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1 - Introdução 

 

A partir da década de 90, a globalização da economia intensificou a inovação 

tecnológica, a diversificação de produtos, a agilidade nos meios de comunicações e a 

abertura da economia. Identifica-se a necessidade da reestruturação do desenvolvimento 

tecnológico, produtivo e social, visando a disponibilização e o acesso de tecnologia a 

população de baixa renda no meio rural, como forma de favorecimento ao avanço social 

em curto e médio prazo, visando recuperar a referência social, a dignidade e a auto-estima 

desse segmento da população. 

Nesse contexto, é inquestionável a importância da agricultura familiar, do ponto de 

vista econômico, social, ambiental e dos cuidados com o território. No Brasil, do total de 

4.900.000 estabelecimentos agrícolas (INCRA/FAO, 2000), 85% são da agricultura 

familiar. Eles representam 30% da superfície cultivada e 38% do valor da produção 

agropecuária nacional. Apesar de representar 75% da população ativa, a agricultura 

familiar recebe apenas 25% dos financiamentos públicos. A agricultura patronal ocupa 

apenas 12% dos estabelecimentos (555.000) com 68% da área cultivada e representa 61% 

do valor da produção. 

No Estado do Tocantins, os produtores podem ser classificados em três grupos: 

grandes pecuaristas, grandes e médios produtores de áreas recentemente desenvolvidas e os 

mini e pequenos agricultores que realizam uma atividade de subsistência mediante 

sistemas tradicionais de cultivo da terra. O último grupo de agricultores sofre sérias 

restrições econômicas devido ao pouco capital disponível, acesso limitado ao crédito, baixa 

renda comercial e venda da força de trabalho para fora dos seus estabelecimentos rurais. 

Nesse sentido, o desenvolvimento da agricultura familiar no Estado requer um 

planejamento de arranjos produtivos, com a participação das comunidades, visando 

utilização eficiente dos recursos naturais, geração de empregos e inclusão social. 

Diante do contexto apresentado, um dos caminhos alternativos é o incentivo à 

inserção de tecnologias que visem o fortalecimento da agricultura familiar, o 

desenvolvimento de novos setores produtivos, das potencialidades regionais, capacitação 
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técnica e humana, geração de renda e inclusão social, como as voltadas para o manejo de 

biomassas regionais e cultiváveis de baixo impacto ambiental direcionado à produção de 

bionergia. 

De acordo com Goldemberg (2001), no Brasil, várias oportunidades do uso de 

biomassa para fins energéticos têm sido exploradas, mas ainda não atingiram um volume 

significativo. Dentre as diferentes formas de produção de energia exploradas pela 

biomassa, está a produção de álcool combustível. Todavia, esta forma de utilização estaria 

diretamente relacionada à capacidade e eficiência de produção, custo de produção da 

cultura, eficiência no balanço energético, técnicas de fermentação e a produtividade 

associada ao custo do processo. 

Segundo Menezes (1980), dentre as fontes de biomassa importantes para produção 

de etanol no Brasil estão: cana-de-açúcar, mandioca e batata-doce. Entre essas fontes de 

matéria-prima citadas, a batata-doce, talvez, seja a cultura que no Brasil apresente o menor 

número de pesquisadores envolvidos no seu estudo para a produção de etanol. A batata-

doce é a quarta hortaliça mais consumida no Brasil, porém seu potencial industrial ainda é 

pouco explorado. Por ser uma raiz tuberosa que apresenta elevado teor de amido, tem 

potencialidade de ser explorada industrialmente, podendo passar de cultivo de subsistência 

para uma atividade rentável (CEREDA 2001). 

Segundo INTERNATIONAL POTATO CENTER (2006) a batata-doce está entre as 

culturas de maior importância do mundo. Com uma produção anual superior a 133 milhões 

de toneladas, ela ocupa o quinto lugar, depois do arroz, trigo, milho, e mandioca, entre as 

culturas com maior peso fresco em países em desenvolvimento. A batata-doce é cultivada 

em mais de 100 países em desenvolvimento, sendo encontrada entre as cinco principais 

culturas produzidas em mais de 50 destes países. 

