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Dado o interesse por 
energia renovável de 
origem agrícola na 

atualidade, o tema agenda-
do para esta Reunião Anual 
foi analisar o estado das téc-
nicas de colheita sustentável, 
coerentes com o fornecimen-
to de alimentos que a huma-
nidade precisa para uma po-
pulação em contínuo cresci-
mento.

As reuniões de trabalho 
foram estruturadas em três 
partes: a primeira dedicada 
a uma visão geral da relação 
entre agricultura e energia. 
A segunda, à produção de 
energia a partir da biomas-
sa. A terceira, à utilização da 
energia proveniente da bio-
massa, com foco em biocom-
bustíveis para motores de tra-
tores agrícolas.

Estratégias para o desenvolvimento
da mecanização agrícola

O aproveitamento da 
energia da biomassa: um 
desafi o para os fabricantes 
de máquinas
Resumo de trabalhos apresentados na 22ª Reunião Anual

Nos dias 13 e 14 de 
novembro de 2011, 
durante a Agritechnica 
(Hanover, Alemanha) 
aconteceu a 22ª 
Reunião Anual do 
Clube de Bolonha, 
que tem como 
objetivo analisar 
estratégias para o 
desenvolvimento da 
mecanização agrícola 
no mercado global.
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As informações comple-
tas dos documentos podem 
ser encontradas em: 

www.clubofbologna.org

Agricultura e energia
No primeiro bloco foram 

apresentados dois artigos que 
marcaram o estado do co-
nhecimento e das perspecti-
vas da produção de energia a 
partir de matérias primas de 
origem agrária.

Desenvolvimento 
de um modelo agro-
industrial integrado para a 
produção sustentável e de 
conversão de biomassa em 
biocombustíveis. 

O professor Paulo Se-
leghin, da Universidade de 
São Paulo (Brasil), ofereceu a 
perspectiva de um país como 
o Brasil, em que a cana de 
açúcar oferece um potencial 
invejável para se produzir o 
etanol.

Com base na perspecti-
va do crescimento contínuo 
na demanda de energia para 
o transporte, destaca-se a ne-
cessidade do desenvolvimen-
to de processos industriais efi -
cientes, fortes e competitivos 
para a produção em larga es-
cala de biocombustiveis, den-
tre os quais o etanol é, prova-
velmente, o mais importante.

Discutiu-se sobre a in-
terferência entre a demanda 
por energia proveniente de 
fontes agrícolas, e a deman-
da crescente de terras agríco-
las para se produzir alimen-
tos, e o impacto que se pode 
ter sobre o preço dos grãos. 
Sem embargo, e com a pro-
dução de etanol por meio de 
processos de 2 ª geração, fei-
to sobre a biomassa de pro-
cessos específicos não ali-
mentares (como o eucalipto, 
miscanthus, etc.) e com os re-
síduos agrícolas e industriais 
(podas, palha, etc.), se abrem 
expectativas muito promisso-
ras e que não afetam o abas-
tecimento de alimentos.

A cana de açúcar é par-
ticularmente favorável, já 
que é uma espécie vegetal 
com capacidade fotossintéti-
ca alta, sendo capaz de con-
verter cerca de 1% de energia 
solar incidente em biomas-
sa, com um volume eleva-
do de sacarose, que é muito 
fácil de fermentar e conver-
ter em etanol. As condições 
no Brasil para cultivar a cana 
são muito favoráveis, e de-
senvolveu-se uma tecnologia 
industrial para o uso do eta-
nol como combustível para 
os motores de gasolina-álco-
ol (Flex-Fuel). Apesar do fa-
vorável equilíbrio energéti-

co global que oferece a cana, 
em comparação com outras 
culturas, ainda há muito a ser 
feito para melhorar a efi ciên-
cia de conversão, minimizar 
as emissões de gases de efei-
to estufa e conservar a fertili-
dade do solo, e recursos hí-
dricos.

O processo que agora 
continua para a obtenção de 
etanol tem obstáculos e gar-
galos devido à falta de co-
nhecimento científico, e a 
ausência de tecnologias de 
produção de etanol com sis-
temas de 2ª geração. Para su-
perar estas difi culdades é ne-
cessária uma pesquisa apli-
cada específi ca para:
• Melhorar o conhecimento 

da estrutura e composição 
de biomassa ligno-celulosi-
ca,

• Modifi cação genética para 
melhorar a efi ciência fotos-
sintética e metabólica das 
células

• Defi nir as práticas agrícolas 
sustentáveis, com um foco 
especial em água, conser-
vação do solo, energia e 
transporte

• Identificar processos de 
conversão bioquímica para 
produzir economicamente 
bicombustíveis, e produtos 
industriais de origem bio-

Desenvolvimento da cana-de-açúcar 
(T. C. Ripoli).

