A PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR E SEUS IMPACTOS.
Engº Agrº Dib Nunes Jr (Grupo IDEA)
A palha da cana é um resíduo que a colheita mecanizada deixa em 98% dos canaviais
brasileiros colhidos sem a queima prévia.
Em meados da década de 90, a palha passou a fazer parte do cardápio de desafios do setor
canavieiro. Inúmeros estudos já apontaram para seu aproveitamento em diversos setores da
economia, seja na construção civil, indústria moveleira, indústria de papel e celulose,
produção de biomassa para alimentação animal, produção de biogás e etanol de 2ª Geração,
mas até os dias de hoje, não há uma clara definição de um ou mais destinos para tão nobre
material.
Dentre todos eles, a geração de energia elétrica, se destaca como a atividade em que a palha
melhor se encaixa, embora a sua utilização ainda seja controversa, devido a problemas com
os serviços de recolhimento, transporte, armazenamento, processamento para limpeza da
terra e as diversas operações que deixaram os custos bastante elevados.
Para recolher uma tonelada de palha do campo se gasta mais de R$300,00 - fora o
processamento dela para limpeza, dilaceramento e mistura no bagaço. Este custo varia muito
em função dos rendimentos operacionais e das várias operações agrícolas que envolvem esta
atividade. Entretanto, quando o preço da energia elétrica sobe, como agora, todos voltam a
falar em recolher a palha da lavoura, para dar uma destinação mais nobre a este “resíduo”,
ou melhor, a esta matéria prima.

Enfardamento

Essa palha, para não prejudicar a produção de vapor das caldeiras, precisa ser misturada ao
bagaço da cana no limite máximo de 20% do volume. As principais diferenças entre a palha e
o bagaço, é que a primeira tem maior poder calorífico e quando entra em mistura com o
bagaço, tem apenas 5% de umidade, enquanto o bagaço tem 50%. São materiais bem
diferentes.

Armazenamento

Estação de limpeza e processamento

O recolhimento de palha feito sem muita qualidade, pode arrastar até 11 a 12% de terra junto,
o que se torna um perigo para o encrustamento de sílica dos tubos da caldeira, reduzindo sua
eficácia. Para evitar carrear terra demais junto com os fardos, as operações de recolhimento
da palha precisam ser realizadas nas horas mais quentes do dia e só deve ser feita, depois da
palha secar no campo, por um período mínimo de uma semana. Segundo o engº Luiz Carlos
Dalben, um dos profissionais mais capacitados nesse assunto, o aleiramento é o responsável
por grande parte da terra que vai junto com a palha. O conselho que ele dá para aqueles que
estão nessa atividade, é não fazer o recolhimento muito pela manhã ou quando houver
elevada umidade ambiente, e não retirar mais do 40 a 45% da palha enleirada.
Por outro lado, a palha trouxe inúmeros impactos para a cultura da cana, a maioria deles,
ruins. Muito se falou que a palhada da cana iria agregar valor à terra, pois aumentaria a
matéria orgânica no solo e sua fertilidade, além de dar uma proteção natural ao solo contra
erosão e combater por abafamento as principais plantas daninhas. Pois é, nem tudo isso
ocorreu. A quantidade de palha que a colheita mecanizada deixa na lavoura é muito variável,
de acordo com a produtividade da cana e o período do ano. Quanto mais seco é o clima, menos
palha é produzida. Esta produção de palha varia entre 4 toneladas por hectare até 30t/ha.

A palha que fica sobre a terra, impacta enormemente o ambiente de produção atingindo muito
mais o equilíbrio entre as pragas e inimigos naturais, do que a própria cana, além do
favorecimento de expansão de novas espécies de plantas invasoras, antes pouco significativas.
Em anos muito secos, como esse, a palha ajuda por algum período a reter um pouco a água
no solo, mas se a camada não for bem espessa, não dura nem dois meses e depois se comporta
como um solo desnudo. A palha deixada sobre a terra, em poucos meses se desfaz em gás
carbônico e outros gases que se perdem na atmosfera. A tão propalada formação de matéria
orgânica, só se dá naquela finíssima camada que está em contato com o solo, pois somente
na área de contato é que os microrganismos conseguem transformar a palha em matéria
orgânica.
A incorporação da palha está sendo testada por equipamentos especiais, porém só vai
conseguir sucesso se adicionar adubo nitrogenado junto com a palha que é enterrada, para
ativar os microrganismos a atacar a palha incorporada, caso contrário, vai concorrer pelo
nitrogênio com a cana.