De acordo com os dados da FAO - Food and Agriculture Organization of the United 

Nations-(2006), no quadro mundial, entre os maiores produtores de batata-doce, a China 

destaca-se como a maior produtora, tendo produzido em 2005, mais de 107 milhões de 

toneladas (equivalente a 82,8% da produção mundial). No mesmo ano, o Brasil ocupou o 

18º lugar entre os países que mais produziram. No entanto, entre os paises da América do 

Sul, o Brasil surge como o principal produtor, contribuindo com 538.503 mil toneladas, 

obtidas em uma área estimada de 48.000 hectares. 

Mesmo sendo o principal produtor da América do Sul, segundo Santos e França 

(2002), o investimento na cultura de batata-doce é muito baixo no Brasil, e o principal 

argumento contrário ao investimento em tecnologia é que a lucratividade da cultura é 
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baixa. Isso decorre do pequeno volume individual de produção, ou seja, muitos produtores 

ainda tendem a cultivar a batata-doce como cultura marginal, com o raciocínio de que, 

gastando-se o mínimo, qualquer que seja a produção da cultura constitui um ganho extra. 

A baixa lucratividade da batata-doce acabou por evidenciar a necessidade da busca 

de outros caminhos mais atrativos para exploração da cultura. Apesar de apresentar um 

excelente potencial, com multiplicidade de uso, muito pouco estudo foi efetivamente 

realizado. Dentre as várias possibilidades de uso da cultura, podemos destacar a produção 

de etanol.  

Na década de 70, por ocasião da implantação do Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool), algumas fontes de matérias prima foram testadas, como a mandioca. Por 

limitações no cultivo, baixa produtividade, toxidade dos resíduos, e índice de acidez 

elevado, ela foi abandonada, e não houve prosseguimento, apesar de ter sido implantada 

uma destilaria com capacidade de 75000 litros por dia. Na mesma época a batata-doce foi 

utilizada para suprir a entre safra da cana-de-açúcar. O processo de produção, estabelecido 

por pesquisadores do Instituto de Álcool e Açúcar (IAA ), a partir da batata-doce foi de 

150 a 158 litros de etanol por tonelada de raiz. A quantidade e a qualidade do álcool 

produzido tornaram evidente o potencial da cultura. Entretanto a baixa produtividade na 

época (11-13 t/ha) se mostrou como um grande limitante, tornando-se inviável o processo 

de produção de etanol com estes baixos rendimentos. 

Foi baseado nesta experiência que a equipe de pesquisadores do Tocantins – 

Laboratório de Sistemas de Produção de Energia a partir de Fontes Renováveis – 

LASPER/ UFT, iniciou um estudo visando desenvolver cultivares de batata-doce com 

características específicas para produção de etanol. Depois de sete de anos de estudo, para 

obtenção de cultivares especificas para produção de etanol, foi estabelecido uma parceria 

com um grupo de empresários de sertãozinho-SP, para a partir daí, testar as dez novas 

cultivares, em um sistema industrial, próprio para a batata-doce. Após três anos de ajustes 

e definição de processos e bioprocessos desenvolvidos em parceria com a empresa, chega-

se a um sistema (indústria e cultivares ) capaz de ser implantado com sucesso.   

Passados dez anos de trabalhos a Universidade vem a público divulgar a tecnologia 

desenvolvida, em parceria com a empresa, AENBIO (Álcool-Energia-Nutrição-Biodiesel), 

buscando com isso, viabilizar a produção de etanol, no estado do Tocantins. Os resultados 

apresentados aqui, poderão permitir a integração econômica e social, e acima de tudo com 

sustentabilidade ambiental. Com isso uma nova alternativa para agricultura familiar se 

configura no estado, podendo se estender para toda Amazônia e demais regiões. 
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2 - A batata-doce como fonte de matéria-prima alternativa para produção de etanol 
_________________________________________________________________________
_ 

 

A batata-doce é uma das culturas mais eficientes, quando se trata de aproveitar a 

energia solar e convertê-la em energia química. Ela é rústica e pode ser cultivada em solos 

onde outras culturas mais exigentes não poderiam ser cultivadas, a exemplo da cana-de-

açúcar e do milho, que respondem atualmente pela quase totalidade da produção de etanol 

no mundo.  

