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~!!gs
s Ǳ e Ď ħ Ď ŀ Ň í ļ Ď ĭ Ǳ ç Ê Ǳ  Ď ó ħ á Ď Ê ǐ Ǳ ë á ħ ĭ ğ ĭ ā Ď Ê ǐ Ǳ D ħ ĭ Ŝ Ê ä Ķ ë ŀ Ǳ ëǱ
ĭĦőħĎáÊäĶëŀǱ ǡeDǢǱ ĹĭŀŀőĎǱ ĹÊĹëğǱ ÿőħçÊĦëħŇÊğǱ ħĭǱ ĹļĭáëŀŀĭǱ çëǱ
ÊĹļĎĦĭļÊĦëħŇĭǱ ŇëáħĭğĮāĎáĭǱ çĭǱ àĎĭçĎëŀëğǱ àļÊŀĎğëĎļĭǕǱ gĭǱ ÐĦàĎŇĭǱ çĭǱ
~ļĭāļÊĦÊǱ gÊáĎĭħÊğǱ çëǱ ~ļĭçőäÜĭǱ ëǱ ŀĭǱ çĭǱ ĎĭçĎëŀëğǱ ǡ~g~ǢǐǱ ĭǱ
ĦĮçőğĭǱçëǱëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱëáħĭğĮāĎáĭǱíǱáĭĭļçëħÊçĭǱĹëğĭǱeDǱ
ëǱĭàęëŇĎŜÊǱĭļāÊħĎŲÊļǱëǱÿĭĦëħŇÊļǱÊǱàÊŀëǱŇëáħĭğĮāĎáÊǱëŧĎŀŇëħŇëǱħĭǱ~ÊĐŀǱëǱ
ħĭļŇëÌǥğÊǱÊǱāëļÊļǱļëŀőğŇÊçĭŀǱĻőëǱÊŇëħçÊĦǱÔŀǱçëĦÊħçÊŀǱçĭǱ~g~Ǖ
gëŀŀëǱŀëħŇĎçĭǐǱÿĭĎǱĎĦĹğÊħŇÊçÊǱÊǱëçëǱļÊŀĎğëĎļÊǱçëǱëáħĭğĭāĎÊǱ
çëǱ ĎĭçĎëŀëğǱ ǡǢǐǱ ĻőëǱ ÊļŇĎáőğÊǱ ĭŀǱ çĎŜëļŀĭŀǱ ÊŇĭļëŀǱ ëħŜĭğŜĎçĭŀǐǱ
ĹëļĦĎŇĎħçĭǱ ÊǱ áĭħŜëļāóħáĎÊǱ çëǱ ëŀÿĭļäĭŀǱ ëǱ ÊǱ ĭŇĎĦĎŲÊäÜĭǱ çëǱ
ĎħŜëŀŇĎĦëħŇĭŀǱ ĹŒàğĎáĭŀǱ ħÊǱ àőŀáÊǱ ĹĭļǱ ŀĭğőäĶëŀǱ ĹÊļÊǱ ĭŀǱ çëŀÊźĭŀǱ
ŇëáħĭğĮāĎáĭŀǱ çÊǱ áÊçëĎÊǱ ĹļĭçőŇĎŜÊǐǱ ğëŜÊħçĭǱ ëĦǱ áĭħŀĎçëļÊäÜĭǱ
