrigação em 

questão, já quando se contabiliza também o consumo de energia para o 

acionamento e manutenção deste sistema, está se tratando do índice energético da 

operação irrigação como um todo. 
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Figura 3 – Localização dos seis municípios do estado de São Paulo onde estão localizadas as 

propriedades do estudo 

 

Na propriedade um, com 7,5 ha, foi possível a obtenção de quatro anos de 

informação sobre a cultura do pinhão-manso, sendo iniciada a atividade no ano safra 

2007/2008 e seguindo até 2010/2011. Uma característica dessa propriedade foi a 

utilização, sempre que possível, da mecanização para a elaboração das tarefas 

como pulverização e controle de mato com roçadeira. Somente nas operações onde 

não era possível a utilização de máquinas, como marcação das covas, controle 

localizado de formiga e colheita, fez-se uso de operação totalmente manual. 

A propriedade dois, com apenas 2,5 ha, iniciou seu plantio na safra 

2008/2009, e possui por tanto apenas três anos de dados disponíveis. Em virtude do 

tamanho reduzido da área, optou-se neste caso pela utilização de tratores somente 

no preparo da área e operações de plantio. As demais operações que ocorreram ao 

longo dos três anos, foram manuais ou com uso de implementos portáteis com a 

roçadeira e pulverizador costal. 

Apresentando a menor área analisada, a propriedade de número três, com 

apenas 1,6 ha, iniciou suas atividades com o pinhão-manso em 2007/2008, 

possuindo, portanto, quatro anos de dados disponíveis para analise. Nessa área, 

assim como na área dois, já apresentada, também se optou pela utilização de 

tratores apenas nas operações de plantio. 
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A propriedade quatro, com 2,3 ha, teve suas atividades iniciadas em 

2008/2009, e apresenta apenas três anos de dados disponíveis, assim como a área 

dois. Porém, ao contrário desta, optou pela utilização de tratores e implementos 

sempre que possível. 

Com 4,0 ha, a quinta propriedade avaliada, também fez uso de tratores e 

implementos sempre que possível e possui quatro anos de dados para análise, 

iniciando suas atividades em 2007/2008. 

A sexta área de estudo, localizada dentro da área experimental do 

departamento de Engenharia de Biossistemas – ESALQ/USP, apesar de apresentar 

apenas um ano de dados para a análise, ano de implantação da cultura, vai ser de 

grande importância para a introdução da irrigação na análise de energia, uma vez 

que as demais áreas são conduzidas em condição de sequeiro. Pretende-se, 

portanto, utilizar os dados da área seis para estudar a incorporação advinda do 

sistema de irrigação, enquanto que nas demais áreas, se avalia a incorporação 

advinda do sistema de produção. 

As diferentes áreas do estudo utilizaram diferentes tipos e potência de 

tratores, variando de 47,84 kW até 88,32 kW. Porém, como o consumo direto de 

combustível pela máquina agrícola foi calculado em função da potência do motor, 

como será apresentado adiante, optou-se pela padronização do trator. Como as 

áreas são pequenas, utilizou-se o trator de 47,84 kW como padrão, sendo que este 

é o suficiente para as atividades elaboradas em todas as propriedades. 

Algumas áreas, como a um e a cinco, apresentavam plantio em dois 

espaçamentos diferentes, porém, os dados de atividade de campo não foram 

coletados separadamente, o que impede a diferenciação dessa variável nas 

atividades. O número médio de plantas por hectare variou de, aproximadamente, 

833 até 1100.  
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3.2 Incorporação de energia 

 

Para a determinação do fluxo de material do sistema de produção agrícola 

do pinhão-manso foi utilizada a metodologia apresentada por Romanelli e Milan 

(2010), onde se considerou a determinação do fluxo de materiais dos insumos 

diretamente aplicados e a determinação do fluxo de materiais dos insumos 

indiretamente aplicados, que envolve o consumo de combustível, a depreciação de 

maquinário e a mão de obra. 

Foram utilizados dados levantados na própria área experimental, assim 

como dados da literatura e de levantamento feito nas áreas de produção 

apresentados na Tabela 2. 

Depois de obtido o fluxo de material, foi possível calcular o fluxo de energia 

com a multiplicação das quantidades de cada elemento pelo seu índice de 

incorporação de energia (PIMENTEL, 1980). 

Para a determinação dos índices de energia dos sistemas de irrigação 

utilizados, ou seja, pivô central e gotejamento, foi realizado um estudo para a 

quantificação da utilização de cada tipo de material dentro de cada sistema em 

função da área ocupada por ele. Este estudo se fez necessário uma vez que a 

literatura apresenta somente índices de energia pouco detalhados para os sistemas 

de irrigação. 

O balanço de energia (BE) de um sistema pode ser expresso pela diferença 

entre a quantidade de energia que entra no sistema (EE) e quantidade de energia 

que sai (ES) ou produzida pelo sistema como apresentado na eq.(1) (SIQUEIRA et 

al. 1999). Outra forma de se avaliar seria com o retorno energético do investimento 

(EROI = Energy Return Over Investment – eq.(2) (HALL, 2004). 

 

EEESBE   (1) 

 

EE

EEES
EROI


  

 

 

(2) 

 

As entradas de energia no sistema podem ser divididas em energia de 

entrada indireta, que não mudam com a variação de elementos da produção e 

manejo como a produtividade, incidência de doenças e pragas e lâmina de irrigação 
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a ser aplicada e energia de entrada direta que por sua vez são dependentes dos 

fatores de produção e manejo. 

 

3.2.1 Energia incorporada por máquinas e implementos agrícolas 

 

A depreciação de máquinas e implementos é a partição da energia 

intrínseca ao processo de fabricação desses produtos, distribuídas durante toda a 

sua vida útil, considerando sua plena utilização. 

Para máquinas e implementos é possível a utilização de um índice direto em 

função da massa total depreciada ao longo da vida útil como apresentado na eq.(3) 

Esse índice só é passível de utilização porque representa uma média de avaliações 

já feitas para diferentes máquinas e implementos. Ulbanere (1988) apresenta como 

índice energético de máquinas e implementos agrícolas, a demanda de energia para 

a sua fabricação, sendo o valor de 68,86 MJ kg-1. 
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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); 

Mi - Massa do implemento (kg); 

Vui - Vida útil do implemento (h); 

Hm - Horas máquinas gasto na operação durante o ano (h ano-1); 

IEMI - Índice energético para máquinas e implementos (MJ kg-1); 

Ac - Área cultivada (ha). 

 

3.2.2 Energia incorporada pelos insumos aplicados 

 

A energia proveniente dos insumos aplicados pode ser dividia em energia 

dos insumos líquidos (Eil) como inseticidas e herbicidas, e insumos sólidos (Eis) 

como fertilizantes, calculadas pela eq. (4) e eq. (5), respectivamente (ROMANELLI; 

MILAN, 2005): 
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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 (Anexo B) ( (MJ L-1); 

Vp - Volume do produto comercial aplicado no ano (L ano-1); 

Va - Volume da calda (L); 

ia - Concentração do princípio ativo (decimal); 

Q - Taxa de aplicação da calda (L ha-1); 

Eis - Energia contida nos insumos sólidos (MJ ha-1); 

Inds - Índice de energia contida nos insumos sólidos (Anexo A) (MJ kg-1); 

Qt - Quantidade de insumos sólidos aplicados por hectare no ano (kg ha-1 ano-1). 

 

3.2.3 Energia incorporada pelo consumo direto de combustíveis 

 

A entrada de energia no sistema, proveniente da utilização de combustíveis 

pode ser representada pela eq. (6), onde se apresenta o consumo anual por unidade 

de área. 
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  (6) 

 

Em que: 

Ec - Energia proveniente do consumo de combustível (MJ ha-1 ano-1); 

Cb - Consumo horário de combustível (L h-1), calculado pela eq.(7); 

fcb - Fator de energia contida no combustível (Diesel), (Anexo C) (MJ L-1); 

Hm - Número de horas máquinas gastos na operação durante o ano (h ano-1); 

Ac - Área cultivada (ha). 
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O consumo horário de combustível pode ser obtido no campo com a 

avaliação direta do consumo da máquina agrícola, ou ser estimado em função de um 

fator de consumo específico em função da potência da máquina motriz utilizada. 

 

fcePCb   (7) 

 

Em que: 

Cb - Consumo horário de combustível (L h-1); 

P - Potência bruta do trator ou máquina motriz utilizada (kW); 

fce - Fator de consumo específico por potência - igual a 0,163  (L kW-1 h-1), (MOLIN; 

MILAN, 2002). 