Com as fortes evidências das mudanças climáticas e associadas à perspectiva do fim 

do petróleo em 2050. A busca por novas fontes de matéria prima para produção de etanol 

passa ser uma prioridade internacional, que certamente irá redefinir um novo 

posicionamento geopolítico, em função da entrada dos países na rota de produção dos 

biocombustíveis. 

O Brasil é reconhecidamente um país detentor de tecnologia do etanol a partir da 

cana-de-açúcar, há mais de trinta anos. Neste caso ele se constitui um exemplo de sucesso. 

O biocombustível produzido a partir da cana pode ser considerado como de primeira 

geração, pois ocupa um nicho privilegiado de terras férteis e muito valorizadas. Entretanto 

as extensões de terras no país assim como as variações de solo e clima evidenciam uma 

necessidade de se buscar novas matérias primas que possam ocupar uma faixa de solo 

menos valorizadas, de forma a se produzir os chamados biocombustíveis de segunda 

geração. 

A exploração de outras fontes de matéria prima, para produção de etanol, se faz 

necessária, dada à dimensão do Brasil. A diversificação da matriz bioenergética pode ser 

um nova oportunidade de emprego, e geração de renda. A busca de novas fontes de matéria 

prima para produção de etanol deve ser estudada, de forma a oferecer mais opções as 

diferentes realidades de solo e clima do país. Neste cenário, têm-se os estudos realizados 

sobre a cultura da batata-doce, no Tocantins. As cultivares de batata-doce desenvolvida 

pela UFT, tiveram como foco principal a agricultura familiar. Este é o público alvo que 

ainda não tinha sido beneficiado pelo novo e crescente mercado do etanol em nível 

mundial. Este mercado representa muito para o país e novas áreas deverão ser explorada, 

mas respeitando as reais aptidões para cada cultura. 

As cultivares lançadas pela equipe da Universidade, tem se mostrado, em solos 

tocantinenses, altamente produtivas. Os resultados apontam para produtividades que 

podem variar de 120 a 199 litros de etanol por tonelada de raiz, conforme apresentado na 
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Tabela 1. Com estes valores os agricultores podem obter rendimentos que variam de 4615 

a 10467 litros de etanol por hectare. Considerando que a cada tonelada de raiz pode-se 

obter 150 kg de resíduo, que não é vinhoto, mas sim uma massa rica em proteína, que pode 

ser utilizada diretamente para alimentação animal. Desta forma a integração etanol/ração 

proporciona um elevado processo de agregação de valor. A Produção de etanol associado à 

pecuária de leite e corte, pode significar para a agricultura familiar uma boa alternativa, na 

medida em que o etanol da batata-doce pode ser comercializado para  o mercado de álcool 

carburante e mercado para o álcool fino. Para o mercado de biocombustíveis, o etanol da 

batata-doce apresenta parâmetros técnicos compatíveis com as exigências da Agência 

Nacional de Petróleo – ANP ( Resolução N.36). Além desta possibilidade o etanol da 

batata-doce, por ser um álcool fino, poderá também ser destinado ao mercado 

farmacêutico, para a indústria de cosmético, e principalmente para indústria de bebidas 

finas. Neste setor vale ressaltar que o Brasil importa por volta de 75% do etanol fino, 

fabricado a partir de cereais (álcool de fontes amiláceas). Estas duas possibilidades de 

mercado consolidam ainda mais esta nova alternativa. Do ponto de vista de valores o 

etanol para ser destinado ao setor de biocombustíveis poderá ser comercializado a R$ 0, 

94, enquanto para o mercado de álcool fino os valores podem em média chegar a R$ 1,60.  