Ê ŀ Ĺ ë á Ň ĭ ŀ Ǳ ç ë Ǳ ŀ ő ŀ Ň ë ħ Ň Ê à Ď ğ Ď ç Ê ç ë ǐ Ǳ ā ë ļÊ äÜ ĭ Ǳ ç ë Ǳ ë Ħ Ĺ ļ ë ā ĭ ŀ Ǳ ëǱ
çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱļëāĎĭħÊğǕ
ĭĦĭǱ ÿëļļÊĦëħŇÊǱ çëǱ ÊŜÊğĎÊäÜĭǱ ëǱ çĎŜőğāÊäÜĭǱ çĭŀǱ ļëŀőğŇÊçĭŀǱ
çĭŀǱĹļĭęëŇĭŀǱÿĭĦëħŇÊçĭŀǐǱĭǱeDǱĹļĭĦĭŜëǐǱçëŀçëǱƆƄƄƊǐǱĭǱĭħāļëŀŀĭǱ
çÊǱ ëçëǱ ļÊŀĎğëĎļÊǱ çëǱ ëáħĭğĭāĎÊǱ çëǱ ĎĭçĎëŀëğǱ ëǱ ÊǱ ħĎŜëļŀĎçÊçëǱ
5ëçëļÊğǱ çëǱ _ÊŜļÊŀǱ ĹļĭĦĭŜëǐǱ çëŀçëǱ ƆƄƄƈǐǱ ĭǱ ĭħāļëŀŀĭǱ ļÊŀĎğëĎļĭǱ çëǱ
~ğÊħŇÊŀǱ sğëÊāĎħĭŀÊŀǐǱ tğëĭŀǐǱ 7ĭļçőļÊŀǱ ëǱ ĎĭçĎëŀëğǕǱ !ŜëħŇĭŀǱ ĻőëǱ ëĦǱ
ŀőÊŀǱ ëçĎäĶëŀǱ ÊħŇëļĎĭļëŀǱ ÿĭļÊĦǱ őĦǱ ŀőáëŀŀĭǐǱ ŇÊħŇĭǱ ëĦǱ ŇëļĦĭŀǱ çëǱ
ĹŒàğĎáĭǐǱ áĭĦĭǱ ħÊǱ çĎŜőğāÊäÜĭǱ çĭǱ áĭħċëáĎĦëħŇĭǱ āëļÊçĭǱ ĹĭļǱ
ĹëŀĻőĎŀÊçĭļëŀǱçëǱĎħŒĦëļÊŀǱőħĎŜëļŀĎçÊçëŀǱëǱĎħŀŇĎŇőŇĭŀǱçëǱĹëŀĻőĎŀÊǱçëǱ
ŇĭçĭǱ ĭǱ ĹÊĐŀǕǱ Ǳ Ǳ ĹÊļŇĎļǱ çëǱ ƆƄƅƄǱ ëŀŀëŀǱ çĭĎŀǱ ëŜëħŇĭŀǱ ÿĭļÊĦǱ ļëÊğĎŲÊçĭŀǱ
ŀĎĦőğŇÊħëÊĦëħŇëǱáĭħŀŇĎŇőĎħçĭǱĭǱĦÊĎĭļǱëŜëħŇĭǱŇíáħĎáĭǱáĎëħŇĐźáĭǱëĦǱ
àĎĭçĎëŀëğǱ çĭǱ ĦőħçĭǕǱ !ŀŇëǱ ëŜëħŇĭǱ íǱ ļëÿëļóħáĎÊǱ ĹÊļÊǱ ÊŀǱ ÌļëÊŀǱ çëǱ
ĹļĭçőäÜĭǱçëǱĹğÊħŇÊŀǱĭğëÊāĎħĭŀÊŀǐǱĮğëĭŀǐǱāĭļçőļÊŀǱëǱàĎĭçĎëŀëğǕ