Incorporação da palha com rotativa
Somente assim é possível reduzir a ampla relação de Carbono: Nitrogênio da palha. Sem isso,
a sua decomposição, mesmo dentro do solo, é muito mais lenta.
O cálcio e o fósforo, além da vinhaça, também auxiliam na ativação da vida microbiana e aí
sim, podem acelerar a transformação do material inerte da palha, formado por longas cadeias
de carbono, em compostos menores muito próximos da matéria orgânica.
A palhada de soja ou de crotalária tem uma relação C:N de 20:1 e a palha 100:1. Por isso, é
preciso trabalhar a palhada de cana para acelerar a sua decomposição e mineralização, não
basta incorporá-la ao solo.

Este ano, por conta da palha da cana muito seca, os incêndios foram gigantescos e os danos
ao meio ambiente foram os piores já vistos. Como diz o caipira “o fogo na palha de cana corre
como pólvora e ninguém consegue apagar”. Muitas vezes o fogo é causado por partes das
máquinas que se aquecem em demasia e muitas vezes por vazamentos de óleo quente ou
partes metálicas das máquinas, que ao bater em alguma pedra soltam faíscas.
Um dos maiores impactos que a palha trouxe para a cultura da cana-de-açúcar, foi o aumento
significativo de pragas e de espécies de plantas daninhas muito mais agressivas. A chegada da
cana crua trouxe o aumento das populações das cigarrinhas das raízes, estimulou a expansão
do Sphenophorus, e agora está favorecendo a expansão da broca gigante. Pragas que antes da
cana crua não causavam problemas no estados produtores do sudoeste do Brasil, agora
encontram um ambiente propício para a sua multiplicação.

Cigarrinha

Sphenophorus
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Plantas daninhas como as cordas de viola, a Mamona e a Mucuna Preta, que também não
causavam problemas antes, hoje representam enormes dores de cabeça aos produtores de
cana de açúcar, principalmente aqueles que não se dão ao cuidado de limpar as máquinas,
antes de mudá-las de lugar. As próprias colhedoras e tratores se tornam veículos de
disseminação dessas plantas e de suas sementes.

As geadas são também muito mais graves
quando atingem uma soca recém brotada com
a palha sobre o solo. O poder calorífico da terra
úmida não faz efeito e o frio se torna muito
mais danoso.
Fonte: Luiz Carlos Dalben

A palha trouxe muitos novos problemas, alguns deles ainda insolúveis, que tem roubado parte
da produção canavieira. Uma das maiores queixas dos produtores, diz respeito ao fato da
palha encobrir a qualidade do corte e assim esconder as perdas de cana que são deixadas na
lavoura.
Voltando ao recolhimento de palha, lembramos que é uma prática cuja tecnologia já está
dominada, porém não se vê essa prática em expansão. Quando há recolhimento de palha a
fazer, esta tem que ser a primeira atividade pós-colheita.
Em geral, as áreas onde se recolhe a palha, sofrem grandes atrasos nos tratos culturais devido
ao fato de ter que esperar o término das sucessivas operações de recolhimento. Assim sendo,
as operações de tratos culturais como o cultivo, herbicidas, corte de soqueiras, aplicação de
vinhaça etc. sofrem grandes atrasos e isto pode levar a perdas significativas de produtividade.