Comenta-se muito sobre os custos elevados de se produzir etanol a partir de fontes 

amiláceas. Contudo, os resultados apresentados neste trabalho não demonstram isto. O 

custo médio por litro de etanol para a cana-de-açúcar, está em torno de R$ 0, 27, enquanto 

para a batata-doce é R$ 0,32. A grande vantagem do etanol da batata-doce é voltada para o 

sistema de agricultura familiar, pois a implantação de miniusinas (1200 litros/dia) só pode 

ser viável economicamente para este modelo. Estudos sócio-econômicos realizados pelos 

pesquisadores da UFT, mostram que 20 famílias envolvidas numa usina de 1200 litros/dia, 

poderiam resultar numa renda de R$ 690,71/mês, e somados a renda do ciclo agrícola 

poderia chegar a R$ 1071,46/mês. Este rendimento financeiro pode significar uma ótima 

opção para as famílias, que hoje se encontram sem alternativa. Uma das vantagens para 

implantação de miniusinas é o custo compatível com o financiamento existente hoje para 

agricultura familiar. As vantagens comparativas e competitivas para a cultura da batata-

doce são várias, dentre elas pode-se destacar a ausência de queimadas, a não geração de 

vinhoto, e a rusticidade da cultura. Na análise custo/beneficio ambiental, os resultados dos 

estudos realizados pela UFT, mostram que os custos ambientais para produção da cana são 

maiores do que os benefícios ambientais. Neste trabalho, somente o cultivo da batata-doce 

demonstrou viabilidade econômica considerando os custos ambientais. Ainda sobre os 
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resultados, os custos ambientais para a produção de um hectare de cana, poderiam 

inviabilizar a produção. Todavia, segundo especialistas na área, os efeitos positivos com a 

venda do álcool, substituindo os combustíveis fosseis compensam os efeitos negativos 

durante a produção agrícola. 

Os produtores de cana ou pequenos agricultores, não ganham muito com a produção 

e venda para as usinas, quem acaba lucrando realmente são as usinas. No caso da batata-

doce seria aconselhável a organização em associações de pequenos produtores para 

implantação de miniusinas, assim como estabelecer níveis de cooperação nas etapas de 

plantio e cultivo, criando assim uma cadeia produtiva, que poderia baixar os custos de 

produção, gerando maior vantagem aos pequenos produtores. O “resíduo” obtido, após a 

fabricação do etanol da batata-doce é considerado um co-produto que, pela qualidade 

protéica e pelas possibilidades de uso para alimentação animal. A ração extraída da 

produção do etanol é obtida a custo zero, e cada tonelada de raiz pode-se conseguir 150 kg. 

Por estas razões a batata-doce passa a ser uma verdadeira alternativa para agricultura 

familiar, e ao mesmo tempo não excluindo a sua utilização para maiores escalas. 

 

3 - Origem, classificação, fisiologia e exigências climáticas da batata-doce 
_________________________________________________________________________

__ 

 

A batata-doce (Ipomoea batatas L. (Lam.)) é uma planta tropical de origem 

americana, sendo, portanto bem adaptada às nossas condições climáticas. Pode ser 

encontrada desde a península de Yucatam, no México, até a Colômbia. Há escritos 

arqueológicos encontrados na América Central, que demonstram que os Maias já 

utilizavam à batata-doce. Outros relatos evidenciam que ela já era utilizada há mais de 10 

mil anos. 

É uma espécie dicotiledônea, da família convolvulaceae, que pode agrupar mais de 

1000 espécies, mas somente a batata-doce tem expressão econômica.  

Ela possui caule herbáceo, sendo de hábito prostrado, com ramificações, de tamanho, 

cor e pilosidade bastante distintas, apresentando folhas largas, com formato, cor e recortes 

variáveis. As flores são hermafroditas, porém são de fecundação cruzada devido ao 

mecanismo de autoincompatibilidade. Vale lembrar que cada semente botânica pode gerar 

um clone, que em potencial pode originar uma nova cultivar. Em uma única cápsula 

deiscente, ao se obter quatro sementes pode-se ter então quatro cultivares em potencial, 
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com características completamente distintas. Esta alta variabilidade tem permitido aos 

melhoristas elevados ganhos nos processos de seleção. Estas combinações genéticas 

diversificadas são devidas muito a autoincompatibilidade e ao fato da batata-doce ser um 

hexaplóide (2n=2x=90), com noventa cromossomos. 