 

3.2.4 Energia incorporada pela mão de obra 

 

De acordo com Serra (1984) o gasto energético horário de um homem é de 

2,2 MJ. O cálculo do gasto energético é dado pela eq.(8). 
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(8) 

 

Em que: 

EMO - Energia proveniente da mão de obra (MJ ha-1 ano-1); 

Hh - Número de horas trabalhadas durante o ano (h homem-1 ano-1); 

fmo - Fator de consumo energético pela mão de obra (MJ h-1 homem); 

Ac - Área cultivada (ha). 

 

3.2.5 Energia incorporada pelo acionamento da irrigação 

 

Os sistemas de irrigação considerados, seja por gotejamento ou pivô central, 

necessitam de energia para pressurização e distribuição da água na área a ser 

irrigada. Com relação ao tipo de energia utilizada pelo sistema, esta pode ser via 

energia elétrica ou por meio de motor diesel. Atualmente a energia elétrica é a 

responsável pelo acionamento da maioria dos equipamentos, devido principalmente 

ao seu menor custo. Porém, com o aumento da utilização dos biocombustíveis, 
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pode-se no futuro ter mais opções de diesel e uma oferta mais atraente deste 

combustível. Seja com o uso da energia elétrica (9) ou uso de diesel (10) 

(ROMANELLI; MILAN, 2005), a energia total consumida está em função da potência 

total instalada e do fator de energia contido na fonte a ser utilizada. 

 

Ai
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(9)

 

 

Em que: 

Eirrel - Energia consumida pela irrigação com acionamento elétrico (MJ ha-1 ano-1); 

Pot - Potência nominal do motor (kW); 

fee - Fator de energia contida na energia elétrica (Anexo C) (MJ kW-1 h-1); 

Ud - Uso diário da irrigação (h dia-1); 

ND - Número de dias de irrigação durante o ano (dia ano-1); 

Ai - Área irrigada (ha). 

 

O consumo total de diesel de um motor pode ser definido pela eq. (7) já 

apresentada, ficando a eq. (10) como a que define a energia consumida pela 

irrigação quando acionada por motor diesel. 
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Em que: 

Eirrdi - Energia consumida pela irrigação com acionamento diesel (MJ ha-1 ano-1); 

Cb - Consumo horário de combustível (L h-1) (eq. (7)); 

fcb - Fator de energia contida no combustível (Diesel), (Anexo C) (MJ L-1); 

Ud - Uso diário da irrigação (h dia-1); 

ND - Número de dias de irrigação durante o ano (dia ano-1); 

Ai - Área irrigada (ha). 
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3.2.5.1 Energia incorporada pelos materiais dos sistemas de irrigação 

 

A maioria dos trabalhos sobre análise energética envolvendo culturas 

irrigadas, utilizam o índice energético para o sistemas de irrigação apresentado por 

Pimentel (1980). Este autor por sua vez se utiliza de um trabalho de Batty et al. 

(1975), que fez uma determinação da demanda energética de diferentes sistemas de 

irrigação, baseado em um fluxo de material. A característica principal deste trabalho 

é a utilização de um módulo de área fixo, onde foram simulados diferentes tipos de 

sistemas de irrigação. Não se considerou, portanto, a possibilidade da influência da 

área irrigada no consumo de material dos diferentes sistemas de irrigação, e muito 

menos a influência da distância da área irrigada até a fonte de água, ou seja o 

comprimento da adutora. 

A energia demandada na fabricação dos sistemas de irrigação pode ser 

determinada com a utilização de um índice que expresse o consumo de energia da 

fabricação de cada material em função da área por ele irrigada conforme a eq. (11). 

Este índice pode variar de um sistema para outro, bem como dentro do mesmo 

sistema em função da área irrigada. Um sistema de pivô central, por exemplo, tem 

um aumento significativo da área irrigada com o aumento de uma única torre devido 

a sua distribuição radial. O Incremento da área irrigada não é proporcional ao 

incremento de material utilizado neste sistema de irrigação, o que já não ocorre com 

os sistemas de gotejamento e microaspersão que tem material distribuído por toda 

área.  
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Em que: 

Iirr - Índice energético do sistema de irrigação (MJ ha-1 ano-1); 

a, b,.. n - Massa do material a até n encontrado no sistema de irrigação (kg); 

Ind(a,b,n) - Índice de energia contida nos componentes a até n (Anexo D) (MJ kg-1); 

Vu - Vida útil do sistema de irrigação (ano); 

Ai - Área irrigada (ha). 
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Para a determinação do consumo de material dos sistemas de irrigação a 

serem estudados, gotejamento e pivô central, optou-se pela separação do sistema 

em seus subsistemas constituintes. Algumas partes dos sistemas de irrigação como 

a adutora, sofrem influência direta do seu comprimento e da vazão no que diz 

respeito ao seu consumo de material. Outras partes como o sistema de filtragem, 

sofrem influência praticamente só da vazão total do sistema. O consumo de material 

em um sistema de bombeamento, por sua vez, é bastante influenciado pelo tamanho 

do motor instalado, ou seja, a potência instalada. A potência instalada pode ser 

considerada uma variável que incorpora indiretamente a vazão e a pressão do 

sistema. Esta mesma variável também será utilizada para o cálculo do consumo de 

energia para acionamento da irrigação, como apresentado na eq. (9). 

Para efeito de cálculos será considerado as seguintes divisões do sistema: 

 Bombeamento – Conjunto motobomba mais as peças correspondentes nas 

ligações de sucção e saída de bomba; 

 Adutora – Tubulação que liga o sistema de bombeamento até a entrada da 

parcela de irrigação para o gotejamento ou até o centro do pivô; 

 Filtragem – Conjunto de filtros de areia que poderão estar instalados no início ou 

final da adutora. Somente será considerado sistema de filtragem no sistema via 

gotejamento. 

 Equipamento de irrigação – No caso do pivô central é o próprio equipamento, ou 

seja, as torres e a própria linha lateral do pivô. No caso de gotejamento é todo o 

material distribuído na área irrigada, linhas laterais, linhas de derivação e 

secundárias e também os cavaletes de controle com suas válvulas e acessórios. 

 

3.2.5.2 Bombeamento 

 

Será considerado como sistema de bombeamento o conjunto motobomba e 

será utilizado um fator de correlação entre peso e potência do conjunto motobomba 

(fpot) a ser extraído de informações de catálogos de fabricantes. Por se tratar 

também de uma máquina, o cálculo da energia incorporada pelo sistema de 

bombeamento pode ser realizado analogamente ao apresentado pela eq. (3), porém, 

com algumas alterações para a inclusão da potência instalada como variável. 
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Em que: 

Eb - Energia proveniente do conjunto motobomba (MJ ha-1 ano-1) 

Pot - Potência do conjunto motobomba instalado (kW); 

fpot - Fator de correlação entre peso e potência instalada (kg kW-1); 

Vub - Vida útil do conjunto motobomba (anos); 

IEb - Índice energético para conjunto motobomba (MJ kg-1) – 84 MJ kg-1 (BATTY et 

al., 1975); 

Ai - Área irrigada (ha). 

 

A simplificação da eq.(12) poderia ser feita utilizando-se de um consumo 

específico de energia por área, ou seja, a utilização de valores médios de potência 

instalada por hectare irrigado. Existem alguns levantamentos neste sentido, e 

também vários trabalhos que buscam a melhoria na eficiência do consumo de 

energia pelos sistemas de irrigação.   

 

3.2.5.3 Adutora  

 

No caso de uma adutora para condução de água, a incorporação de 

material, que é a principal fonte de incorporação de energia, apresenta dois 

elementos que devem ser considerados na composição do índice de incorporação 

energética: o primeiro é o comprimento adotado para a adutora e o segundo é a sua 

vazão. Dessa maneira, esse índice, quando multiplicado pela quantidade de insumo 

utilizado, ou seja, metros de adutora e a vazão transportada por ela, resultará 

diretamente na quantidade de energia incorporada. 

Em adutoras destinadas a irrigação, é comum a utilização de apenas um 

diâmetro em toda sua extensão, e o fator que interfere nas características hidráulicas 

como perda de carga é função do diâmetro interno do tubo. Porém, quando se fala 

em fluxo de material, ou incorporação material em uma adutora, é necessária 

também a utilização do diâmetro externo, para se conseguir o cálculo do volume, e 

consequentemente a massa de material utilizado em determinada adutora, como se 

pode observar na eq. (13). 
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Em que: 

W - Massa da adutora (kg); 

De - Diâmetro externo do tubo de PVC (m); 

Di - Diâmetro interno do tubo de PVC (m); 

L - Comprimento da adutora (m); 

 - Massa específica do PVC (kg m-3). 

 

Na determinação do diâmetro interno, um dos métodos utilizados no 

dimensionamento de adutoras é a escolha do diâmetro mais econômico, ou seja, 

aquele que apresenta o menor custo total, incluindo os custos fixos e variáveis. 

