
ma série de pesquisas coorde-
nadas pelo professor Waldir 
Antônio Bizzo, da Faculdade de 
Engenharia Mecânica (FEM) 

da Unicamp, vêm caracterizan-
do resíduos pouco aproveitados na agricultu-
ra para a conversão futura em eletricidade e 
biocombustíveis. Estes resíduos, também de-
nominados biomassa, seriam transformados 
em energia a partir do processo de combus-
tão, bastante empregado nas termelétricas 
das usinas de produção de etanol.

O docente da Unicamp informa que as 
pesquisas estão bastante avançadas com re-
lação à caracterização da palha da cana-de-
-açúcar. Esta biomassa mostrou, conforme 
os estudos, ser um resíduo viável para a ge-
ração de energia. Waldir Bizzo calcula que a 
palha da cana poderia suprir de 6% a 8% da 
demanda de energia elétrica no Brasil, se me-
tade da safra canavieira fosse utilizada para 
gerar energia com esta biomassa em siste-
mas tecnologicamente adequados. 

Ainda conforme o coordenador das pes-
quisas, a média nacional atual de geração de 
eletricidade excedente no setor de cana-de-
-açúcar varia entre 15 e 29 quilowatts-hora 
(kWh) por tonelada de cana moída. “Com al-
gumas melhorias no processo industrial e no 
processo termoelétrico, e utilizando 50% da 
palha de cana como combustível, este índice 
sobe para 200 kWh de eletricidade por tone-
lada de cana moída. Isso representa um au-
mento de 7 a 13 vezes. Como exemplo, uma 
usina de médio porte, que mói 500 toneladas 
por hora de cana, pode ter uma termoelétrica 
com potência da ordem de 100 mega watts”, 
exemplifica o docente.

Waldir Bizzo acrescenta que um grupo de 
pesquisadores de mestrado e doutorado vem 
estudando, desde 2011, as possibilidades de 
conversão de energia a partir de resíduos da 
agricultura, como a palha. Os objetivos das 
pesquisas são investigar química e fisica-
mente essas biomassas a fim de aumentar 
o potencial e a oferta de energia para o país. 
De acordo com o docente, são resíduos que 
eram totalmente desprezados há um tempo 
e que hoje têm chamado atenção para a pos-
sibilidade de geração de eletricidade e bio-
combustíveis. 

“Da cana-de-açúcar, por exemplo, po-
dem sair três produtos: o etanol, o bagaço 
e a palha. A palha é deixada no campo ou 
é queimada antes da colheita. No Estado de 
São Paulo praticamente não se queima mais 
a palha devido, sobretudo, à mecanização das 
lavouras. Nossos estudos demonstram que, 
com poucas adaptações de equipamentos e 
determinados controles de operação, é possí-
vel e viável a utilização de parte da palha para 
a geração de eletricidade, isso sem compro-
meter o solo”, afirma o professor.

Ele coordena, na Unicamp, linha de 
pesquisa sobre o tema. Além da palha da 
cana-de-açúcar, estudos iniciais vêm sendo 
conduzidos para a caracterização e possível 
geração de eletricidade e biocombustíveis a 
partir do caule e galhos da planta de man-
dioca e da lignina, um resíduo obtido a partir 
da produção do etanol de segunda geração. 
A lignina é uma espécie de borra residual do 
bagaço da cana, biomassa empregada para a 
produção do etanol de segunda geração.

Entre os pesquisadores que desenvolve-
ram estudos recentes sobre o tema, estão o 
engenheiro mecânico e doutorando Danilo 
José Carvalho; o engenheiro mecânico Diego 
Luis Franco Jácome, que acabou de defender 
mestrado sobre o tema; e Handel Andrés 
Martínez Sarache, que também defendeu 
mestrado recente sobre o assunto.

Danilo Carvalho está analisando o poten-
cial de geração de energia elétrica em siste-
mas de cogeração com ciclos térmicos de alto 
rendimento, considerando o aproveitamento 
da palha da cana-de-açúcar. Ele também vem 
pesquisando o potencial do sorgo melhora-
do geneticamente, conhecido como sorgo 
biomassa. A cultura, que tem índice menor 
de sacarose e melhoramento genético para a 
utilização como combustível, supriria o perí-
odo da entressafra da cana-de-açúcar. 