Resíduo que sobra no campo 
(T. C. Ripoli).
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lógica, com alto valor agre-
gado.

• Desenvolver processos in-
dustriais inovadores e equi-
pamentos para a transfor-
mação de biomassa a cus-
tos competitivos

• Desenvolver ferramentas 
para avaliar a viabilidade 
economica, o impacto am-
biental e os impactos so-
ciais destas novas tecnolo-
gias.

As tecnologias de conversão 
de biomassa: uma visão 
global e aspectoas a serem 
desenvolvidos

O professor Giovanni 
Riva, da Universidade Poli-
técnica de Marche (Itália), 
em seu trabalho desenvol-
ve, no contexto europeu atu-
al, alguns aspectos da utili-
zação da energia proceden-
te da biomassa, que podem 
interessar aos fabricantes de 
equipamento agrícola.

A produção de biomassa 
para aproveitamento energé-
tico é importante para a polí-
tica da UE, e, apesar de a si-
tuação econômica não estar 
favorável, aponta para uma 
estratégia com aspectos po-
sitivos, a longo prazo, para o 
setor agrícola e para as indús-
trias ligadas.

Do trabalho apresentado 
pelo professor Riva se tiram 
as seguintes conclusões:

Seu interesse como fonte de 
energia:
• As energias renováveis na 

União Européia são inte-
ressantes para o mercado

• As energias renováveis pro-
cedentes da biomassa de-
sempenham um papel im-
portante (>50%)

• Os setores mais atraentes 
da atualidade são a bio-
massa como fonte de ca-
lor, e para obter combustí-
vel para o transporte.

Sua competitividade e 
aceitação pela sociedade:
• A biomassa é competiti-

va para a produção de ca-
lor, e geralmente precisa de 
menos incentivo que outras 
fontes renováveis 

• Os preços da biomassa de-
vem, com o tempo, aumen-
tar menos que os combustí-
veis fósseis

A sociedade não tem uma vi-
são favorável sobre a uti-
lização da biomassa para 
produzir energia

• A biomassa obtida a par-
tir dos restos da colheita e 
de resíduos é melhor aceita 
como fonte de energia pela 
sociedade em sua maioria 
urbana.

Suas perspectivas:
• A biomassa segue sendo 

uma fonte de energia inte-
ressante do ponto de vis-
ta técnico e econômico. A 
produção de calor aparece 
como o setor mais concre-
to; as bio-refi narias repre-
sentam uma evolução futu-
ra, embora estejam em fase 
experimental 

• A utilização sustentável de 
resíduos e de determina-
dos cultivos, é socialmen-

Fontes de Energias Renováveis.

Esquema de uma instalação de biogás em uma fazenda agropecuária (Fonte: FNR).
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te e ambientalmente acei-
tável. Falta muito a se fa-
zer em relação à redução 
das emissões de partículas 
e gases de efeito estufa nas 
plantas de combustão mé-
dias e pequenas.

• A industria de maquinas 
agrícolas pode contribuir 
significativamente para 
melhorar a mecanização 
na colheita da biomassa e 
sua transformação em pro-
dutos intermediários.

Produção de energia a 
partir da biomassa

A primeira parte desta 
seção se focou na produção 
de biogás mediante a diges-
tão de matéria orgânica, que 
tem sido desenvolvida tanto 
em países do centro e no nor-
te da Europa, e especialmen-
te na Alemanha, dado o bom 
preço que recebe a energia 
elétrica produzida por esta 
tecnologia.

A segunda parte estudou 
as alternativas para produzir 
bicombustíveis em processos 
de 2ª geração, considerando 
as diferentes matérias primas 
disponíveis, e o estado atu-
al da tecnologia mecânica 
para recolhimento e proces-
samento de biomassa de ori-
gem diversa.

Biogás: Energia produzida 
pela fermentação 
anaeróbica

Detlef Riesel, represen-
tando a FNR (Agencia para 
os Recursos Renováveis da 
Alemanha), analisou suces-
sivamente a tecnologia para 
a produção de biogás, a uti-

lização do biogás produzido 
e a situação da produção de 
biogás na Alemanha. 