Dentre as formulas utilizadas para este cálculo, a eq. (14), conhecida como equação 

de Bresse, é uma das mais conhecidas para tubulações que trabalham em regime 

contínuo. É uma equação que utiliza como variável a vazão do sistema e um 

coeficiente que varia em função do custo de bombeamento e do custo do material, 

ou seja, custos fixos e variáveis da adutora. Zocoler et al. (2006), em trabalho 

comparando as diferentes situações de fonte e tarifação de energia, encontraram 

valores da ordem de 0,9 a 1,2 para o coeficiente da equação. Para este trabalho, 

será utilizado um valor de coeficiente igual a 1. 

 

QKD0   (14) 

 

Em que: 

Do - Diâmetro que apresenta o menor custo total (m); 

Q - Vazão (m3 s-1); 

K - Constante que depende basicamente, da relação entre o custo para 

bombeamento e custo linear do tubo (utilizado K=1). 
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Encontrado o diâmetro ótimo econômico, elegeu-se o diâmetro comercial 

mais próximo e, a partir deste diâmetro, calculou-se a perda de carga unitária do 

tubo comercial, utilizando-se da eq. (15), conhecida como fórmula de Darcy-

Weisbach ou fórmula universal. 

2gD

LV
fhf

i

2



 
(15) 

 

Em que: 

hf - Perda de carga contínua de energia (mca) (1 mca = 9,8 kPa); 

f - Coeficiente de atrito (adimensional); 

L - Comprimento total da adutora (m); 

Di - Diâmetro interno da tubulação (m); 

g - Aceleração da gravidade (m s-2); 

V - Velocidade do fluido (m s-1). 

 

Para a determinação do diâmetro externo do tubo, há que se considerar o 

fato de se utilizar, para uma mesma adutora, tubos com diferentes classes de 

pressão, ou seja, com diferentes espessuras de parede, gerando diferentes 

diâmetros externos. Esta prerrogativa se dá pela busca do custo inicial ótimo de 

aquisição da adutora, mas acaba gerando situações onde se podem encontrar 

diferentes pesos por metro dentro de uma mesma adutora. 

A utilização de determinada classe de pressão dentro de uma adutora está 

correlacionada à pressão máxima em cada ponto. A pressão de serviço em um 

ponto n qualquer da adutora é dependente dos seguintes fatores: pressão de 

entrada no início da adutora (Pi), perda de carga do ponto inicial até o ponto n (JLn),  

diferença de cota do ponto inicial até o ponto n (HLn) e pressão final necessária (Pf), 

como pode ser observado na Figura 4. Na eq. (17) temos o comprimento de tubo 

necessário para se atingir a pressão n dentro da adutora, a partir do qual poderá ser 

feita a sua substituição por um tubo de outra classe de pressão. Na Tabela 3 se 

apresentam os tubos que foram utilizados na simulação, para a variação do 

consumo de material dentro da adutora. 
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Tabela 3 – Tubos utilizados na simulação das adutoras 

Tubos Pressão de serviço 

Tubo PVC DeFoFo PN 60* 600 kPa 

Tubo PVC DeFoFo PN 80* 800 kPa 

Tubo PVC DeFoFo PN 125* 1250 kPa 

Tubo aço galvanizado Flangeado PN10** 1000 kPa 

Tubo aço galvanizado Flangeado PN16** 1600 kPa 

Tubo aço galvanizado Flangeado PN25** 2500 kPa 

* Série DeFoFo (diâmetro interno de ferro fundido) segundo norma NBR14311/99; 

**Tubo em aço galvanizado com junção flangeada segundo normas NBR5590 e DIN1615. 

 

Na Variação da pressão ao longo da adutora ocasionada pela perda de 

carga; 

Variação da pressão ao longo da adutora ocasionada pela variação do nível; 

Variação total da pressão ao longo da adutora ocasionada pela soma da perda de carga 

e desnível; 

Figura 4, por meio de semelhança de triângulos, podemos extrair a relação 

apresentada na eq. (16). 

 

Variação da pressão ao longo da adutora ocasionada pela perda de carga; 

Variação da pressão ao longo da adutora ocasionada pela variação do nível; 

Variação total da pressão ao longo da adutora ocasionada pela soma da perda de carga 

e desnível; 

Figura 4 – Perfil esquemático da linha piesométrica de uma adutora hipotética, com desnível H 

ascendente (J=perda de carga unitária m m
-1

 e H=desnível unitário m m
-1

) 

Linha piesométrica 



54 

 

ni

fi

n PP

PP

L

L




  (16) 

Assim,  

 
 fi

ni
n

PP

PPL
L




  (17) 

 

Em que: 

Ln - Comprimento necessário para se atingir a pressão n (m); 

L - Comprimento total da adutora (m); 

Pi - Pressão inicial da adutora (kPa); 

Pn - Pressão n, da classe de pressão na qual se deseja fazer a troca de tubo (kPa); 

Pf - Pressão no final da adutora (kPa). 

 

Foi utilizada a eq. (17) para variar a classe dos tubos dentro de uma adutora, 

encontrando as correlações entre a vazão e consumo de material. Dentro de uma 

mesma vazão, variou-se o comprimento e/ou o desnível, até que a pressão máxima 

no início da adutora chegasse a máxima pressão de serviço admissível, 1250 kPa 

para PVC e  2500 kPa para o tubo de aço galvanizado. 

Para a determinação da massa de tubo por metro linear, elaborou-se uma 

correlação entre esta variável, o diâmetro e a classe de pressão. Ajustou-se essas 

variáveis a uma superfície de resposta, para se conseguir uma equação que 

pudesse ser utilizada nas simulações das adutoras. 

A transformação da massa de tubo em incorporação energética foi realizada 

por intermédio da multiplicação da massa pelos índices energéticos do PVC e do 

aço galvanizado, sendo estes respectivamente, 110,66 MJ kg -1 e 104,70 MJ kg -1, 

extraído de Boustead (1979). A vida útil dos tubos de PVC e aço galvanizado, 

considerada no trabalho foi de 20 anos, apesar de se ter referências que citam uma 

vida útil muito maior. Esta vida útil adotada visa corresponder à vida útil do projeto 

de irrigação como um todo. 
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3.2.5.4 Filtragem 

 

Para a determinação do peso de material utilizado no sistema de filtragem, 

foi avaliado separadamente, por meio de consulta a catálogos de fabricantes de filtro 

de areia, o consumo de material da carcaça do filtro e o consumo de areia. 

Correlacionando o consumo de material dos filtros com a vazão do sistema, 

analogamente ao feito com o conjunto motobomba e a potência instalada. Foram 

considerados separadamente os materiais que compõe a carcaça do filtro e a areia, 

isso se fez necessário porque estes apresentam uma incorporação de energia 

específica muito distinta. A areia, por exemplo, é um material com índice energético 

muito baixo, devido a sua característica de ser um material extrativo e passar por 

poucas transformações.  
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Em que: 

Efil - Energia proveniente do sistema de filtragem (MJ ha-1 ano-1); 

Q - Vazão do sistema (m3 h-1); 

ffil - Fator de correlação entre massa e vazão da filtragem (kg m-3 h); 

Vufil - Vida útil do sistema de filtragem (ano); 

IEfil - Índice energético para sistema de filtragem (MJ kg-1); 

Ai - Área irrigada (ha). 

 

3.2.5.5 Equipamento de irrigação 

 

Com relação aos equipamentos internos às áreas irrigadas, chamados aqui 

apenas de equipamento de irrigação, é de se esperar dois comportamentos bem 

distintos entre os sistemas de gotejamento e pivô central quando se pensa na 

correlação deste parâmetro com a área irrigada. No pivô central a variação do 

consumo de material em função da área sofre uma alteração muito grande, pois 

quando se acrescenta uma torre ao pivô, se aumenta o material linearmente e a área 

potencialmente de forma quadrática, resultando num consumo de material por 

hectare decrescente com o aumento da área irrigada. 
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O levantamento do consumo de material do pivô central foi obtido de 

informações de catálogo e diretamente com o fabricante de pivôs Irrigabras. Foi 

determinado separadamente o peso da torre central e da torre móvel, bem como do 

vão móvel e do balanço. Com o peso destes componentes foi possível a simulação 

de diferentes tamanhos de pivô, alterando o número de torres móveis, para se 

correlacionar indiretamente a variação da incorporação de energia e a área irrigada. 

Para o gotejamento, foi utilizada uma base de dados composta por 12 

projetos, onde se avaliou projetos de diferentes tamanhos, determinando o consumo 

dos diferentes materiais dentro de cada projeto. Foram avaliados 12 projetos com 

tamanhos variando de 5 a 215 hectares. Determinando desta forma uma correlação 

entre área e consumo de material e indiretamente a correlação entre a área e a 

incorporação de energia. 