As raízes de batata-doce podem ser de dois tipos: a raiz de reserva ou tuberosa ( e 

não tubérculo), que é a principal parte de interesse comercial e o outro tipo seria a raiz 

absorvente, que neste caso é a responsável pela absorção de água e de extração de 

nutrientes do solo. As raízes podem apresentar formatos os mais variados: redondo, 

oblongo, fusiforme ou alongado. Pode-se constatar também a presença de veias e dobras 

nas raízes, assim como casca lisa ou rugosa. Apesar do formato para indústria não ser uma 

característica importante, deve-se observar, que além do componente genético que 

contribui para a definição do formato, o tipo de solo, como presença de torrões, pedras, e 

compactação podem afetar diretamente no formato. Por esta razão é a que a cultura se 

adapta melhor a solos de textura média ou arenosa, leves, soltos, arejados, permeáveis e 

cálidos. Solos argilosos, pesados, úmidos e frios acabam sendo totalmente inadequados. 

Um aspecto marcante da cultura da batata-doce é quanto à cor de casca e da polpa. 

Estas apresentam colorações bem variáveis, com cores que vão do branco, salmão, creme, 

amarelo, chegando até ao roxo. A escolha das cores depende muito da preferência do 

mercado (quando o destino for para mesa), mas para indústria o mais importante é observar 

que a cor de polpa tem sido mais decisiva na escolha da cultivar que apresentam de 

maneira geral os maiores teores de matéria seca. Os relatos apresentados pelos americanos 

Jones et al (1977) mostram que a matéria seca foi significativamente correlacionada com 

cor da polpa – branca ou creme. Estes dados têm sido constatados pela equipe da UFT, 

onde as dez cultivares lançadas para produção de etanol são todas de cor clara (creme ou 

branca). Este fato reforça a atenção para esta característica, pois a indústria não paga pela 

tonelada de raiz, mas sim pela quantidade de amido. Estudos também mostram que o teor 

de matéria seca está altamente correlacionado com o teor de amido (Wang, 1982). Desse 

modo esta informação pode incentivar os agricultores em adotar cultivares de batata-doce 

de melhor qualidade (alto teor de amido), ao invés de perseguir apenas a quantidade. 

Para um bom desenvolvimento vegetativo, a planta exige temperatura média superior 

a 24º C, preferindo clima quente para sua produção. Em temperaturas menores que 10ºC o 

desenvolvimento vegetativo é bastante reduzido podendo ser até mesmo paralisado, tendo 

como conseqüência uma queda acentuada de produtividade. Estas condições climáticas 
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explicam a razão pela qual as maiores áreas cultivadas com batata-doce se localizam em 

regiões quentes do país.  

Quanto ao regime pluviométrico, a cultura deve ser implantada em regiões/locais 

com média anual de 750 a 1000 mm de chuva, sendo que cerca de 500 mm são necessários 

durante a fase de crescimento. 

Uma atenção especial dever ser dada para a fase crítica de disponibilidade de 

umidade no solo. Esta ocorre exatamente na primeira semana após o plantio. Isto acontece 

porque as ramas-semente não possuem ainda um sistema radicular devidamente 

estabelecido para explorar a umidade contida nas camadas inferiores do solo. Neste 

período é necessário realizar pelo menos duas irrigações, sendo a primeira logo após o 

plantio, visando promover o contato do solo com as ramas, de forma a favorecer a 

manutenção da umidade do tecido vegetal. Esta etapa bem executada deve assegurar uma 

maior taxa de pegamento das mudas, evitando com isso o replantio. 

O solo para batata-doce, quanto à umidade, deve ser preferencialmente arenoso, bem 

drenado e sem a presença de alumínio tóxico. Quanto à capacidade de drenagem do solo, 

deve-se estar atento quanto às limitações de um solo mal drenado, com lençol freático 

pouco profundo, ou sujeito a longos períodos de encharcamento, pois pode causar a 

formação de raízes longas, denominadas de chicote. Esta formação pode reduzir 

drasticamente a produtividade da cultura. 

 

4 - Cultivares 

 

No Estado do Tocantins o cultivo da batata-doce pode ocorrer durante o ano todo, 

desde que se utilize irrigação. A temperatura mínima de 22˚C e máxima de 38˚C, associada 

às precipitações média de 1500 mm.anuais, se mostram altamente favoráveis para obtenção 

de elevadas produtividades.  

