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A cana-de-açúcar é o vegetal de cultura extensiva que mais converte a energia solar 
através da fotossíntese. Podemos dividir essa energia em três partes mais ou menos 
iguais: 
 
1) O caldo da cana 
 
Este terço sempre foi o objetivo da cultura da cana de açúcar. Inicialmente se produzia 
apenas açúcar e mel residual utilizados para a alimentação animal, pequenas 
produções de álcool de farmácia e álcool fino para bebidas, perfumes etc. Há cerca de 
30 anos, com o Proálcool, apareceu um novo produto concorrente do açúcar, o etanol 
carburante. Hoje, podemos dizer que este primeiro terço está sendo bem extraído e 
dependendo da rota, produzimos com cada tonelada de cana 85 litros de etanol ou na 
rota açúcar, 105 quilos de açúcar e mais 17 litros de etanol – aproveitando-se do mel 
residual. 
  
2) Bagaço de cana 
 
Na extração do caldo da cana-de-açúcar obtemos um resíduo fibroso com cerca de 
50% de umidade e 47% de fibra, além da sacarose – que infelizmente não 
conseguimos extrair completamente – e mais alguns sais minerais. Chamamos este 
resíduo de bagaço. O bagaço sempre foi utilizado como elemento combustível nas 
caldeiras para produção de vapor necessário à fabricação de açúcar e etanol, 
passando através de turbinas a vapor em cogeração. Esse vapor aciona as turbinas 
dos picadores, desfibradores, moendas, bombas d’água e também geradores de 
energia elétrica para alimentar os motores elétricos. 
 
O balanço térmico destas fábricas no passado nunca foi feito visando a otimização 
energética deste combustível; a eficiência era deixada de lado e o principal objetivo era 
atender as necessidades térmicas e de acionamentos da fábrica de açúcar e etanol de 
forma equilibrada, afim de que não faltasse e também não sobrasse bagaço. Fica claro 
o grande potencial existente na geração de energia elétrica, na medida em que se 
busque uma melhor eficiência energética através do aumento de pressão e 
temperatura do vapor das caldeiras, utilização de turbinas a vapor de alta eficiência, 
além da diminuição do consumo de vapor no processo de fabricação de açúcar e 
etanol. O resgate da parte não utilizada deste segundo terço já está a caminho em boa 
parte das 437 unidades de processamento de cana-de-açúcar instaladas no Brasil, que 
moem 700 milhões de toneladas de cana por ano. O potencial de produção de energia 
elétrica para o sistema, com o bagaço, é de 80 KWh/TC, ou seja, 6.500 MW médios de 
energia. Ou ainda, 13.000 MW  instalados de potência. 
 
3) Pontas e palhas 
 
Este terceiro terço sempre foi integralmente desprezado, onde para facilitar o corte da 
cana, as folhas que quando secas chamamos de palhas, são queimadas antes do 
corte e a parte superior da cana que chamamos de ponta, por não conter sacarose é 
cortada e desprezada no próprio campo. Sabemos os malefícios da queima da cana 
tanto ao meio ambiente como ao próprio solo – que fica calcinado e perde muitos 
microorganismos necessários a adubação natural. Por tudo isso existe leis que estão 
gradativamente impedindo a queima, não havendo mais futuro para esta prática. Por 



outro lado, o desenvolvimento de máquinas que fazem a colheita da cana crua e a 
oportunidade de venda dos excedentes desta energia ambientalmente limpa ao 
sistema nacional, tem despertado um grande interesse no aproveitamento deste 
combustível. Sempre considerando a produção nacional de 700 milhões de toneladas 
de cana ao ano, o potencial deste terceiro terço é de 115 KWh/TC ou 9.000 MW 
médios de energia, ou ainda 15.500 MW instalados. Temos que observar que o 
percentual de geração de energia elétrica com as pontas e palhas poderá ser reduzido 
em cerca de 20% em função da comprovação do custo-benefício de se deixar parte 
das palhas no campo que seriam incorporadas ao solo. 
 
Considerando o potencial do bagaço – ainda hoje usado de forma perdulária – e o das 
pontas e palhas cuja utilização ainda é muito inicial, o setor sucroenergético brasileiro 
poderia estar fornecendo ao sistema interligado nacional 15.500 MW médios, que 
equivalem a 28% de toda energia consumida hoje no Brasil. Lembro que esta 
contribuição atualmente é de apenas 3%. Temos que aditar a este potencial quatro 
relevantes vantagens: 1) trata-se de energia limpa; 2) está geograficamente 
distribuída, estando sempre junto aos centros de consumo; 3) agrega valor a atividade 
existente – fortalecendo o país no mercado de açúcar e etanol; 4) além da tecnologia e 
da fabricação de todos os equipamentos serem 100% brasileiros. 
 
Para o Brasil essa é a melhor fonte para produção de energia elétrica. Temos que usá-
la ! 
 

 