A transformação do material consumido em incorporação energética foi feita 

com a utilização dos índices energéticos dos diferentes materiais envolvidos, como 

PVC, polietileno, ferro fundido e aço galvanizado (Anexo D). 

 

3.2.6 Energia de saída 

 

Existem diferentes maneiras de se considerar a energia de saída (ES) de um 

sistema. No caso de culturas destinadas à produção energética, pode se considerar 

o quanto de energia vai ser gerada com a transformação da produção em energia. 

Por exemplo, quantos megajoules serão gerados com o biodiesel gerado com o óleo 

de pinhão-manso ou com o álcool da cana de açúcar. O que não se pode esquecer 

nestas considerações é a potencialidade de energia oriunda de subprodutos e ou 

resíduos. A cana de açúcar é um grande exemplo de aproveitamento deste 

potencial, o bagaço que muito tempo foi considerado somente um resíduo, hoje em 

dia é tido como fonte de energia tanto para a própria usina quanto para a venda de 

energia para o sistema. Esta energia, portanto, não pode ser desconsiderada no 

balanço energético da cultura. 

A cultura do pinhão-manso, também apresenta seus resíduos, como a torta 

que na maioria das vezes é utilizada somente como fertilizante, já que sua utilização 

na ração animal ainda é muito questionada devido a problemas de toxicidade. A 

casca do fruto, por sua vez, possui uma potencialidade para utilização como 

combustível por meio da queima. 
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Quando se trata de um fruto como é o caso da soja ou do pinhão-manso, 

uma possibilidade de avaliação é a determinação do valor energético do material em 

diferentes situações, seja ela pré-processada ou na situação de colheita (fruto 

fresco). Openshaw (2000) determinou o valor energético do fruto inteiro de pinhão-

manso (com casca e com 8% de umidade) como sendo 21,2 MJ kg-1, e para o fruto 

fresco, com 43% de umidade, o valor de 12,8 MJ kg-1. Será considerada também a 

possibilidade de aproveitamento dos resíduos, com o aumento de 10% na produção 

de energia (GUNASEELAN, 2009). 

Os dados fornecidos pelas propriedades parceiras da empresa de 

biocombustíveis (Tabela 2) não continham a informação da produtividade da cultura, 

não sendo possível, portanto, a determinação da energia de saída real das 

propriedades. O que será determinado é a produtividade mínima necessária para se 

iniciar a viabilidade energética da cultura, e também, o aumento necessário na 

produtividade para a viabilidade energética com a introdução da irrigação no sistema 

de produção. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Incorporação de energia do sistema de produção 

 

A incorporação de energia no sistema de produção foi diferenciada em: 

consumo direto de combustível pelos tratores e roçadoras costais mecanizadas; mão 

de obra utilizada nas operações, seja na capina manual ou na operação dos tratores 

e outras máquinas; Insumos, ou transformado cada insumo utilizado em função do 

seu índice de incorporação de energia; e depreciação de máquinas e implementos. 

Por ser uma cultura perene, que apresenta ciclos de produção definidos 

(Figura 2), é necessária a separação do primeiro ano, uma vez que este se 

diferencia dos demais pela maior necessidade de operações como limpeza da área, 

preparo das covas, plantio e controle mais rigoroso de daninhas, pragas e doenças. 

Na Tabela 4 podemos observar o total de energia incorporada ao sistema no 

primeiro ano de cultivo. Na média das seis propriedades obteve-se uma 

incorporação de 19.820,46 MJ ha-1 (ou 19,8 GJ ha-1), com um desvio padrão de 

3430,16 MJ. 

Para a inclusão do ano de implantação na análise de toda a vida útil do 

sistema de produção, podemos considerar que este valor médio se diluirá ao longo 

dos 20 anos, resultando por tanto, num acréscimo médio de 978,47 MJ ha-1 em cada 

ano de produção subsequente. 

A propriedade um foi a que apresentou menor incorporação na implantação 

da cultura e a que apresentou a maior incorporação de energia foi a cinco. Essas 

duas áreas apresentam uma característica comum, que é o uso intensivo de 

máquinas e implementos. 
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Tabela 4 – Distribuição da energia de entrada no ano de implantação da cultura, nas seis 

propriedades avaliadas 

Propriedade Energia de entrada (MJ ha-1) 

1 15677,00 

2 17535,70 

3 22673,54 

4 18499,36 

5 24967,61 

6 19569,45 

Média 19820,46 

Desvio padrão 3430,16 

 

Na Figura 5 podemos observar que a propriedade cinco se diferenciou das 

demais, principalmente no consumo direto de combustíveis. Porém, a propriedade 

um, que também faz uso intensivo de tratores, não apresentou um consumo de 

combustível tão elevado, isto ocorreu devido ao plantio que foi realizado em uma 

área onde já se cultivava anteriormente, não sendo necessário, portanto, as 

operações de preparo de solo, como subsolagem aração e gradagem. Este preparo 

de solo, por outro lado, foi realizado na área cinco. 

Outra observação a respeito da energia de entrada no ano da implantação é 

a participação expressiva dos insumos. Sendo o item de maior influência em todas 

as áreas. Neste primeiro ano, os insumos mais utilizados foram a adubação para a 

correção do solo e os inseticidas para controle de pragas como formigas e cupins. 

Na média, para as seis propriedades avaliadas, os insumos responderam por mais 

de 65% da entrada de energia no sistema, seguido pelo consumo de combustíveis, 

mão de obra e depreciação de máquinas e implementos (Figura 6). 
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Figura 5 – Diferentes fontes de entrada de energia no ano de implantação da cultura para as seis 

diferentes propriedades  

 

 

Figura 6 – Distribuição percentual média da entrada de energia no sistema, no ano de implantação 

 

A partir do segundo ano, os dados se referem apenas as propriedades de 

um a cinco (Tabela 2), e somente três das cinco áreas (1, 3 e 5) tinham quatro anos 

de cultivo, as outras (2 e 4) se restringiram a três anos, pois iniciaram suas 

atividades um ano mais tarde. 

Na Tabela 5 podemos observar que existe uma variação considerável, 

quando se compara a incorporação de energia dentro de uma mesma propriedade 
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ao longo dos anos e também quando se compara a variação dentro do mesmo ano, 

nas diferentes áreas. A propriedade um é a que apresenta a menor média, seguida 

pelas áreas dois, cinco, quatro e três. A área três, no terceiro ano de produção 

apresentou o maior valor de energia de entrada, fazendo com que o desvio padrão 

deste ano aumentasse consideravelmente. Esse aumento foi ocasionado pelo uso 

de adubações nitrogenadas feitas com ureia, que apresenta o maior índice de 

incorporação de energia dentre os fertilizantes, 78,04 MJ kg-1 (ULBANERE, 1988). 

Esta propriedade sempre se apresentou acima das demais no quesito insumos, 

como pode ser observado na Figura 7. 

 

Tabela 5 – Energia de entrada (MJ ha
-1

) nos anos de produção e média por propriedade e ano de 

avaliação 

Propriedade 
Ano de produção 

Média  
1º 2º  3º  

1 11621,00 11305,56 14785,49 12570,68 

2 16361,42 16611,72 * 16486,57 

3 21555,20 19841,56 28040,42 23145,73 

4 25591,83 16278,23 * 20935,03 

5 23734,96 18137,27 13379,73 18417,32 

Média por ano 19772,88 16434,87 18735,21  

Desvio padrão 5718,96 3196,46 8089,14 4078,95 
* Áreas que ainda não chegaram ao terceiro ano de produção 

 

 

Figura 7 – Distribuição da energia de entrada ao longo do ciclo de produção para as cinco 

propriedades 
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Com relação à incorporação de energia proveniente do uso direto de 

combustíveis, pode-se observar pela Figura 8, que a partir do primeiro ano de 

produção, existe uma clara diferenciação das propriedades dois e três com relação 

as demais. Este fato está correlacionado a opção ou mesmo da necessidade destas 

propriedades, em se conduzir a cultura sem a utilização expressiva de máquinas, o 

que resulta também na baixa participação da incorporação proveniente da 

depreciação destas máquinas e implementos (Figura 9 e Figura 11). 

Com a redução na utilização de máquinas no sistema de produção agrícola, 

existe um aumento da utilização de mão de obra nestas áreas (Figura 10). Porém, 

como o índice de incorporação de energia da mão de obra é pequeno, 2,2 MJ h-1 

trabalhada (SERRA, 1984), esse aumento não se torna tão evidente na totalização 

de energia incorporada. Os valores da participação da mão de obra no total de 

energia variaram de 1,55 a 3,57% (Figura 11). Oliveira et al. (2008), trabalhando com 

culturas oleaginosas no estado de São Paulo, também encontraram pouca influência 

da mão de obra no computo final da incorporação de energia, variando de 0,1 a 0,3 

% do total. 

