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I. INTRODUÇÃO 

Atualmente, três quartos do consumo energético mundial proveem de 

combustíveis fósseis e são responsáveis pela maior parte das emissões de 

gases de efeito estufa do planeta. Como muitas regiões em desenvolvimento 

apresentam elevado crescimento este movimento aumenta a expectativa de uma 

futura escassez deste tipo de combustível (Melo e Poppe, 2010). Desta maneira 

o mundo está canalizando esforços no sentido de minimizar o impacto do uso de 

combustíveis fósseis. A atual e futura demanda por biocombustíveis varia 

significantemente entre diferentes regiões do globo. São fatores importantes 

para essa demanda a economia, segurança energética e as políticas de 

mudanças climáticas globais (Woods et al., 2010).  

Palha é um termo que referencia todo material orgânico que é gerado no 

resultado do processo de colheita de culturas. Na cana-de-açúcar, as folhas no 

momento da colheita geram a palha. Até alguns anos atrás, o sistema de colheita 

mais utilizado era a que fazia uso de queima prévia do canavial, desta forma, as 

folhas secas eram queimadas e não havia palha resultante da colheita. Com a 

adoção da colheita mecanizada, todo o resíduo da colheita passou a ser 

depositado no campo. 

A cogeração de energia elétrica por meio da biomassa da cana-de-açúcar 

não é nenhuma novidade no setor sucroalcooleiro, sendo há tempos praticada 

para suprir o consumo próprio de energia elétrica das indústrias (Dias et. al., 

2014) e que, nos últimos anos, algumas delas passaram a disponibilizar seus 

excedentes de produção de energia elétrica para a comercialização direta a 

clientes ou para as concessionárias de energia elétrica.  Muitas delas passaram 

ainda a fazer grandes investimentos na modernização de suas caldeiras e de 

seu sistema gerador de energia, principalmente pelo incentivo à cogeração 



(Ensinas et al., 2010) e os leilões para o fornecimento de energia elétrica, 

realizados pelo Governo Brasileiro nos últimos anos. 

Infelizmente o uso de palha para a cogeração ainda é pouco explorado na 

literatura e muitas vezes é feito de maneira intuitiva pelas empresas. Levando 

em conta esse fato é necessário que haja um levantamento cuidadoso e que 

seja feita uma compilação desta temática para que a exploração seja facilitada. 

 

II. OBJETIVO 

 

Identificação do uso de palha para geração de energia elétrica pelas 

usinas de cana-de-açúcar no Brasil. 

 

III. METODOLOGIA 

 

a) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

Será necessária uma revisão bibliográfica não somente em periódicos 

internacionais indexados mas também em anais de congressos do setor 

sucroenergético que é onde trabalhos mais recentes do setor acabam sendo 

publicados. 

Além disso, revistas comerciais do setor serão analisadas juntamente com 

páginas da internet. Esses meios tendem a ser mais dinâmicos e mostram o 

que vem sendo feito nos últimos anos. 

b) CONTATO COM AS USINAS: 

Com base nas informações levantadas na revisão, serão escolhidas algumas 

usinas que tenham sido identificadas como usuárias de palha para geração 

de energia elétrica. Será elaborado um roteiro de perguntas com 

especialistas do setor e este será aplicado aos gestores das usinas 

selecionadas previamente. 

O intuito dessa etapa é levantar qual o grau de adoção da tecnologia pelo 

setor e quais os principais problemas enfrentados para mapear soluções 

pontuais para que o uso de palha seja favorecido em todo o setor. 



c) ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO: 

Baseando-se em todas as informações adquiridas será elaborado um 

relatório técnico-científico que mostre qual é a fotografia atual do setor em 

relação ao uso de palha e quais são as ações necessárias ao longo dos 

próximos anos. 

Esse relatório servirá de base para uma ação estratégica de pesquisa do 

CTBE. 
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