Fonte: Luiz Carlos Dalben

Fonte: Agrícola Novamerica

Uma alternativa que pode ser utilizada no manejo da palha é o Aleiramento de três ruas em
uma só. O problema dessa prática, tem a ver com o volume de palha, que se deposita na
terceira rua. Onde o paralelismo for ruim, todo o volume de palha, cairá sobre a linha de cana,
que passa a ser fortemente abafada. Isto prejudica demais a cultura, pois leva a um
significativo atraso na brotação da soqueira, além de reduzir demais o perfilhamento e o
crescimento da pouca cana que consegue rebrotar.
Outra prática muito utilizada é o Desenleiramento da palha de cima da linha da cana soca. Esta
prática está sendo muito utilizada para desabafar cada linha e ajudar soqueira sair sem
dificuldades. Essa prática é muito útil também, para reduzir o ataque de cigarrinhas das raízes.
Colher a Cana Verde, com todas suas partes (pontas, folhas verdes e secas), sem nenhuma
limpeza, também já foi testado pelo professor Ripoli no passado, mas as impurezas vegetais e
o custo operacional do transporte de uma Cana Integral, sem densidade, além disso,
apresenta ainda graves problemas na industrialização, que desencorajaram as pessoas a
continuar com esse sistema. Está chegando a hora de se avaliar novamente esta prática,
inclusive com a ajuda da indústria, que vai receber uma matéria prima muito inferior àquela
que estão acostumados.
E os nutrientes que se encontram na palha, devem ser considerados para efeito de adubação?
Resposta: Não devemos considerar que parte dos nutrientes para adubação da cana devam
sair da palha. Quando a cana era queimada, com exceção do N e parte do S, todos os outros
nutrientes ficavam nas cinzas e mesmo assim, a adubação continuou seguindo o que a ciência
ensinou. Deve-se pensar que esses nutrientes estão sendo devolvidos ao solo e que a
adubação deve seguir seu roteiro normal. Aliás, informamos de passagem que, a adubação
proporcional à futura produtividade, é uma excelente alternativa para calibrar a quantidade
de nutrientes a serem aplicados.

Fonte: Faroni et al, revisado por IDEA

E ao utilizar essa tabela para justar a adubação de soqueira pode-se obter bons resultados e
uma boa economia.
Sabe-se que o potássio é um elemento extremamente móvel e que se desloca da palha para
o solo, mas somente em condições de massa de palha acima de 15 a20 t/ha (canaviais de mais
de 100t/ha), é que se pode pensar em reduzir a adubação potássica, mas antes e sempre, é
muito importante, dar uma espiadinha na análise de solo.
A palhada de um canavial cuja produtividade seja de 100 toneladas de colmos por hectare,
pode ter a seguinte quantidade de nutrientes:
NUTRIENTES

Kg/ha

Kg/ha

Nitrogênio

43,2

54,7

Fósforo

4,7

4,4

Potássio

85,4

76,1

Calcio

24,9

54,9

Magnésio

11,3

25,5

Enxofre

-

15,1

Fonte:

Oliveira (2011)

CTC (2005)

Cansamos de ouvir sobre o grande potencial da palha para mil e uma utilidades, mas por
enquanto somente devemos pensar nela como fonte para geração de energia e está ganhando
impulso novamente, o seu uso para fabricação de Etanol de Segunda Geração (E2G). Estavam
certos os especialistas, quando se referiam ao alto potencial inaproveitado da palha e

carimbavam: “após a colheita da cana as usinas e os produtores, deixam no campo, o
equivalente a uma Usina Itaipu em energia contida na palha.”
A atual crise de energia elétrica está gerando aumentos sucessivos de preços e insegurança
de abastecimento ao nosso país, onde o grande desperdício de dinheiro e negócios malfeitos
por governos anteriores, foram suas marcas registradas, como por exemplo: a caríssima usina
hidroelétrica de Belo Monte no Rio Xingu. Esta obra é o espelho do absurdo, por causa das
polemicas que obrigaram a redução do tamanho do reservatório em barragem, mas o governo
decidiu construí-la mesmo assim. Esta imponente e moderna hidroelétrica, tem oito mega
turbinas, mas no período do ano de maior demanda, só opera com uma e ainda a meia
capacidade, por falta de volume de agua. Essas brechas de suprimento de energia estão sendo
preenchidas por termoelétricas a diesel e se abre para outras fontes como a eólica,
fotovoltaica e a biomassa.
É ou não é hora de repensarmos o uso palha para geração de energia elétrica? Ou temos
outros problemas de manejo da palha para resolver antes disso? Em breve voltaremos ao
tema, por enquanto, o alto potencial da palha permanece aí para ser aproveitado.