~!!gs
#Ǳ ëŀŇļÊŇíāĎáĭǱ ĹÊļÊǱ ĭǱ ŀëŇĭļǱ çëǱ àĎĭçĎëŀëğǱ ĹĭŀŀőĎļǱ ÿĮļőħŀǱ çëǱ
ç Ď ŀ á ő ŀ ŀ Ü ĭ Ǳ Ĺ Ê ļ Ê Ǳ ŀ ë Ǳ ç ë à Ê Ň ë ļ Ǳ Ň ë Ħ Ê ŀ Ǳ ğ Ď ā Ê ç ĭ ŀ Ǳ Ô Ǳ Ĺ ë ŀ Ļ ő Ď ŀ Ê ǐǱ
çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱëǱĎħĭŜÊäÜĭǱëĦǱĎĭçĎëŀëğǐǱáĭĦĭǱŇÊĦàíĦǱĹļĭĦĭŜëļǱ
ëħáĭħŇļĭŀǱëħŇļëǱëŀĹëáĎÊğĎŀŇÊŀǐǱëŀŇőçÊħŇëŀǐǱëĦĹļëŀÌļĎĭŀǱëǱÊǱŀĭáĎëçÊçëǱ
áĎŜĎğǱ ĹÊļÊǱ çĎŀáőŇĎļǱ ĦëĎĭŀǱ ĹÊļÊǱ ĭǱ çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱ çëŀŀëǱ ħĭŜĭǱ
áĭĦàőŀŇĐŜëğǕ
~ÊļÊǱ ĭǱ ëŜëħŇĭǱ çëŀŇëǱ ÊħĭǱ ĭŀǱ ĭļāÊħĎŲÊçĭļëŀǱ ļëáëàëļÊĦǱ ƌƌƈǱ
ŇļÊàÊğċĭŀǐǱ çĭŀǱ ĻőÊĎŀǱ ƋƅƉǱ ÿĭļÊĦǱ ÊĹļĭŜÊçĭŀǱ ëǱ ŀëļÜĭǱ ëŧĹĭŀŇĭŀǱ ħÊŀǱ
ŀëŀŀĶëŀǱçëǱÊĹļëŀëħŇÊäÜĭǱçëǱĹİŀŇëļǕǱ5ĭļÊĦǱçëŀŇÊáÊçĭŀǱŇļÊàÊğċĭŀǱĻőëǱ
ŇÊĦàíĦǱ ŀëļÜĭǱ ÊĹļëŀëħŇÊçĭŀǱ ĭļÊğĦëħŇëǱ ħÊŀǱ ŀëŀŀĶëŀǱ ŇëĦÌŇĎáÊŀǕǱ
őŀáÊǥŀëǱÊŇĎħāĎļǱáĭĦǱÊǱçĎŜőğāÊäÜĭǱçĭŀǱħÊĎŀǱçĭǱëŜëħŇĭǱÊǱçĎÿőŀÜĭǱçĭǱ
áĭħċëáĎĦëħŇĭǱāëļÊçĭǐǱŀëļŜĎħçĭǱáĭĦĭǱàÊŀëǱĹÊļÊǱÊǱáĭħŇĎħőĎçÊçëǱçÊŀǱ
ÊäĶëŀǱëǱáĭĦĭǱĦĭŇĎŜÊäÜĭǱĹÊļÊǱĻőëǱÊǱĎħĭŜÊäÜĭǱŇëáħĭğĮāĎáÊǱáĭħŇļĎàőÊǱ
çëǱÿĭļĦÊǱëÿëŇĎŜÊǱĹÊļÊǱĭŀǱĭàęëŇĎŜĭŀǱçĭǱ~g~Ǖ
ĭļçĎÊğĦëħŇëǐ