Previamente apresentou 
as características da FNR, 
uma Associação fi nanciada 
pelo Governo da Alemanha, 
que realiza projetos de inves-
tigação, desenvolvimento e 
demonstração (mais de 2000 
na atualidade), relacionados 
com bio-lubricantes, cons-
trução e materiais isolantes, 
fontes renováveis de energia 
e bio-energía.

Como estratégia para 
conseguir bons resultados 
na produção de biogás, são 
analisadas diferentes espé-
cies vegetais, suas técnicas 
de cultivo, os processos de 
transformação da biomassa 
para obter o máximo de me-
tano, o tratamento e a utili-
zação do biogás produzido 
e a utilização de digestores 
residuais como fertilizantes, 
sem risco para as pessoas e o 
meio ambiente.

O biogás se produz natu-
ralmente em solos pantano-
sos e no estômago dos rumi-
nantes através da decompo-
sição microbiana da matéria 

orgânica na ausência de oxi-
gênio. Isto se pode conseguir 
também em instalações in-
dustriais com um rendimento 
variável; assim 1 m3 de bio-
gás permite se obter entre 5.0 
y 7.5 kWh, e 1 m3 de metano 
proporciona 9.97 kWh.

Como vantagens destas 
tecnologias, além da redu-
ção da demanda de energia 
de origem fóssil, estão a re-
dução das emissões de gases 
de efeito estufa, o aprovei-
tamento de resíduos orgâni-
cos e lixo em âmbito regio-
nal, a economia de fertilizan-
tes minerais. Estes processos 
acontecendo em zonas ru-
rais aumentam os rendimen-
tos dos agricultores e a ofer-
ta de emprego. Isto explica 
o apoio das autoridades ale-
mãs para melhorar a tecnolo-
gia de produção de biogás no 
meio rural.

Como material para ob-
ter o biogás se utilizam o es-
terco produzido pelo gado, 
cultivos energéticos (resíduos 
de milho, grama, beterraba, 
girassol...), resíduos alimen-
tares, lixos orgânicos e resí-
duos procedentes da indús-

Silagem de milho picada.
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tria alimentar (polpas, restos 
de matadouros, resíduos de 
jardins, etc.)

Nem todos os materiais 
oferecem o mesmo potencial 
para produzir metano. Tam-
bém tem que se considerar a 
disponibilidade local, a esta-
bilidade ao longo do ano, a 
qualidade uniforme, a relação 
custo/benefi cio, o rendimento 
em biogás, e a possibilidade 
de mesclas de produtos dife-
rentes. No caso da Alemanha, 
76% da matéria prima utiliza-
da é silagem de milho (ano de 
2010), seguida de 11% de si-
lagem de capim.

Se conhecem diferen-
tes tecnologias para produ-
zir biogás, que dependem do 
conteúdo de matéria seca no 
material de entrada, da forma 
em que se realiza a alimen-
tação (continua ou descontí-
nua), do número de fases no 
processo (uma ou duas) e da 
temperatura em que isso se 
realiza.

Precisa se destacar que, 
na situação atual da Alema-
nha, é necessário apoio eco-
nômico para rentabilizar a 

produção de energia com 
o metano obtido com a fer-
mentação de biomassa, sen-
do a produção de calor a que 
necessita menos subsídios. 
Pelos benefícios ambien-
tais e sociais que se derivam 
desta forma de obtenção de 
energia renovável, o gover-
no alemão bonifi ca a energia 
produzida com esta técnica, 
uma vez que estabelece uma 
regulação para os que cons-
troem e utilizam este tipo de 
instalações. 

A melhora da efi ciência 
técnica, econômica e 
ecológica da produção do 
biogás: Os desafi os futuros 
para o setor da engenharia 
agrícola.

Como complemento ao 
trabalho sobre o biogás, H. 

Döhler fez outra apresen-
tação, que se pode resumir 
como segue. O setor da ener-
gia renovável a partir de bio-
gás proporciona uma contri-
buição significativa para a 
Alemanha. Aproximadamen-
te 7 000 instalações agríco-
las de biogás, com uma ca-
pacidade total de 2 730 MW, 
que equivalem à das plan-
tas de geração elétrica com 
energia nuclear, representam 
uma produção aproximada 
de 2.1% do consumo de ele-
tricidade total na Alemanha 
(ano de 2010). 

O biogás, em compa-
ração com outras fontes de 
bioenergía, oferece algumas 
vantagens: produção susten-
tável a partir de diferentes ti-
pos de biomassa, e distintas 
formas de aproveitamento da 
energia produzida. 

