
PROPRIEDADES FÍSICAS DO PINHÃO 

MANSO 
Alan Cézar Bezerra1, Leandro Valeriano Neri2, Francisco Cardoso Neto3 e Renato Laurenti4   

 

INTRODUÇÃO: Devido ao alto 
consumo de combustível o qual se torna 
cada vez mais indispensável em nosso 
dia-dia, a incerteza da disponibilidade 
de combustíveis fósseis, bem como a 
redução de suas reservas e as constantes 
variações no seu preço e dos seus 
derivados, estudos sobre fontes 
renováveis para produção de energia 
têm sido cada vez mais intensos e 
necessários. Essa intensificação de 
estudos se dá também por questões 
ambientais, pois a utilização de energia 
a partir de fontes renováveis reduz as 
emissões de gases poluentes causadores 
do efeito estufa à atmosfera. A partir 
disto tem-se dado grande atenção as 
fontes de energia produzida a partir da 
biomassa, como é o caso do biodiesel. 
Dentre as diversas oleaginosas 
apontadas com grande potencial 
produtivo de óleo para fins 
combustíveis, o pinhão manso 
(Jatropha Curcas L.) mostra-se como 
uma cultura bastante promissora. 

Recentemente, pesquisadores 
têm realizado estudos para a avaliação 
das principais propriedades físicas dos 
produtos agrícolas. Em se tratando de 
sustentabilidade ambiental, a produção 

no semi-árido nordestino. Pinhão 
Manso ( Jatrofa curcas L ) pinhão 
manso também é mais atrativo do que a 
mamona, já que apresenta alto potencial 
produtivo. Por apresentar boa 
resistência ao estresse hídrico, e uma 
alternativa viável para a produção no 
semi-árido nordestino. Pinhão Manso ( 
Jatrofa curcas L ). 

Esta Planta de que se produz o 
Biodiesel mais eficiente do mundo, 
pode crescer e sobreviver com poucos 
cuidados em terras marginais, 
crescimento rápido e planta de vida 
longa, altamente adaptável a terrenos 
pobres e secos. 

Assim esta pesquisa pretende 
determinar o ângulo de repouso da 
massa de grão de “pinhão manso” ( 
Jatrofa curcas L ), além da porosidade 
sua massa. 
MATERIAL E MÉTODOS: Serão 
utilizadas sementes de pinhão manso 
adquiridas na Minas Agro Florestal 
LTDA. Determinando-se seu teor de 
umidade pelo método da estufa. A 
porosidade da massa de pinhão manso 
será determinada através do picnômetro 
de comparação a ar construído no 
Departamento de Tecnologia Rural da 
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Universidade Federal Rural de 
Pernambuco seguindo o modelo 
projetado e construído no Departamento 
de Engenharia Agrícola da 
Universidade Federal Rural de Viçosa 

segundo o processo descrito por Day, 
citado por MOHSENIN (1970). Essa 
massa de grãos terá também seu talude 
também determinado, por meio de um 
aquário com placa horizontal. Os 
modelos serão escolhidos com base na 
significância da equação, pelo teste F, e 
dos coeficientes de regressão, 
utilizando-se o teste “t”, a fim de se 
estabelecerem equações que 
representem as interações entre as 
variáveis analisadas. 
    

RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

Dados de ângulo de repouso 
(talude) da massa de grãos e a 
porosidade ou teor de vazios da mesma 
massa de grãos. 
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Figura 1- picnômetro de comparação a ar utilizado no experimento. 



 

 

 

Figura 2 – Medição do ângulo de repouso do pinhão manso 

 

 

 

 

Figura 3 – Massa de grãos 