~ļĭÿëŀŀĭļǱ~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭ
~ļëŀĎçëħŇëǱçĭǱĭħāļëŀŀĭ
~ļĭÿëŀŀĭļǱħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊ
~ļëŀĎçëħŇëǱçÊǱĭĦĎŀŀÜĭǱíáħĎáĭǥĎëħŇĐźáÊ

ÊÿÊëğǱĎğŜÊǱeëħëŲëŀǱ
ĭĭļçëħÊçĭļǱçëǱÊäĶëŀǱçëǱ
çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭ
ǱëħëļāíŇĎáĭǱǥeD

seDsǱs7gDÂs
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭ
~ļëŀĎçëħŇëǱçĭǱĭħāļëŀŀĭǱļÊŀĎğëĎļĭǱçëǱ~ğÊħŇÊŀǱsğëÊāĎħĭŀÊŀǐǱ
tğëĭŀǐǱ7ĭļçőļÊŀǱëǱĎĭçĎëŀëğ
ÊÿÊëğǱĎğŜÊǱeëħëŲëŀ
~ļëŀĎçëħŇëǱçĭǱĭħāļëŀŀĭǱçÊǱëçëǱļÊŀĎğëĎļÊǱçëǱëáħĭğĭāĎÊǱ
çëǱĎĭçĎëŀëğ
7őŀŇÊŜĭǱçëǱ_ĎĦÊǱÊĦĭŀ
ëáļëŇÌļĎĭǥ7ëļÊğ
ħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊ
~ļëŀĎçëħŇëǱçÊǱĭĦĎŀŀÜĭǱíáħĎáĭǥĎëħŇĐźáÊ
ZőğĎÊħÊǱ!ŀĹÊçÊǱ_ĎáċŀŇĭħ
~ļëŀĎçëħŇëǱçÊǱĭĦĎŀŀÜĭǱ_ĭáÊğǱçÊǱ5g
ÊÿÊëğǱ~ëļĭħǱÊŀŇļĭǱ
ħçëļŀĭħǱ_ĭĹëŀǱ5ĭħŇëŀ
ëáļëŇÌļĎĭŀǱĭĦĎŀŀÜĭǱ_ĭáÊğǱçÊǱ5g

seDsǱ#gDsǥD!gH5D
ħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊǱǡ5_ǢǱǥǱ~ļëŀĎçëħŇë
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭǱǡ5_ǢǱǤǱ¬Ďáëǥ~ļëŀĎçëħŇë
_őáÊŀǱĦàļĭŀÊħĭǱǡ!eǢǱǤǱëáļëŇÌļĎĭ
7ëĭŜÊħĎǱeÊļĻőëŀǱ_ÊőļĎħçĭǱǡ7ǥtğëĭǛ5_ǢǱǤǱëáļëŇÌļĎĭ
ĭőāğÊŀǱ~ëğëāļĎħĎǱ¬ÊŲǥĭŀŇëŀǱǡ7ǥtğëĭǛ5_ǢǱǤǱëáļëŇÌļĎĭ
e!esǱǱ!Ǳ!eD
ļĎŀŇëőǱ7ĭĦëŀǱĎħĎħĎŀǱǡD5~Ǣ
ĎğğǱZĭļāëǱĭŀŇÊǱǡ!~Ǣ
ļőħĭǱ7ÊğŜóÊŀǱ_ÊŜĎĭğÊǱǡ!e~Ǣ
ğÌőçĎĭǱZĭŀíǱçëǱļÊőęĭǱeĭŇÊǱǡ5ZǢ
ÊħĎğĭǱ_őĎŲǱ5ğőĦĎāħÊħǱǡD5~Ǣ
ĭħÊŇĭǱğëŧÊħçļëǱ7ĭĦëŀǱļÊħçÊǱǡ5ZǢ
!çőÊļçĭǱAĭĦëĦǱçëǱĎĻőëĎļÊǱÊŜÊğáÊħŇĎǱǡDgǢ
5ÌŇĎĦÊǱeëħëŲëŀǱëħŇĭǱǡ57Ǣ
7őŀŇÊŜĭǱ_ĎĦÊǱÊĦĭŀǱǡ!!ǛeDǢ
DóçÊǱeÊļĎÊǱ7ÊļáĎÊǱçĭŀǱÊħŇĭŀǱǡ5~Ǣ
_őĎŲǱ~ëļëĎļÊǱÊĦĭŀǱǡ5~Ǣ
eÊļĎÊǱĹÊļëáĎçÊǱ5ëļļëĎļÊǱíŀÊļǥsğĎŜëĎļÊǱǡ5~Ǣ
gëğŀĭħǱĭàëļŇĭǱħŇĭħĎĭŀĎǱ5ĎğċĭǱǡ57Ǣ
~ÊőğĭǱħŀëğĦĭǱÂĎÊħĎǱőÊļëŲǱǡħǢ
ÊÿÊëğǱĎğŜÊǱeëħëŲëŀǱǡ!!ǛeDǢ
ĭàëļŇĭǱĎÊħáċĎħĎǱëļħëļǱǡ5Ǣ
ĭŀëħĎļÊǱëļĹÊǱçÊǱļőŲǱǡ!Ǣ
íļāĎĭǱ~ëļëŀǱÊĦĭŀǱçÊǱĎğŜÊǱǡ~!Ǣ
ĎĦĭħĎǱeÊļāÊļëŇŇĎǱ~ğëħŇŲǱeëħëāċëŇŇĎǱǡ5_Ǣ

seDsǱ!·!s
ŀŀĭáĎÊäÜĭǱçĭŀǱ
~ëŀĻőĎŀÊçĭļëŀǱëĦǱ~ğÊħŇÊŀǱsğëÊāĎħĭŀÊŀǐ
tğëĭŀǐǱ7ĭļçőļÊŀǱëǱĎĭçĎëŀëğǱ
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ëáħĭğĭāĎÊǱçëǱĎĭçĎëŀëğ