Os custos de produção de 
energia a partir de biogás, e da 
tecnologia fotovoltaica são si-
milares na Alemanha no mo-
mento atual. Apesar do au-
mento na efi cácia de produ-
ção de biogás, pelos custos 
crescentes dos componentes 
da planta e substratos (a bio-
massa), no se esperam redu-
ções nos custos da energia 
produzida com este sistema. 

Pelos avanços tecnoló-
gicos na industria de semi-

Cultivos arbóreos para a 
produçâo de biomassa.
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condutores e a produção em 
maiores volumes de painéis 
fotovoltaicos, os custos des-
ta energia se reduzem de 90 
a 15 cêntimos/kWh, aumen-
tando significativamente a 
competitividade de outras 
fontes de energia renováveis 
diferentes da  biomassa.

A geração de eletricida-
de das usinas de biogás com-
petirá com outras opções de 
energias renováveis, como 
conseqüência da diminuição 
das emissões liquidas de ga-
ses de efeito estufa, que ten-
de a zero. Isto permite una 
redução economicamente 
aceitável de umas 100 €/to-
nelada de CO2.

A prioridade para o se-
tor da engenharia agrícola é 
a investigação e o desenvol-
vimento dos diferentes pas-
sos no processo de geração 
de biogás, com a desintegra-
ção da ligno-celulose para 
reduzir a emissão de gases do 
efeito estufa, uma vez que se 
melhora a efi cácia da produ-
ção de biogás. 

A avaliação global 
nas tecnologias de 
biocombustíveis: as 
matérias-primas  e o 
desenvolvimento de 
processos 

David Chiaramonti, da 
Renewable Energy Consor-
tium for R&D - RE-CORD (Ita-
lia), realizou em seu trabalho, 
uma análise global do estado 
atual da situação no campo 
de tecnologias para produção 
de biocombustiveis.

Após a publicação das 
Directivas CE/28/2009 e 

CE/30/2009, os diferentes 
Estados Membros da UE de-
senvolveram planos de ação 
nacionais para o desenvol-
vimento das mesmas. Este es-
forço do legislativo criou as 
condições para o desenvol-
vimento de novos processos 
e tecnologias, em particular 
as dos biocombustiveis de 2ª 
geração.

Este termo é utilizado 
para denominar os combus-
tíveis líquidos derivados da 
biomassa  lignocelulósica, 
por meio de processos  ter-
moquímicos, bioquímicos, 
ou a combinação de 
ambos. São matérias-
primas alternativas a 
biomassa obtida com 
algas, os resíduos orgâ-
nicos e lixos, os azeites 
de fritura descartados, 
os ácidos graxos, etc., 
não se consideraram 
no trabalho.

A biomassa ligno-
celulósica pode ser ob-
tida em terras produti-
vas marginais ou de menor 
qualidade, com o que reduz 
a interferência com a pro-
dução de alimentos. Isto a 
torna diferente da produção 
de biocombustiveis a par-
tir de cultivos como da cana 
de açucar oleaginosas. Além 
disso, a terra necessária por 
unidade de matéria prima é 
muito menor que a necessá-
ria para de obter combustí-
veis de 1ª geração, e os cus-
tos por tonelada de matéria 
seca são muito menores. 

A biomassa ligno-celu-
lósica é fracionada mediante 
a um pré-tratamento especí-

fi co para obter seus compo-
nentes básicos: hemicelulo-
se, celulose, lignina (como 
exposição ao vapor seguida 
pela hidrólise enzimática), 
chegando a um gás consti-
tuído basicamente por H2 e 
CO, e quantidades diferentes 
de poluentes para os proces-
sos que seguem. 

Os passos biológicos ba-
seados na ação de microor-
ganismos que transformam 
os açúcares em etanol e ou-
tros produtos, junto com o 
gás produzido a partir da bio-
massa, permitem a obtenção 

de um biocombustível líqui-
do. Este processo se chama 
BTL (Biomass-to-Líquid), por 
analogia a CTL (Coal-to-Lí-
quid), o GTL (Gas-to-Líquid), 
processos já conhecidos. 

Os requisitos tecnológi-
cos para as matérias- primas 
podem ser signifi cativamen-
te diferentes quando se tra-
ta de alimentar um proces-
so termoquímico ou um pro-
cesso bioquímico. Isto não só 
se aplica às condições físicas 
(por exemplo, secando), mas 
também aos aspectos quími-
cos, como ao teor de cinzas 
e composição. Assim, pro-

Enfardadora de galhos.
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cessos termoquímicos como 
a pirólise e gaseifi cação ou 
gaseifi cação direta, são mui-
to sensíveis às características 
das cinzas, enquanto que as 
soluções bioquímicas pare-
cem mais fl exíveis neste as-
pecto.