  

 

Figura 8 – Distribuição da incorporação de energia proveniente do consumo direto de combustíveis no 

ano da implantação e ao longo dos anos de produção para as cinco propriedades 
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Figura 9 – Distribuição da incorporação de energia proveniente da depreciação de máquinas e 

implementos no ano da implantação e ao longo dos anos de produção para as cinco 

propriedades 

 

 

Figura 10 – Distribuição da incorporação de energia proveniente da utilização de mão de obra no ano 

da implantação e ao longo dos anos de produção para as cinco propriedades 

 

Utilizando-se da energia média incorporada no processo de implantação, 

mais a média dos anos de produção avaliados, chegamos a uma incorporação de 

energia do sistema de produção na condição de sequeiro de 19289,54 MJ ha -1 ano-1 

(ou 19,29 GJ ha-1 ano-1). Estes valores estão acima dos encontrados por Salla et al. 

(2010) que trabalhou com a cultura da mandioca, encontrando 6401,3 MJ ha-1 ano-1 

e abaixo do encontrado por Romero et al. (2006) que trabalhou com a cultura do 

algodão, que é conhecidamente exigente em insumos, e chegou a 37138,59 MJ ha -1 
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ano-1. Oliveira et al. (2008) avaliando oleaginosas cultivadas em plantio direto no 

estado de São Paulo, encontrou valores de 15408, 12515 e 8096 MJ ha-1 ano-1 

respectivamente para as culturas do milho, girassol e soja. Pimentel (2009), 

comparando a produção de milho na Indonésia e nos Estados Unidos, encontrou os 

respectivos valores de incorporação de energia 17031 e 29527 MJ ha-1 ano-1, 

mostrando a influência do aumento do consumo de insumos no sistema de produção 

de países mais desenvolvidos. Mrini et al. (2001) comparando a energia envolvida 

no sistema da beterraba açucareira e cana de açúcar, encontrou valores de 

incorporação de 33790 MJ ha-1 ano-1 para a beterraba e 59330 MJ ha-1 ano-1 e 

35650 MJ ha-1 ano-1 respectivamente para a cana de primeiro ano e para a primeira 

soca. 
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Figura 11 – Distribuição percentual da incorporação de energética média dos anos de produção para 

as áreas um a cinco 

 

4.2 Incorporação de energia dos sistemas de irrigação 

 

A elaboração de um índice energético para um determinado equipamento ou 

sistema, nada mais é do que um inventário do fluxo de material incorporado na sua 

fabricação. Como já apresentado, para possibilitar uma maior flexibilidade de 

utilização dos valores encontrados, optou-se pela divisão do sistema em partes. 

área 1 área 2 

área 3 área 4 

área 5 
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Primeiramente encontrou-se um índice para o sistema de bombeamento, e 

em seguida para a adutora, que são componentes comuns a todos os sistemas e 

têm suas peculiaridades. A adutora considerada poderá ser tanto em PVC quanto e 

aço carbono, e o seu índice será expresso em energia por comprimento e tempo (MJ 

m-1 ano-1), em função da vazão transportada. A parte interna da área irrigada, 

chamada aqui de parcela de irrigação foi considerado como sendo toda área que se 

encontra após o início da área irrigada para o sistema de gotejamento e após o 

ponto central para o sistema de pivô e seu índice será expresso em MJ ha-1 ano-1. 

Para o sistema de gotejamento, também se encontrou um índice para a 

filtragem, que neste estudo foi considerado como sendo feita por filtro de areia. Sua 

unidade será a mesma que a da adutora. 

 

4.2.1 Bombeamento 

 

Na Figura 12 temos a correlação entre a incorporação de energia oriunda do 

sistema de bombeamento em função da potência do conjunto motobomba (kW). Foi 

considerado a vida útil de 20 anos para o sistema de bombeamento, por ser esta 

também a vida útil considerada para o sistema de irrigação. Diferentemente da 

análise econômica, não se considera nenhum valor residual ao final da vida útil. Com 

esta informação podemos determinar facilmente qual será a contribuição do conjunto 

de bombeamento na incorporação total do sistema por meio de parâmetros básicos 

do projeto como lâmina de irrigação e desnível total a ser vencido pelo sistema 

motobomba. 

Os dados referentes à massa e potência necessários para a correlação 

foram extraídos dos catálogos dos fabricantes, Grundfos, KSB e Thebe. O índice de 

energia utilizado para o conjunto motobomba foi o de 84 MJ kg-1, extraído de Batty et 

al. (1975). 
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Figura 12 – Correlação entre a incorporação de energia oriunda do sistema de bombeamento e a 

potência do conjunto motobomba 

 

Podemos considerar que o sistema de bombeamento, promove uma 

incorporação de energia, independente da intensidade do uso da irrigação, de 7,62 

MJ ano-1 para cada unidade de potência instalada (eq. 19). Se considerarmos um 

valor médio de potência instalada por hectare irrigado, podemos transformar o valor 

encontrado e deixa-lo em função da área, ou seja, MJ ha-1 ano-1. Essa aproximação 

pode ser interessante na hora de concluirmos um índice final de incorporação da 

irrigação. 

 

P7,62EB   (19) 

 

Em que: 

EB – Energia Incorporada pelo sistema de bombeamento (MJ ano-1); 

P - Potência instalada (kW). 

 

4.2.2 Adutora 

 

Nas Figura 13 e Figura 14, podem-se observar as superfícies de resposta 

obtida da correlação entre a massa de tubo por metro (W) em função do diâmetro 

nominal (D) e da classe de pressão (CP). Estas superfícies podem ser descritas 

pelas eq. (20) e (21), que facilita o trabalho de obtenção da massa de tubo por metro 
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de adutora. Conforme apresentado na Tabela 3, foram utilizados somente tubos de 

PVC da linha comercialmente conhecida como DeFoFo (diâmetro externo de ferro 

fundido) e tubos de aço galvanizado com conexão via flange. Estes dois tipos de 

materiais foram escolhidos por representarem uma grande parte das adutoras 

instaladas para irrigação.  

 

Figura 13 – Superfície de resposta que correlaciona a massa de tubo de PVC por metro (w) em 

função do diâmetro nominal (D) e da classe de pressão (CP) 

 

 

Figura 14 – Superfície de resposta que correlaciona a massa de tubo de aço galvanizado por metro 

(w) em função do diâmetro nominal (D) e da classe de pressão (CP) 
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   2
n CP74,53EDln1,9118,714

pvc eW 
  

(20) 

  



















CP

99,806
lnD0,1210,3423

aço

2
n

eW  

(21) 

 

Em que: 

wpvc - Massa de tubo em PVC (kg m-1); 

waço - Massa de tubo em aço galvanizado (kg m-1); 

Dn - Diâmetro nominal do tubo (mm); 

CP - Classe de pressão, kPa (Tabela 3). 

 

Com a variação do comprimento e/ou desnível da adutora, encontraram-se 

valores mínimos, máximos e médios de incorporação energética por metro de 

adutora, em função da vazão transportada. Na Figura 15 pode-se observar a 

correlação entre a vazão e a incorporação média de energia proveniente do material 

da adutora. Os degraus no gráfico são causados pela mudança de um diâmetro 

nominal para outro, uma vez que comercialmente não possuímos uma gama de 

diâmetros muito variada. Vale salientar que a incorporação está apresentada por 

metro de adutora, deixando como variáveis independentes o comprimento e a 

vazão. Encontraram-se como valor médio de incorporação de energia as equações 

(22) e (23), que são resultado de uma regressão linear válida para o intervalo de 

vazão [10;400], cuja análise estatística revelou significativa (p < 0,01). 
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Figura 15 – Correlação entre incorporação de energia por metro de adutora em função da vazão 

transportada 

 

  L3,8094Q0,2065EADPVC   (22) 

  L54,642Q0,7242EADAÇO   

 

(23) 

Em que: 

EADPVC – Energia Incorporada pela adutora em PVC (MJ ano-1); 

EADAÇO – Energia Incorporada pela adutora em aço galvanizado (MJ ano-1); 

Q – Vazão da adutora (m3 h-1); 

L – Comprimento da adutora (m). 

 

As equações (22) e (23) representam a incorporação apenas oriunda do 

material envolvido; não está inclusa a instalação, ou seja, a abertura e fechamento 

de valetas e a montagem da adutora. Essa entrada de energia, proveniente da 

instalação, deve ser calculada individualmente, pois existe uma grande variação nas 

máquinas passiveis de serem utilizadas, como retroescavadeiras e valetadeiras, 

além de haver grande influência do solo onde vai ser executada a instalação. 

Pode-se observar que a incorporação de energia quando se utiliza PVC é 

muito menor que quando se utiliza aço galvanizado. Porém, devemos considerar 

que, com a utilização do aço galvanizado permite-se trabalhar com maiores 
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pressões, chegando a 2500 kPa para os tubos utilizados neste estudo. Uma 

alternativa para a redução da incorporação de energia na adutora é a construção de 

adutoras mistas, utilizando-se aço para os trechos de maiores pressões e PVC para 

os trechos com pressões abaixo de 1250 kPa. 