6(&5(7$5,$'(
%&4&/70-7*.&/505&$/0-Ú(*$0
&*/07"£Í0

0,1,67e5,2'$
&,¼1&,$7(&12/2*,$
,129$d¥(6(&2081,&$d¥(6

!¬DsǱ!Ǳ!Dss
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭǱǡ5_Ǣ
ħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊǱǡ5_Ǣ
_őáÊŀǱĦàļĭŀÊħĭǱǡ!eǢ
ĭőāğÊŀǱ~ëğëāļĎħĎǱ¬ÊŲǥĭŀŇëŀǱǡ7ǥtğëĭǛ5_Ǣ
7ëĭŜÊħĎǱeÊļĻőëŀǱ_ÊőļĎħçĭǱǡ7ǥtğëĭǛ5_Ǣ

seDsǱ!Ǳ!gs_s7DǱǱDg5ses
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭǱǡ5_ǢǱǤǱ~ļëŀĎçëħŇëǱ
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Inventário do Ciclo de Vida do óleo de Macaúba (Acrocomia aculeata)
Alexandre Nunes Cardoso (Embrapa Agroenergia, alexandre.cardoso@embrapa.br), Thiago Oliveira Rodrigues
(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, thiagoefl@gmail.com), Gilmar Souza Santos
(Embrapa Agroenergia, gilmar.santos@embrapa.br)
Palavras Chave: Biodiesel, ICV.

1 - Introdução
Há demanda por diversificação de matérias-primas
regionais para a produção de biodiesel no Brasil.
Adicionalmente, há necessidade de introdução de culturas
alternativas para produção de energia, em particular nas
regiões mais carentes, como o Norte e Nordeste.
A proximidade entre a área de produção e
fornecimento de biomassa e as unidades de processamento
pode resultar em ganhos de eficiência e em impactos
ambientais possivelmente mais baixos. No entanto, para
garantir os benefícios socioambientais almejados para a
população local o sistema deve contemplar outras ações que
complementem a busca da sustentabilidade,
A macaúba (Acrocomia aculeata) é uma espécie
promissora, devido ao seu elevado potencial de
produtividade e amplas possibilidades para o uso de seus
frutos, podendo gerar óleo para produção de biodiesel entre
outros produtos. Embora o óleo extraído nas condições
atuais seja originado da atividade extrativista, cultivos
experimentais e mesmo comerciais estão em andamento em
certas regiões, incluindo um cultivo experimental na região
Nordeste coordenado pela Embrapa.
O cultivo em escala comercial da macaúba
promove ganhos de produtividade, mas também resulta em
elevação no consumo de insumos agrícolas e uso de
maquinário. Esta mudança de cenário produtivo requer uma
avaliação dos potenciais impactos ambientais.
O objetivo da pesquisa cujos resultados são aqui
reportados foi quantificar as principais entradas e saídas de
insumos, matérias-primas, combustíveis, emissões para o ar,
para a água e para o solo durante o processo de produção de
óleo da polpa de macaúba, em um cenário de cultivo dessa
espécie.

referem ao processo de produção de diesel e eletricidade,
representados por processos brasileiros dentro da base
GaBi. Os processos de transporte são globais.
A cobertura temporal abrange processos com os
dados a partir de 2012, estes de BD GaBi e principais
processos com dados secundários de 2004 e alguns dados
primários coletados em 2015, através de questionários e
entrevistas.
A cobertura tecnológica também é parcial, e os
principais processos representam tecnologias específicas do
sistema em avaliação. Os processos auxiliares, a partir do
BD, representam tecnologias europeias e americanas, que
não são necessariamente aquelas usadas em casos similares
no Brasil.
Os dados disponíveis relevantes foram coletados,
sendo a maioria dos dados de entrada secundários,
considerando que a cadeia ainda está em evolução. Os
dados de saída foram calculados com base nos insumos, por
meio de aplicação de equações e modelos relacionados ao
tema, disponíveis na literatura técnica e científica. Nenhum
critério de corte foi estabelecido.