No estado industrial dos 
processos para a produção 
de biocombustiveis, o etanol 
obtido a partir de processos 
ligno-celulósicos tem alcan-
çado um nível de demons-
tração completo, com pro-
dução de milhares de tone-
ladas de dezenas por ano, 
mientras que las plantas de 
demostración que realizan 
los processos termoquímicos 
estão avançando na UE mais 
lentamente do que o espera-
do. Estes processos provavel-
mente tendem a ter um forte 
impacto na comercialização 
de combustíveis de 2ª gera-
ção nos próximos anos.

A oferta de biomassa de 
madeira para produzir 
energia: tendências globais 
e perspectivas 

Raffaele Spinelli, del 
CNR-IVALSA (Italia), anali-

sou a situação sob dois as-
pectos: da disponibilidade de 
biomassa em forma de ma-
deira e os processos tecnoló-
gicos para obter-la na atuali-
dade e no futuro.

Se podem considerar 
tres fontes principais de bio-
massa lenhosa: os produtos 
de florestas, os resíduos de 
madeira agrícola e as plan-
tações especializadas. Os 
produtos de floresta utili-
zados para produzir ener-
gia são os resíduos dos pro-
cessos de produção da ma-
deira, como restos de poda 
ou galhos e troncos que não 
possuem dimensão comer-
cial como madeira. O preço 
do material residual condi-
ciona seu destino, tendo em 
conta o custo da recolha de 
biomassa residual. Por outro 
lado, as quantidades produ-
zidas são muito variáveis, e 
recebem valores entre 0.2 
e 0.3 toneladas de biomas-
sa residual por cada metro 
cúbico de madeira obtido. 
Também pode ser interes-
sante a recuperação das ra-
ízes para obtenção de bio-
massa.

Os resíduos de madei-
ra de origem agrícola são 
a maior fonte de biomassa 
para produzir energia, com 
o grande beneficio para se 
desenvolver sistemas de re-
colha efi cazes. Os restos de 
poda em arvores frutíferas 
proporcionam de 2 a 4 t/ha 
de madeira verde na poda 
anual das diferentes espé-
cies, que aumentam no caso 
de olivais.

Por outro lado se encon-
tram as plantações especia-
lizadas, que oferecem um 
maior potencial. As especies 
especiais são  (choupo) (ála-
mo), salgueiros e eucalip-
tos, e as rotações que se uti-
lizam variam de 1 a 5 anos. 
Os rendimentos anuais es-
tão na faixa de 30-35 tone-
ladas por hectare de matéria 
verde para salgueiro e álamo 
em regiões temperadas, mas 
podem ser duas vezes maior 
nas plantações de eucalipto 
no Brasil.

As tecnologias de pro-
cesso com as lascas da ma-
deira (“chipping“) permitem 
aumentar sua densidade fa-
cilitando o transporte. Exis-
tem máquinas para realizar 
este processo, tanto sob uma 
perspectiva industrial, como 
para o uso doméstico. A pro-
dutividade nos equipamen-
tos profi ssionais pode variar 
entre 15 e 30 t/h, e os con-
tratantes aplicam uma taxa 
de 10 a 15 €/t, utilizando ge-
ralmente equipamentos com 
uma capacidade de trabalho 
entre 10 e 15 t/h.

A alternativa das “lascas” 
permite a compactação em 

Cabeçalho SCR para o corte de árvores de 
ciclo curto.

Rotoempacadora para materiais lenhosos.
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pacotes (fardos) possibilitam 
o transporte e permitem o 
armazenamento do material 
em condições atmosférias 
adversas. 

La productividad del ata-
do varía entre 10 y 30 ga-
villas/h, que equivalen a en-
tre 5 a 12 t/h de material en 
verde. O custo del atado va-
ria entre 10 y 20 €/t, o que 
pode ser recuperado atra-
vés de um manejo mais efi -
caz no transporte a armaze-
namento.

Nos países nórdicos se 
aproveitam as raízes de pi-
nho que se extraem com es-
cavadeiras modifi cadas com 
sistema de garfos para agar-
rar os troncos. Uma vez ar-
rancada a raiz, esta se agita 
para eliminar a terra aderida, 
e fi ca pelo campo para que a 
chuva o processo de elimina-
ção da terra.  Na Itália, para 
os álamos, se utilizam siste-
mas de extração tipo “saca 
rolhas” acionados pela toma-
da de força dos tratores agrí-
colas. A eliminação da ter-
ra que acompanha as raízes 
permite reduzir os custos de 
transporte, para isso se tem 

desenvolvido sistemas com 
mayales acionados hidrauli-
camente para acelerar o pro-
cesso.