 

4.2.3 Filtragem 

 

Se o sistema em questão exigir filtragem, pode-se considerar como 

incorporação de energia referente ao sistema de filtragem os valores apresentados 

na Figura 16. Onde está correlacionada a incorporação de energia dos filtros, em 

função da vazão a ser filtrada. Os dados utilizados na elaboração da correlação 

foram obtidos juntamente aos catálogos de filtros da empresa Amiad, e na eq.(24) 

podemos observar o coeficiente de correlação entre a vazão e a incorporação anual 

de energia. 

 

 

Figura 16 – Incorporação de energia do sistema de filtragem em função da vazão 

 

Q16,94EFILT   (24) 

 

Em que: 

EFILT - Energia incorporada pelo sistema de filtro de areia, (MJ ano-1); 

Q - Vazão do sistema (m3 h-1). 
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4.2.4 Equipamentos de irrigação 

  

Para as parcela de irrigação podemos observar dois comportamentos bem 

distintos entre os sistemas de gotejamento e pivô central. Para o levantamento do 

consumo de material da área irrigada por gotejamento foram analisados 12 projetos 

com diferentes áreas irrigadas Tabela 6. Como os projetos continham diferentes 

tipos de tubo gotejador, com diferentes vazões e espaçamentos, optou-se pela 

padronização dos mesmos, deixando todos com tubo gotejador autocompensante de 

parede de 0,65 mm de espessura. O espaçamento entre gotejadores considerado foi 

o de 0,75m e o espaçamento entre linhas foi o de 4 m, resultando no consumo de 

2500 m de tubo gotejador por hectare, equivalente a uma incorporação de energia 

de 1723,92 MJ ha-1. Foi considerado para fins de levantamento de peso de material 

um tubo gotejador com diâmetros de 15,9 e 14,4 mm externo e interno, 

respectivamente. Esse tipo de tubo gotejador, com esta espessura de parede vem 

sendo utilizado em grandes áreas de gotejamento, principalmente em culturas 

arbóreas perenes, como o citrus, por exemplo.  

Na Figura 17 podemos observar que praticamente não ocorre variação da 

incorporação de energia em função da área quando fixado o mesmo tipo de 

gotejador e espaçamento entre linhas que atende a cultura do pinhão-manso. A 

incorporação de energia em função da área foi em média 1886 MJ ha-1 ano-1, com 

desvio padrão de 22,77 MJ ha-1 ano-1. 

A pequena variação em função da área pode ser explicada pela maior 

contribuição do tubo gotejador na incorporação de energia. Em média, quando 

utilizamos tubo gotejador com parede de 0,65 mm, apenas 9,4% da incorporação de 

energia é proveniente das partes como terciárias, cavaletes com válvulas e outras 

conexões. Também vale salientar, que o índice do tubo gotejador em polietileno 

linear de baixa densidade utilizado nestas analises foi de 21,46 MJ kg-1 ano-1, 

enquanto que para o tubo de PVC, material da maioria das terciárias foi de apenas 

5,53 MJ kg-1 ano-1.  

Como a incorporação de energia está diretamente correlacionada com a 

incorporação de material, analisou-se qual seria a influência da troca do tubo 

gotejador com parede de 0,65 mm por outro com parede 1,0 mm e da utilização de 

outros espaçamentos entre linhas de plantio. Para possibilitar a simulação da 

variação do consumo de material com a troca do espaçamento entre linhas, 
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manteve-se fixo o consumo de material referente à terciária, válvulas e outras 

conexões. Na Figura 18 podemos observar o comportamento da incorporação de 

energia oriunda do material da irrigação por gotejamento, quando alteramos o 

espaçamento entre linhas de gotejamento e a espessura de parede do tubo 

gotejador (25).  

 

Tabela 6 – Incorporação de energia proveniente das terciárias, válvulas e conexões para os 12 

projetos analisados 

  Projeto 
 
 
 

Área 
 
 

(ha) 

Incorporação*: 
terciárias, válvulas e 

conexões 
(MJ ha-1) 

Total** 
 

(MJ ha-1) 

1 5,00 149,60 1873,52 

2 6,30 156,39 1880,31 

3 10,00 199,86 1923,78 

4 16,90 132,09 1856,01 

5 26,50 131,11 1855,03 

6 28,00 164,65 1888,57 

7 33,00 186,34 1910,26 

8 38,00 192,98 1916,89 

9 38,34 147,38 1871,30 

10 47,20 175,85 1899,77 

11 94,00 164,62 1888,54 

12 215,00 145,69 1869,61 

  Média 1886,13 

  Desvio padrão 22,77 
* considerando o espaçamento de 4 metros entre linhas e espessura de parede de 0,65mm; 

** considerando a incorporação de 1723,92 MJ ha
-1

 proveniente do tubo gotejador. 
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Figura 17 – Incorporação de energia da parcela de irrigação por gotejamento em função da área para 

a condição de 4 m de espaçamento entre linhas e 0,65 mm de espessura de parede de 

tubo gotejador 

 

 

Figura 18 – Incorporação de energia do sistema de cotejamento para diferentes espaçamentos entre 

linhas do tubo gotejador 

 

  0.94

INTGOT SE9042,5E   (25) 

Em que: 

EINTGOT - Energia incorporada pelo material interno do gotejamento (MJ ha-1 ano-1); 

E - Espessura da parede do tubo gotejador (mm); 

S - Espaçamento entre linhas de gotejador (m). 
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Diferentemente do que ocorreu com o gotejamento, o sistema de irrigação 

por pivô central, apresentou uma grande influência da área irrigada na incorporação 

de energia pelo sistema (Figura 19). Foram dimensionados cinco diferentes pivôs, 

variando o número de torres móveis em 3, 5, 7, 10 e 12, obtendo uma variação de 

área de 8,66 a 110,66 ha. Para a obtenção da massa envolvida em cada torre e em 

cada lance do pivô, foram utilizadas informações fornecidas por uma empresa 

fabricante de pivô (Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda). A correlação entre a 

incorporação de energia e a área irrigada pode ser observada na Figura 19, onde se 

tem o resultado do aumento de área exponencial que se obtém com o aumento de 

linear do material de uma torre.  

Outra possibilidade também avaliada foi a variação da demanda de 

irrigação, ou seja, a capacidade de aplicação de determinada lâmina pelo pivô 

central. Para visualizar a influência deste parâmetro na incorporação de material, 

repetiu-se as simulações dos cinco diferentes pivôs para as demandas de 4 e 6 mm. 

Podemos observar que o aumento da capacidade de aplicação do pivô provocou 

pouca alteração na incorporação de material e consequentemente na incorporação 

de energia. Porém, vale salientar que nos pivôs maiores, com a demanda de 6 mm, 

a velocidade máxima na lateral ficou bem acima da recomendada, mesmo utilizando-

se de tubo de 8” na lateral. Não se utilizou de diâmetros maiores porque estes não 

são comercialmente utilizados pela empresa fornecedora dos dados, não sendo 

possível no entanto, a obtenção de dados confiáveis, para a sua inclusão na 

simulações. 
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Figura 19 – Incorporação de energia da parcela de irrigação por pivô central em função da área 

 

Com os dados obtidos, considerando todas as correlações encontradas 

podemos formular a incorporação de energia dos sistemas de gotejamento e de pivô 

central de acordo com as eq. (26) e (27).  
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P7,62EE
SE9042,5E ADFILT0.94

GOT  
(26) 

    






 

 

Ai

P7,62E
A10318E AD0,53

PIVO  
(27) 

Em que: 

EGOT - Energia incorporada pelo sistema de gotejamento (MJ ha-1 ano-1); 

EPIVO - Energia incorporada pelo sistema de pivô central (MJ ha-1 ano-1); 

E – Espessura da parede do tubo gotejador (mm); 

S - Espaçamento entre linhas de gotejador (m). 

P - potencia do conjunto motobomba (kW); 

Ai - Área irrigada (ha); 

EFILT - Emergia incorporada pelo sistema de filtro (MJ ano-1), calculado pela eq. (24); 

EAD - Energia incorporada pela adutora (MJ ano-1), calculado pela eq. (22) e (23) 

respectivamente para adutora em PVC e Aço galvanizado. 
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Para efeito de comparação entre os sistemas e possibilidade de realização 

de um balanço de energia, será considerado o pivô central da área 6, localizado na 

área experimental do departamento de Engenharia de Biossistemas – SALQ/USP, 

como fonte de informação para uma simulação. Também será simulada a 

substituição da irrigação via pivô central pela irrigação via gotejamento, na mesma 

área, no espaçamento de 4 m entre linhas e utilizando-se de gotejador com parede 

de 0,65 mm. 