3 - Resultados e Discussão
Análise do Inventário do Ciclo de Vida
Na fase agrícola foram considerados os seguintes
processos: produção de mudas no pré-viveiro, produção de
mudas no viveiro, plantio e manutenção da cultura. Na fase
agroindustrial foi considerado um único processo de
extração de óleo, modelado segundo manual específico para
processamento de oleaginosas (DORSA, 2004). Os
processos estão representados na Figura 1.

2 - Material e Métodos
Baseado na metodologia de Avaliação do Ciclo de
Vida (ACV) e seguindo a norma ISO 14040, foram
considerados os seguintes passos:
Definição do escopo do processo, que inclui:
A função do sistema tecnológico é a produção de
óleo bruto de macaúba extraído da polpa, para servir como
matéria-prima para produção de biodiesel.
A unidade funcional (U.F.) do sistema é de 1 kg de
óleo bruto, sendo que o fluxo e de referência para macaúba
coincide com a unidade funcional.
Os limites do sistema incluem a produção de
sementes germinadas até o “portão” de extração de óleo de
polpa da macaúba, ou seja, uma análise do “berço ao
portão” (cradle-to-gate).
A cobertura geográfica do sistema é parcial, onde
os principais processos foram modelados de acordo com a
realidade regional da região, e os processos auxiliares vêm
da base de dados (BD) do software GaBi, principalmente
representando processos internacionais. As exceções se

Figura 1: Fluxograma do Sistema de produção do óleo de
polpa de macaúba, a partir do software GaBi.
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A produção de sementes pré-germinadas de
macaúba é realizada em uma empresa privada, que detem
patente sobre o processo de germinação. Assim sendo, não
foi possível a coleta de dados relativos a este processo, não
tendo sido considerada a possível interferência deste
processo.
Na fase de pré-viveiro as sementes pré-germinadas
são depositadas em tubos plásticos de polipropileno,
permanecendo por um período de 60 dias. Neste período as
mudas são irrigadas (0,01 L/muda/dia), três vezes ao dia.
Nesta fase é aplicado 0,19 kg de superfosfato simples (SSP)
por muda. Há também duas aplicações de pesticida
metomil, à dose de 7 L/palmeira, com 0,02% de ingrediente
ativo. Nessa fase de pré-viveiro considerou-se que a água
para irrigação é subterrânea e os tubos plásticos são
reutilizados.
Na fase de viveiro as mudas são transplantadas
para sacos de polietileno de baixa densidade (PEBD). Esta
etapa leva cerca de 300 dias. Durante esse período ocorrem
aplicações de 0,016 kg de SSP, 0,012 kg de ureia e 0,013
kg de K2O por muda. A cada dois dias, as mudas são
irrigadas com 0,1 L de água. Há também duas aplicações de
pesticida metomil, à dose de 7 L/muda, com 0,02% de
ingrediente ativo.
As emissões de nitrogênio foram consideradas,
com base os fatores de emissão indicados por Malavolta
(2006). Como resultado, para cada quilograma de
nitrogênio aplicado, considerou-se a emissão de 0,08 kg de
N2, 0,013 kg de N2O, 0,16 kg de NH3, 0,03 kg de NO e 0,05
kg de NO3.
Em relação ao uso da terra, considerou-se que se
trata de área agrícola com mais de 20 anos de uso, sendo
que no período de plantio da macaúba a área encontrava-se
ocupada por vegetação secundária. Três sub-processos
consecutivos são considerados no estabelecimento do
cultivo da macaúba. O primeiro é o corte da vegetação
secundária pelo uso de um trator pequeno, que consome
cerca de 6 kg de diesel/ha. A segunda é a retirada das raízes
remanescentes após o corte da vegetação, com um trator
com consumo aproximado de 12 kg de diesel/ha. O último
processo é a aração do solo, que consome cerca de 19 kg de
diesel/ha. As estimativas de consumo de combustível diesel,
e consequentes emissões, são originadas do banco de dados
do GaBi.
Na fase de plantio, 351 mudas/ha são plantadas
manualmente. Os sacos de plástico vão para um aterro
sanitário. Para cada planta 0,2 kg de ureia, 0,04 kg de SSP e
0,15 kg de K2O são aplicados (Motoike et al., 2013). Em
relação ao nitrogênio aplicado, são consideradas as mesmas
taxas de emissões nitrogenadas relatadas para a fase de
viveiro.
A manutenção da cultura consiste, basicamente, na
aplicação de fertilizantes e controle de plantas daninhas.
Neste modelo, o controle de ervas daninhas é realizado
manualmente nas proximidades em torno das palmeiras e
capina mecânica sobre as parcelas. Até o inicio da produção
serão aplicadas doses crescentes de nitrogênio, fósforo e
potássio. Considerando o início da produção comercial no
sexto ano após o plantio, nesse período serão aplicados:
1.740 g de uréia; 2.300 g de Superfosfato simples e 2.050 g
de cloreto de potássio (Motoike et al., 2013).
A colheita é feita manualmente com o uso de foice
para cortar os cachos de frutos macaúba. Uma
produtividade média conservadora para macaúba varia entre