Baseado nestas características a Universidade Federal do Tocantins, através de sua 

equipe de pesquisadores desenvolveram dez novas cultivares voltadas especificamente 

para indústria de etanol, adaptadas as condições do Tocantins. As cultivares foram 

desenvolvidas no período de 1997-2007, no qual foram realizadas, coletas, seleções e 

ciclos de seleção recorrente. Entre etapas de laboratório e campo foram avaliados os 

principais clones, conforme parâmetros estabelecidos para o programa de produção de 

etanol. Assim são apresentadas as dez cultivares de batata-doce recomendadas para 

indústria no estado do Tocantins (tabela 1). 
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1. ANA CLARA é uma cultivar de película externa rosada, de polpa creme e com 
baixo teor de fibras. O formato é alongado. No Estado do Tocantins pode ser 
cultivada o ano todo, desde que se disponha de irrigação. Produz batatas em forma 
de cachos em cada pé. Apresenta ciclo médio, podendo ser colhida a partir dos 150 
dias até os 180 dias. Apresenta resistência aos insetos de solo, e se colhida 
tardiamente, produz batatas graúdas, de elevado peso médio. Para a indústria a 
colheita deve ocorrer aos 6 meses quando as raízes atingirem o peso médio de ( 
200-700g ). A produtividade nos últimos cinco anos, corresponde a uma média de 
45,7 t/ha em um ciclo de 6 meses. Esta cultivar apresenta, aproximadamente, 
35,4% de matéria seca, o que representa em termos de rendimento 154,4 litros de 
etanol por tonelada de raiz nas condições do Estado do Tocantins. Esta produção 
pode render 7057 litros de etanol por hectare. 

2. AMANDA é uma cultivar com película externa branca e polpa creme. Apresenta 
polpa com baixo teor de fibras e moderada resistência aos insetos de solo. O 
formato das raízes é alongado, oval, redonda, desuniforme. Por ser uma cultivar 
apropriada para indústria, apresenta raízes graúdas, com pesos superiores a 500g. É 
uma cultivar de ciclo precoce, muito produtiva, podendo ser colhida a partir dos 
120 dias até os 150 dias.  A produtividade média obtida, no Tocantins, em ciclo de 
5 meses foi de 46,7 t/ha, com 32,35% de matéria seca. Os rendimentos obtidos com 
esta cultivar são de 141,24 litros de etanol por tonelada de raiz, o que pode conferir 
uma produtividade de 6595 litros de etanol/hectare.  

3. DUDA é uma cultivar de película externa roxa e polpa branca, de formato 
irrregular, alongado, redondo e muito desuniforme. Apresenta resistência aos 
insetos de solo. É uma cultivar tardia, sendo que a colheita deve ser realizada 180 
dias após o plantio, para um melhor aproveitamento da indústria. A produtividade 
média obtida, nos últimos cinco anos, foi de 65,5 t/ha, em ciclo de 6 meses, 
podendo ser colhida também com 7 meses. O teor de matéria seca é de 40,4%, 
podendo conferir neste caso rendimentos de 161,04 litros de etanol por tonelada de 
raiz. Em função de sua elevada produtividade esta cultivar é considerada a mais 
produtiva para indústria, nas condições do Tocantins, por combinar em um único 
genótipo elevado teor de matéria seca e produtividade o que resulta em produções 
de 10467 litros de etanol por hectare. 

4. CAROLINA VITÓRIA: Esta cultivar tem película externa roxa, polpa branca, 
tem formato irregular, alongado, redondo, oval muito desuniforme. Para indústria é 
uma cultivar muito competitiva, por apresentar o maior teor de amido (30,2%) o 
que lhe confere a maior produtividade de etanol por tonelada de raiz, em relação às 
demais (199,3 litros/ton). Vitória apresenta um ciclo tardio, podendo ser colhida 
por volta de 180 dias, com produtividade de 32,17t/ha. Apresenta também uma 
produção de 6412 litros de etanol por hectare, além de se mostrar resistente aos 
insetos de solo.   

