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INTRODUÇÃO 

Com a proibição das queimadas no estado de São Paulo até 2017, a industria de álcool e açúcar tem planos de aproveitar a palha da 
cana-de-açúcar que fica depositada no solo após a colheita para a produção de energia para a própria usina e para a população. Com a 
grande demanda por energia renovável, o grande apelo da co-geração por geração de energia elétrica pelas usina de açúcar com a 
queima do bagaço da cana, e o alto poder calorífico da palha. Estão levando as industrias a buscar tecnologias adequadas para que a 
palha possa ser recolhida, enfardada e transportada do campo até a usina.  
Mais para que isso ocorrer é preciso realizar estudos para compreender melhor o comportamento da palha da cana-de-açúcar. 
 

MÉTODOS 
  

O presente trabalho consiste em duas etapas:  
A primeira etapa está relacionada à pesquisa e revisão 
bibliográfica, afim de entender o comportamento da palha da 
cana-de-açúcar, a partir de outros materiais com o 
comportamento semelhante. 
A segunda será realizado ensaios no laboratório , para definir 
qual é o melhor método para a separação da palha. Para esta 
separação será utilizado um conjunto de peneiras de malha de 
diferente tamanho. 

Resultados Preliminares e Discussão 
  
Os resultados do primeiro ensaio de 
peneiramento indicam que será preciso mudar o 
tamanho da malha de um das peneiras, pois 
foram utilizados  malhas de  100 mm, 50 mm e 
38,10 mm. O material retido na peneira com a 
malha de 38,10 mm esta muito parecida com 
aquela porção que passou em todas as peneiras.  

Conclusão 
Dos ensaios preliminares concluiu-se que para melhorar a 
discriminação dos tamanhos de partícula será preciso diminuir a 
malha de 38,10 mm para  25 mm.  
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