é de 15 toneladas de frutos por hectare. Para o sistema
considerado, com o plantio de 351 palmas/ha,
considerando-se, em média, cinco cachos por planta, 250
frutos/cacho e 30 g/fruto, a produtividade resultaria em 13,2
toneladas de frutos/ha. Estes valores são convertidos em
CO2 sequestrado a partir da relação entre o peso seco
(66%), teor em carbono (48%) e o fator de conversão de
CO2 para C, 44/12 ou 3,67 (GOLDEN, 2011). Assim sendo,
com base nesses índices, haveria sequestro de cerca de 15
toneladas de CO2 equivalente/ha. Tal estimativa para os
frutos, a partir do início da produção, em adição ao carbono
sequestrado nos troncos das palmeiras, indica um potencial
significativo de mitigação do aquecimento global.
Para o propósito da produção de biodiesel foi
considerado nesta análise apenas o óleo extraído da polpa ,
estimado em 27% do peso do fruto. Sabe-se, no entanto,
que há potencial para obtenção de maiores quantidades de
óleo, dependendo do tipo de macaúba e da tecnologia
empregada. O óleo também pode ser extraído da amêndoa,
mas como esta apresenta aptidão para obtenção de outros
produtos de maior valor, não foi considerado neste estudo.
Diferentes subprocessos são considerados na
extração do óleo a partir da polpa dos frutos,. Após a
remoção da casca, ocorre o despolpamento mecânico, ou
seja, a separação da polpa que consiste na matéria-prima
para óleo. Esta polpa é submetida a um processo de
prensagem mecânica para a extração do óleo. A prensa,
marca ECIRTEC, com 12,5 cavalos de potência e
capacidade de 100 kg / h, é movida a eletricidade a partir da
rede local. Com base nos índices relatados, o rendimento de
óleo é de 3,6 toneladas/ha.
Para o escopo considerado, em um cenário de
cultivo, espera-se que o perfil ambiental do óleo de
macaúba seja significativamente influenciado pela fase
agrícola. De forma positiva, por um lado, em razão da alta
produtividade da macaúba e consequente taxa de sequestro
de carbono. Por outro lado, de maneira negativa, em razão
da adição de fertilizantes e potencial aumento na
mecanização em cultivo.

4 – Conclusões
A estimativa de sequestro de 15 ton de CO2
equivalente por hectare/ano nos frutos, em adição ao
carbono sequestrado nos troncos das palmeiras, indica um
potencial mitigação do aquecimento global.
Para avaliação dos potenciais impactos do ciclo de
vida, faz-se necessário o detalhamento dos subprocessos na
fase agroindustrial.
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