O empacotamento dos 
restos de poda vem sendo 
feito há alguns anos, assim 
como seu picado para poste-
rior compactação. Das enfar-

dadeiras de pequeno porte, 
especialmente as desenha-
das para os ramos das viei-
ras, já se passaram a ser de-
senvolvidas as enfardadeiras 
que incorporam sistemas de 
corte que permitem compac-
tar ramos com troncos de até 
15cm de diâmetro. Os fardos 
são armazenados com faci-
liadade, mientras que las as-
tillas en verde se deterioram 
com o tempo. A capacidade 
de trabalho das enfardadei-
ras especiais para lenha, re-
centemente introduzidas no 
mercado europeu proporcio-
nam uma capacidade de tra-
balho de mais de 40 fardos/
h (20 t/h) em plantacões e de 
15 a 18 fardos/h (8 a 10 t/h) 
no meio natural. Os custos 
que se dão para diferentes ti-
pos de enfardamento estão 
entre 15 e 35€/t.

Para as plantações de ár-
vores em turno curto, dirigi-
das à produção de biomas-
sa, estão sendo utilizadas pi-
cadoras de forragem dotadas 
de uma cabeça segadora com 
base em dois rotores com cer-
ra circular SRC - Short Rota-
tion Crop (Planta de Curta Ro-

tação). É necessário que as 
plantações onde serão usadas 
estas colheitadeiras se encon-
trem em locais planos, sendo 
este tipo de densidade da co-
lheita a apropriada para a ca-
pacidade de picado da colhei-
tadeira. Nestas condições se 
conseguem capacidades efeti-
vas de trabalho de mais de 30 
t/h. Os custos da colheita va-
riam entre 10 e 35 €/t de ma-
terial verde, com utilização de 
máquinas com motores cuja 
potência supera os 300KW. 
Na atualidade se desenvol-
vem equipamentos mecânicos 
de menor tamanho para serem 
acionados por tratores agríco-
las, com o objetivo de reduzir 
o investimento necessário para 
que possam ser usados menos 
horas por ano.

Com estas perspectivas se 
espera uma notável evolução 

1 m3 de biogás permite se obter entre 5.0 

y 7.5 kWh, e 1 m3 de metano proporciona 

9.97 kWh. Nem todos os materiais 

oferecem o mesmo potencial para 

produzir metano

Sistema “energia natural” para óleo de colza
(Same Deutz-Fahr).

-Club Bologna.indd 41-Club Bologna.indd   41 27/1/12 11:46:5327/1/12   11:46:53



A TECNOLOGIA
 AGRÍCOLA

AGRIWORLD42

do maquinário que pode in-
tervir nos processos de (cor-
te, colheita) e processamento 
da madeira com fi ns energé-
ticos, adaptando-se às dife-
rentes situações do meio em 
que se produz, com distin-
tos graus de automação, em 
função das diferentes con-
dições socioeconômicas de 
cada região.

A energia da biomassa: 
sua utilização

O primeiro trabalho des-
ta seção se dirigiu a apresen-
tar a experiência do Grupo 
Same Deutz-Fahr, utilizando 
óleos vegetais como combus-
tível em seus motores. No se-
gundo, se deu uma visão glo-
bal do trabalho dos diferentes 
biocombustíveis nos motores 
para uso agríola.

A visão e a experiência da 
Same Deutz-Fahr com óleos 
vegetais puros (100%) 
con óleos vegetales puros 
(100%), esterifi cados (RME/
FAME) e não esterifi cados 
(RSO) em motores agrícolas 
com motor diesel. 

Massimo Ribaldone, 
apresentou a experiência do 
Grupo Same Deutz-Fahr nos 
últimos 10 anos, utilizando 
óleos vegetais puros e esteri-
fi cados nos motores de seus 
tratores.

Com a ut i l ização de 
aceite de colza esterifica-
do (RME), foram observadas 
perdas de potencia entre 7 e 
10% com respeito ao que se 
obtêm com gasóleo; no mais 
é necessário se reduzir os in-
tervalos de mudança de óleo. 

É conveniente evitar longos 
tempos sem serviço quando 
se utiliza biodiesel, e devem 
ser usados materiais resisten-
tes a este combustível.