As informações utilizadas nesta simulação foram as seguintes: 

 Área irrigada: 10 ha; 

 Comprimento de adutora em PVC: 260 m; 

 Vazão do sistema: 30 m3 h-1; 

 Acionamento do sistema via energia elétrica; 

 Potencia instalada para o pivô central: 14,7 kW; 

 Potencia instalada para o gotejamento: 11,3 kW. 

 

A utilização desses dados na eq. (22) determinou a incorporação de 2601,14 

MJ ano-1 proveniente da adutora. A incorporação vinda do sistema de filtragem do 

gotejamento (Figura 16) foi de 508,20 MJ ano-1. Com a eq. (26) e (27) é possível 

encontrar os valores finais de incorporação de energia vindas dos sistemas de 

gotejamento e pivô central, sendo eles respectivamente 1886,13 e 3316,37 MJ ha-1 

ano-1. 

Os valores encontrados para o pivô central (3316,37 MJ ha-1 ano-1) estão 

acima dos valores apresentados por Batty et al. (1975) que foi o de 1077 MJ ha-1 

ano-1. Por outro lado, os valores encontrados para gotejamento (1886,13 MJ ha-1 

ano-1) estão abaixo dos apresentados por este mesmo autor, 4215 MJ ha-1 ano-1. 

Esse trabalho foi utilizado por Pimentel (1980), e vem sendo o mais citado como 

índice de incorporação de energia para sistemas de irrigação. 

As diferenças encontradas no sistema de irrigação via pivô central pode ser 

explicada pelo tamanho do pivô utilizado por Batty et al. (1975) que foi de 50,6 ha. 

Como podemos observar na Figura 19, o aumento na área irrigada proporciona uma 

redução significativa na incorporação de energia por unidade de área. 

Quanto ao gotejamento, a diferença entre os resultados pode ser explicada, 

em partes, pela utilização neste atual trabalho, de um tubo gotejador com parede 
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mais fina, diminuindo significativamente a quantidade de polietileno do projeto, e 

também pela distância entre as linhas de gotejador que neste trabalho foi de 4 

metros e no trabalho apresentado por Batty et al. (1975) foi de 1,5m. Na Figura 18 

podemos observar que tanto a distância entre linhas quanto a espessura influenciam 

significativamente na quantidade de material incorporado no projeto de gotejamento. 

 

4.2.5 Consumo de energia direta pelo sistema de irrigação 

 

Como somente a área 6 era irrigada, e as demais propriedades utilizadas 

para realização do levantamento de dados do sistema de produção não possuíam 

irrigação, será considerado os dados levantados no primeiro ano de cultivo da área 

6, e também informações de literatura para uma estimativa de consumo hídrico da 

cultura do pinhão-manso, e assim complementar a incorporação de energia para os 

10 ha irrigados calculado no item anterior. 

Para se estimar a necessidade de irrigação da área 6, foi realizado um 

balanço hídrico climatológico na escala diária, de acordo com metodologia 

apresentada por Pereira, Villa Nova e Sediyama (1997) para controle da irrigação. 

Foram analisados dados diários de 1970 a 2009, obtidos do banco de dados do 

Departamento de Engenharia de Biossistemas, ESALQ/USP. Na Figura 20 

encontram-se os resultados obtidos da evapotranspiração potencial da cultura (ETc), 

e a necessidade de irrigação para que esta evapotranspiração seja alcançada. 

A evapotranspiração potencial de referência (ETP) foi estimada pelo método 

de Thornthwaite e a transformação da ETP em ETc foi com o uso do coeficiente de 

cultivo (Kc) apresentado na Tabela 7. Para a determinação do Kc foram utilizados 

dados coletados na área 6 (dados ainda não publicados) e informações de trabalhos 

como os de Fact (2010), Yamada (2011) e Rao et al. (2012). Na Tabela 7 podemos 

observar que o Kc para o primeiro ano (implantação) pode ser menor que para os 

anos subsequentes (produção), porém para efeito de cálculo de consumo hídrico, 

será considerado apenas os valores referentes ao ano de produção. Um aspecto 

interessante do comportamento do Kc durante o ano é a sua expressiva redução nos 

meses de inverno, fato este ocasionado pela queda total das folhas nesta época do 

ano. 

A capacidade de água disponível (CAD) foi determinada com os valores de 

umidade no ponto de murcha permanente e na capacidade de campo, extraídos de 
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Flumignan (2011), que fez o levantamento na mesma área de estudo, encontrando 

os valores médios, 38% na capacidade de campo e 33% no ponto de murcha 

permanente. 

A profundidade efetiva do sistema radicular considerado foi de 50 cm, 

baseado principalmente do trabalho de Krishnamurthy et al. (2012), que apresenta 

que o sistema é capaz de atingir profundidades maiores que 1 metro, porém, 

apresenta a maioria das raízes, principalmente as responsáveis pela absorção de 

água, nas camadas mais superficiais. 

 

Tabela 7 – Coeficiente de cultivo (Kc) utilizados no balanço hídrico para os anos de produção da 

cultura do pinhão-manso  

Mês 
Coeficiente de cultivo (Kc) 

Implantação* Produção 

Jan 0,30 1,00 

Fev 0,50 1,00 

Mar 0,70 1,00 

Abr 0,70 1,00 

Mai 0,70 1,00 

Jun 0,55 0,70 

Jul 0,40 0,40 

Ago 0,40 0,40 

Set 0,70 0,70 

Out 0,80 1,00 

Nov 1,00 1,00 

Dez 1,00 1,00 
* Valores obtidos na área de estudo, ainda não publicados 

 

O valor médio de evapotranspiração potencial da cultura, durante os 40 anos 

avaliados foi de 1010 mm. Rao et al. (2012) avaliando o consumo hídrico do pinhão-

manso em uma região semiárida, onde a demanda atmosférica é maior que a 

encontrada em Piracicaba-SP, encontrou valores de 1400 mm por ano. Fact (2010) 

apresenta como consumo da cultura, valores variando entre 1000 a 1500 mm por 

ano. A necessidade média de irrigação para se manter esta evapotranspiração ao 

longo dos 40 anos avaliados foi de 546 mm por ano, o que equivale ao 

funcionamento da irrigação por 1820 horas anuais. 

Utilizando-se da eq. (9), do numero médio de horas anuais de irrigação 

necessária e do fator de incorporação de energia contido na energia elétrica de 

11,80 MJ kW-1h-1 (PIMENTEL, 1980), chegamos a incorporação de 24078,09 e 
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32104,12 MJ ha-1 ano-1, respectivamente para os 10 ha irrigados por gotejamento e 

por pivô central. Se compararmos a incorporação vinda dos equipamentos de 

irrigação com a incorporação gerada pelo consumo direto de eletricidade pelo 

sistema, encontramos que a segunda é 9,7 vezes maior para o sistema de pivô 

central e 8,7 maior para o sistema de gotejamento. Tal resultado indica a importância 

de trabalhos voltados para a economia de energia elétrica dos sistemas de irrigação, 

seja pela troca de emissores que trabalhem com menor pressão ou pela utilização 

de dispositivos como variadores de frequência, que ajustam a potência da bomba à 

necessidade em cada ponto de operação. 

 

 

Figura 20 – Evapotranspiração potencial da cultura e necessidade de irrigação para os anos de 1970 

a 2009 

 

4.3 Balanço de energia 

 

4.3.1 Energia de entrada 

 

Como fonte de entrada de energia no sistema de produção de pinhão-

manso, temos a parte da cultura, ou seja, os tratos culturais e manutenção da planta 

no campo, e a irrigação, caso a área seja irrigada. A incorporação de energia da 

irrigação pode ser via o material da irrigação e incorporação direta via o consumo de 

energia para pressurização do sistema. 

Na Tabela 8 e Tabela 9 podemos observar os resultados encontrados para a 

simulação feita para os 10 ha irrigados com pivô central e com gotejamento, de 
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acordo com as características apresentadas anteriormente. A participação da 

irrigação na incorporação de energia no sistema de produção, pinhão-manso 

irrigado, foi muito expressiva. Considerando-se a incorporação vinda do material 

mais a incorporação vinda do consumo direto de energia pela irrigação, os valores 

variarão entre aproximadamente 65% na área irrigada por pivô central a 58% na 

área irrigada por gotejamento. Esses valores estão acima dos encontrado por Frigo 

et al. (2008) que foi de 53%, porém, este trabalhou com apenas um ano de cultivo 

de pinhão-manso. Goering e Daugherty (1982), avaliando o balanço de energia de 

11 diferentes plantas produtoras de óleo nos Estados Unidos, encontrou valores que 

ficaram entre 50 a 75% da incorporação de energia proveniente da irrigação. 