Com relação à palha da cana, o coorde-
nador dos trabalhos explica que as investiga-
ções seguem duas frentes: “A primeira é como 
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aproveitar a palha no sistema atual. A segun-
da é como que o sistema atual pode melho-
rar sua eficiência utilizando esta biomassa. 
Aliás, descobrimos que o sistema atual pode 
melhorar bastante sem um custo muito alto. 
Os sistemas de geração de energia elétrica 
por bagaço de cana, que são as termelétricas 
das usinas de etanol, têm tecnologia bastante 
arcaica. É possível, portanto, avançar nesta 
tecnologia, sem um aumento exorbitante de 
custo. Outro ponto é a tecnologia existente. 
Seria necessário apenas adaptá-la à caracte-
rística da biomassa”, avalia Waldir Bizzo. 

Neste ponto, Danilo Carvalho pondera que 
implicações do uso da palha tiveram que ser 
estudadas, como as cinzas derivadas do pro-
cesso de combustão. “As cinzas podem acar-
retar uma aceleração do processo de desgaste 
dos equipamentos. Já temos mapeado todas 
as características da palha. Quando comecei a 
trabalhar no mestrado não havia na literatu-
ra científica uma caracterização completa da 
palha da cana. Estamos concluindo uma ava-
liação do sistema, da energia que a palha pode 
gerar e quais seriam as melhores condições. 
Estamos trabalhando também numa frente 
para determinar qual seria a rota de recupera-
ção deste resíduo, ou seja, como pegar a palha 

e levar na caldeira. Hoje não está ainda defini-
da esta rota, de trazer a palha do campo para o 
parque industrial”, explica o doutorando.

O engenheiro mecânico Diego Luis Fran-
co Jácome fez uma caracterização físico-quí-
mica das cinzas de palha da cana-de-açúcar 
por meio de análises térmicas simultâneas. 
O estudioso ressalta que a palha, apesar de 
ter um potencial energético muito parecido 
ao bagaço, tem desafios de pesquisa relacio-
nados à sua composição.

“Particularmente com a composição das 
cinzas e o teor de cloro. Em sistemas de 
combustão de alta temperatura, a composi-
ção das cinzas pode produzir componentes 
de baixa temperatura de fusão. Isso quer di-
zer que as cinzas vão virar gotas líquidas que 
são arrastadas pelos gases e podem incrus-
tar em diferentes partes das caldeiras. Estas 
crostas se acumulam e podem danificar os 
equipamentos. O meu estudo realizou uma 
caracterização avançada da composição ele-
mentar da cinza.” 

Ainda de acordo com ele, um dos objeti-
vos da sua dissertação foi aferir a tempera-
tura ideal para se queimar a palha de modo 
que a cinza não se incrustasse no equipa-

mento. O pesquisador promoveu uma sepa-
ração da composição palha, em folhas secas, 
folhas verdes e pontas.

“Avaliamos cada uma separadamente e 
também a mistura. Há um aumento no teor 
de cinza na palha misturada, aquela retira-
da diretamente do solo, sem qualquer pré-
-tratamento. Essa palha contém partículas 
do solo, que é um material não energético 
e que, obviamente, reduz o seu potencial 
energético. Individualmente o melhor com-
ponente da palha foi a folha seca porque ela 
apresenta baixa possibilidade de fusão das 
cinzas, ou seja, as cinzas não viram crosta.” 

Handel Sarache realizou, por sua vez, 
uma avaliação físico-química das cinzas dos 
resíduos da cultura da mandioca, também 
visando a melhor adequação desta biomassa 
para geração de energia. Os trabalhos foram 
financiados pela Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes) e Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Houve colaboração do Laboratório Nacional 
de Nanotecnologia (LNNano), do Laborató-
rio Nacional de Ciência e Tecnologia do Bio-
etanol (CTBE) e do Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC).
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