Como vantagens mais 
signifi cativas, se pode desta-
car a menor emissão de fu-
maça (-50%) e de partícu-
las (-30%), redução global 
da emissão de  CO2 e de en-
xofre. Como inconvenientes 
está o incremento das emis-
sões de NOx (+15%), e o au-
mento do consumo de com-
bustível (+5%). O compor-
tamento dinâmico do motor 
pode ser considerado nor-
mal e a confi ança é boa com 
os motores Deutz-AG prepa-
rados para RME (B100), com 
combustível que cumpre a 
norma EN 14214. As provas 
se realizaram com tratores 
SDF de menos de 90 kW.

Foi utlizado óleo vegetal 
puro (aceite de colza, segun-
do a norma DIN V51605), em 
um programa realizado com 
100 tratores (2001-2005), em 
colaboração com a Univer-
sidade de Rostock, com tra-
tores que não foram dese-
nhados especifi camente para 
este tipo de combustível, e 
que utilizavam motores com 
níveis de emissão 1 e 2. Fo-
ram realizadas modifi cações 
no sistema de alimentação 

do combustível, com duas 
opções: depósito de combus-
tível único (com óleo vegetal 
cru), que foi a opção que se 
utilizou na maioria dos tra-
tores do programa de pro-
vas, e depósito duplo (gasó-
leo e óleo), para utilizar o ga-
sóleo em condições de baixa 
temperatura, com um sistema 
simples para a troca de com-
bustíveis.

Como vantagens do sis-
tema podemos sitar o menor 
custo do combustível (sem 
impostos governamentais), 
não há necessidade de mo-
difi car o trator, redução das 
emissões de CO2, e incre-

Trator experimental com célula à 
combustível alimentada com hidrogênio 
(New Holland).

A prioridade para o setor da engenharia 

agrícola é a investigação e o 

desenvolvimento dos diferentes passos 

no processo de geração de biogás
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mento da potência com o 
sistema de injeção utilizado. 
Como inconvenientes, em re-
lação a se trabalhar com ga-
sóleo, estão a falta de uni-
formidade do combustível, 
redução dos intervalos de 
serviço, necessidade de es-
quentar o óleo quando o tem-
po estiver frio e maior risco 
de danos, principalmente no 
sistema de injeção. 

Os resultados das pro-
vas demonstram que é ne-
cessário um segundo depó-
sito para poder adaptar a vis-
cosidade do óleo. No mais, 
em 2004, no penúltimo ano 
do período de provas se de-
tectaram danos no sistema 
de injeção de alguns tratores, 
não sendo assim aconselhá-
vel introduzir este sistema em 
tratores de produção regular. 
Esta experiência foi utilizada 
para o projeto “natural po-
wer”, que se desencadearia 
anos mais tarde.

Assim, em 2008 foi in-
troduzido o sistema de du-
plo combustível (“natural po-
wer”) para tratores na faixa 
de 90 a 140 kW, que poderí-
am ser alimentados com óleo 
vegetal puro (segundo a nor-
ma DIN V51605). Estes mo-
tores dispõem de 4 válvulas 
por cilindro e cumprem o ní-
vel de emissões 3A. O siste-
ma de troca progressiva e au-
tomática de gasóleo por óleo 
(depósito duplo) se comporta 
de forma satisfatória e não se 
reduz a confi abilidade pelo 
uso do óleo com viscosidade 
mais elevada que a do com-
bustível, e um grau de ceta-
no de 40-42. 

Os custos de desenvol-
vimento são altos, se pro-
duz uma rápida redução da 
potência disponível (~5%), 
o consumo de combustível 
aumenta aproximadamente 
10%, o sistema de injeção se 
complica podendo produzir 
falhas no campo, em condi-
ções ambientais frias a pro-
porção gasóleo/óleo se man-
tém alta, por lo que com um 
tanque de gasóleo peque-
no se reduz o tempo de tra-
balho sem reabastecimento. 
Apesar destes inconvenien-
tes, não aconteceram quei-
xas nem falhas durante as 
provas. Como o custo do sis-
tema é alto, o retorno do in-
vestimento só acontece se o 
combustível for pago sem os 
impostos agregados aos com-
bustíveis.

Sendo assim, está prova-
da a viabilidade técnica do 
emprego de biocombustíveis 
nos motores, e é possível se 

chegar a soluções de com-
promisso que permitem re-
duzir as emissões de CO2 em 
relação às que se produzem 
com a utilização de biocom-
bustiveis de origem fóssil.