 

Tabela 8 – Distribuição das entradas de energia no sistema de produção de pinhão-manso irrigado 

via pivô central 

Fonte de entrada de energia MJ ha-1 ano-1 % 

Material do sistema de irrigação* 3316,37 6,06% 

Consumo direto de energia elétrica 32104,12 58,68% 

Tratos culturais e manutenção 19289,54 35,26% 

Total 54710,03 100,00% 
 * Considerando 10 ha e outras variáveis apresentadas na simulação; 

 

Tabela 9 – Distribuição das entradas de energia no sistema de produção de pinhão-manso irrigado 

via gotejamento 

Fonte de entrada de energia MJ ha-1 ano % 

Material do sistema de irrigação* 2205,47 4,84% 

Consumo direto de energia elétrica 24078,09 52,83% 

Tratos culturais e manutenção 19289,54 42,33% 

Total 46109,85 100,00% 
 * Considerando 10 ha e outras variáveis apresentadas na simulação; 

 

Quando comparamos os dois sistemas de produção de pinhão-manso, 

irrigado com pivô central e gotejamento, com relação ao total de energia 

incorporada, podemos observar que o pivô central foi ligeiramente superior, porém 

estes resultados poderiam ser diferentes se a área irrigada fosse maior, pois, como 

já apresentado, a incorporação proveniente do material do sistema de irrigação, 

decresce com o aumento da área irrigada. Outra observação a ser feita é com 

relação à potência instalada que foi maior no sistema de pivô central que no 

gotejamento, influenciando diretamente no consumo direto de energia elétrica. 
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4.3.2 Energia de saída 

 

Como as propriedades avaliadas, não disponibilizaram as produções 

obtidas, optou por calcular qual seria a produtividade mínima da cultura do pinhão-

manso, a partir da qual se inicia a sua viabilidade energética, ou seja, a 

produtividade que proporcione uma energia de saída igual a de entrada. 

Utilizando-se dos valores de índice de incorporação de energia de 12,8 MJ 

kg-1 de fruto fresco recém colhido (43% umidade), encontramos como produtividade 

mínima para se iniciar a viabilidade energética os valores de 4,27 Mg ha-1 ano-1 no 

sistema com pivô central e 3,56 Mg ha-1 ano-1 no sistema com gotejamento. Estas 

produtividades são consideradas plausíveis de serem conseguidas, e até mesmo 

ultrapassadas. Lapola et al. (2009), Kibazohi e Sangwan (2011) e Fact (2010) 

apresentam de 8 e 10 Mg ha-1 como valores de alta produtividade para a cultura, 

desde que sejam sanados os problemas de fertilidade e restrição hídrica.  

Estes patamares de produtividades para viabilidade energética ainda podem 

ser diminuídos se utilizarmos os resíduos. Gunaseelan (2009) apresenta em seu 

trabalho um aumento de até 10% na energia de saída quando se utilizou os resíduos 

para a cogeração de energia. Tomando este acréscimo como parâmetro podemos 

reduzir as produtividade mínimas para 3,88 e 3,24 Mg ha-1 ano-1 para o sistema 

irrigado com pivô central e gotejamento respectivamente. 

Muitas áreas, porém, são conduzidas sem irrigação, e para estas áreas, a 

produtividade mínima que inicia a viabilidade energética da cultura se reduz a 1,5 e 

1,37 Mg ha-1 ano-1, respectivamente sem e com o aproveitamento dos resíduos. 

Wang et al. (2011) encontrou a produção de 0,8 Mg ha-1 ano-1 como ponto de 

equilíbrio da viabilidade energética do pinhão-manso na China. Porém, esses 

autores consideraram um valor energético do produto de saída, maior que o 

considerado no presente trabalho. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A análise de energia do sistema de produção da cultura do pinhão-manso 

revelou que na condição de sequeiro, ou seja, sem irrigação, os insumos utilizados 

foi a maior fonte de incorporação de energia no sistema, seguido do consumo direto 

de combustível. A produtividade necessária para se iniciar a viabilidade energética 

da cultura neste sistema foi de 1,5 Mg ha-1 ano-1 sem considerar o aproveitamento 

dos resíduos e 1,3 Mg ha-1 ano-1 se estes forem aproveitados. 

Para a condição de sistema irrigado, considerando-se a área de 10 ha na 

região de Piracicaba-SP, o ponto de equilíbrio da viabilidade energética foi de 4,27 e 

3,60 Mg ha-1 ano-1 respectivamente, para irrigação via pivô central e gotejamento, 

sem o aproveitamento dos resíduos na cogeração de energia. Se considerarmos os 

resíduos, as produtividade necessárias se reduzem para 3,88 e 3,27 Mg ha-1 ano-1. 

Os índices de incorporação de energia desenvolvidos para os sistemas de 

irrigação se mostraram eficientes na inclusão da área e componentes como 

comprimento da adutora. Conseguindo demonstrar a influência destes fatores na 

incorporação de energia final dos sistemas via pivô central e gotejamento. Podendo 

servir de apoio na elaboração do balanço de energia de outras culturas irrigadas. 
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Anexo A – Índices energéticos de alguns fertilizantes 

Fertilizantes MJ kg-1 Fonte 

Calcário 1,67 Ferraro Júnior (1999)* 

N 74,00 Pellizzi (1992) 

Ureia 78,04 Ferraro Júnior (1999)* 

Amônia anidra 68,03 Ferraro Júnior (1999)* 

Nitrato de amônio 77,03 Ferraro Júnior (1999)* 

Sulfato de amônia 21,98 Ferraro Júnior (1999)* 

Nitrato de potássio 14,65 Ferraro Júnior (1999)* 

Nitrato de cálcio 16,74 Ferraro Júnior (1999)* 

Nitrato chileno 21,08 Ferraro Júnior (1999)* 

P2O5 12,56 Ferraro Júnior (1999)* 

Super Fosfato Simples 9,79 Ferraro Júnior (1999)* 

Super Fosfato Triplo 22,11 Ferraro Júnior (1999)* 

Termofosfato 3,77 Ferraro Júnior (1999)* 

Fosfato de rocha 0,63 Ferraro Júnior (1999)* 

DAP 44,09 Hetz (1992)* 

K2O 6,70 Ferraro Júnior (1999)* 

KCl 7,19 Ferraro Júnior (1999)* 

Sulfato de potássio 3,35 Ferraro Júnior (1999)* 

Sulfato de potássio e magnésio 1,67 Ferraro Júnior (1999)* 

20-00-20 16,14 Ferraro Júnior (1999)* 

* Citado por (ROMANELLI; MILAN, 2005) 
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Anexo B – Índices energéticos de alguns defensivos agrícolas 

Defensivos MJ kg-1 Fonte 

Herbicida 254,57 Pimentel (1980) 

Inseticida 184,71 Pimentel (1980) 

Fungicida 97,13 Pimentel (1980) 

MCPA 0,13 Fluck e Baird (1982)* 

Diuron 274,62 Fluck e Baird (1982)* 

Atrazina 188,38 Fluck e Baird (1982)* 

Trifluralina 150,97 Fluck e Baird (1982)* 

Paraquat 459,60 Fluck e Baird (1982)* 

2,4 – D 87,04 Fluck e Baird (1982)* 

2,4,5 – T 135,06 Fluck e Baird (1982)* 

Dicamba 295,13 Fluck e Baird (1982)* 

Glifosate 454,20 Fluck e Baird (1982)* 

Diquat 400,18 Fluck e Baird (1982)* 

Captan 115,05 Fluck e Baird (1982)* 

Carbofuran 454,20 Fluck e Baird (1982)* 

* Citado por (ROMANELLI; MILAN, 2005) 

 

Anexo C – Índices energéticos de outros componentes 

Componente Unidade MJ unid-1 Fonte 

Combustível - diesel L 38,55 Ulbanere (1988) 

Energia elétrica kWh-1 11,80 Pimentel (1980) 

Maquinário kg 68,86 Ulbanere (1988) 

Mão de obra h 2,20 Serra (1984) 

Muda de pinhão-manso unidade 2,30 Paulino (2011a) 
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Anexo D – Vida útil e índices de materiais utilizados nos sistemas de irrigação 

Material 
Vida útil* 

(anos) 

Índices Fonte 

(MJ kg-1 ano-1)  

Tubo de PVC 20 5,53 
Boustead e Hancock, 

(1979) 

Tubo de PEAD 10 6,74 
Boustead e Hancock, 

(1979) 

Tubo gotejador em 

polietileno linear de baixa 

densidade 

10 21,46 
Boustead e Hancock, 

(1979) 

Sistema de bombeamento  20 4,20 Batty et al., (1975) 

Tubo aço galvanizado 20 5,23 
Boustead e Hancock, 

(1979) 

* Fonte - (MAROUELLI; SILVA, 2011) 