Biocombustiveis utilizados 
nos tratores

Giuseppe Gavioli, da 
CNH Innovation, apresentou 
o ultimo trabalho, dedica-
do a dar uma visão geral do 
potencial dos diferentes bio-
combustiveis para serem uti-
lizados nos motores de uso 
agrícola.

Como ponto de partida in-
dica que se podem utilizar tan-
to biocombustiveis líquidos 
(biodiesel, BTL, bioetanol...) e 
gasosos (biometano, hidróge-
no) com vantagens ambientais 
(redução da emissão de gases 
do efeito estufa).

O biodiesel, obtido a par-
tir de óleos vegetais, ou gor-
duras animais, mediante um 
processo de trans-esterifi ca-
ción, pode ser utilizado puro 
(100% B100) ou mescla-
do com o gasóleo (B5, B20, 
B50...). Incluindo as baixas 
concentrações, o biodiesel 
melhora o poder lubrifi can-
te do combustível e seu nú-
mero de cetano; proporcio-
na menor energia por unida-
de de volume que o gasóleo 
normal; reduz as emissões 
de HC, CO e PM (partícu-
las), porém, incrementa as de 
NOx. Deve ser armazenado a 
temperaturas de mais de 7 ºC, 
o ser esquentado antes da sua 
utilização.

O bioetanol é um com-
bustível líquido obtido a par-
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tir da biomassa, a partir da 
fermentação dos açúcares 
derivados de cultivos como 
millho e cana de açucar (1ª 
geração), ou a partir de ma-
teriais celulósicos, como res-
tos de colheita, galhos de 
poda, ou plantações espe-
cializadas (2ª geração). Nor-
malmente se utiliza nas mes-
clas com gasolina (E10, E85) 
e aumenta o número de oc-
tano de este combustible. 
Contém 30% menos energia 
por unidade de volume que 
a gasolina, mas requer 10 ve-
zes menos energia fóssil para 
produzi-lo. 

O BTL pertence ao grupo 
dos combustíveis sintéticos 
(Synfuel o Sunfuel®), ou seja, 
dos de 2ª geração, e pode se 
adaptar sem difi culdade aos 
motores atuais. Como já foi 
indicado, podem ser obtidos 
da biomassa de diferente pro-
cedência.  

O biometano pode ser 
obtido mediante a fi ltragem 
do biogás obtido pela diges-
tão anaeróbia da biomas-
sa; é quimicamente idêntico 
ao gás natural metano. Pode 
ser obtido também pela ga-
sifi cação da biomassa. Com 
a tecnologia atual, o motor 
de biodiesel utilizando gasó-
leo é uns 15% mais efi cien-
te que quando troca para o 
metano, porém as emissões 
toxicas se reduzem conside-
ravelmente. Um litro de ga-
sóleo equivale (em termos 
de energia produzida) a 5.7 
L de metano a 200 bar de 
pressão.

O hidrogênio como bio-
combustível pode ser obtido 
de diferentes formas (biogás, 
digestão anaerobia, gaseifi -
cação), ou a partir da ener-
gia elétrica gerada median-
te painéis solares ou turbinas 
eólicas (eletrolise). Pode ser 

utilizado em motores mes-
clado com metano (mais de 
30-40% em volume) para re-
duzir as emissões. O hidro-
gênio puro em combinação 
com las pilas de combustible 
produz emissão “zero”, com 
efi ciência de 50 a 80% frente 
os 40% dos motores de com-
bustão interna. Sua densida-
de é muito baixa, da ordem 
de 24 kg os 1000 litros à pres-
são de 350 bar. Com o esta-
do atual da tecnologia, para 
una potencia de 100 kW se 
necessita aproximadamente 
5.8 kg/h de hidrogênio. 

Na atualidade, os fabri-
cantes de tratores oferecem 
a possibilidade de utilizar 
biodiesel B5 a B20 como 
regra geral e B100 com al-
gumas adaptações. A utili-
zação do etanol é possível, 
dada a experiência no se-
tor de automóveis; os moto-
res que combinam metano 
com gasóleo ja se utilizam; 
o hidrogênio como propul-
sor está em estudo. Estão ha-
vendo investigações sobre as 
mesclas de biodiesel com hi-
drogênio e de bioetanol com 
hidrogênio.

Em resumo, os avanços 
na mecanização agrícola 
continuam ajudando na pro-
dução de alimentos, ração e 
fi bras, e pode contribuir glo-
balmente com a produção 
sustentável de biocombusti-
veis.
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