5. JULIA é uma cultivar de película externa branca e de polpa branca. O formato das 
raízes é alongado, fusiforme. O ciclo é precoce, muito produtiva (40,56 t/ha), 
podendo ser colhida a partir dos 120 dias ou 150 dias. O teor de matéria seca 
cultivar não é tão alto (37,30%) quanto às demais cultivares, no entanto 
considerando sua elevada produtividade, e precocidade a fazem uma cultivar com 
capacidade de produção de 6585 litros de etanol por hectare. Com relação aos 
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insetos de solo, Júlia apresenta moderada resistência, e tem demonstrado bom nível 
em condições de campo.  

6. BÁRBARA é uma cultivar de película externa roxa, polpa creme, com formato 
variável, que pode ser alongado, com aspecto fusiforme e redonda. A colheita 
deverá ocorrer 180 dias após o plantio, portanto é uma cultivar de ciclo tardio. 
Apresenta moderada resistência aos insetos de solo. A produtividade verificada 
durante os cinco anos de ensaios, foi de 37,70 t/ha, com 33,23% de teor de matéria 
seca o que lhe confere uma produção de 153,12 litros de etanol por tonelada de raiz 
e 5772,62 litros de etanol por hectare.   

7. LIVIA é uma cultivar de película externa rosa clara, com polpa de cor creme claro. 
O formato da raiz é alongado-fusiforme. Pode ser colhida 150 a 180 dias após o 
plantio, portanto é de ciclo médio. Apresenta resistência moderada aos insetos de 
solo, e 36,30% de matéria seca. A produtividade obtida nos últimos cinco anos de 
ensaios, foi de 36,40 t/ha o que lhe permite uma produção de 165,66 litros de etanol 
por tonelada de raiz, e rendimentos de 6030 litros de etanol por hectare.  

8. MARCELA é uma cultivar de película externa rosada, polpa creme, com formato 
irregular. Pode ser colhida com 180 dias, sendo, portanto de ciclo médio. A 
produtividade média obtida nos últimos cinco anos de ensaios foi de 36,80 t/ha. Ela 
apresenta, aproximadamente, 40,8% de matéria seca. A produtividade mostrada foi 
de 146,52 litros de etanol por tonelada de raiz, e apresentando com isso 
rendimentos de 5391,93 litros de etanol por hectare. 

9. IZABELA é uma cultivar de película externa branca e polpa creme. O formato das 
raízes é alongado, oval redonda, desuniforme. É uma cultivar de ciclo precoce, 
muito produtiva, podendo ser colhida a partir dos 120 aos 150 dias. A 
produtividade média obtida, nos ensaios dos últimos cinco anos, foi de 37,20 t/ha, 
com 28,56% de matéria seca. Apesar de uma baixa produtividade de etanol por 
tonelada de raiz (124,08 l/t), os rendimentos de 4615 litros de etanol por hectare 
associado a sua precocidade a tornam como uma alternativa para indústria.   

10. BEATRIZ é uma cultivar de película externa branca e de polpa creme. O formato 
das raízes é alongado, fusiforme e redondo. É uma cultivar de ciclo médio, devendo 
ser colhida até 180 dias. As produtividades obtidas nos últimos cinco anos foram de 
43,00 t/ha, com 33,24% de matéria seca. Os rendimentos para produtividade da 
cultivar foi 172,92 litros de etanol por tonelada de raiz, o que significa uma 
produção de 7435,56 litros de etanol por hectare. 
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Tabela 1.  Seleção e avaliação de dez cultivares de batata-doce para produção de etanol nas 
condições do Estado do Tocantins - Universidade Federal do Tocantins - UFT 
(1997-2007). 

Cultivares Prod. 
T/ha 

Amido 
% 

Etanol 
Litros/ton 

Etanol 
Litros/ha 

MS 
% 

Ciclo 
(mês) 

Ciclo Insetos  
de solo* 

Casca Polpa 

1-Duda 65,50 24,4 161,04 10467,00 40,44 6 – 7 Tardia 1,8 Roxa Branca 
2-Amanda 46,70 21,4 141,24 6595,00 32,35 4 – 5 Precoce 2,2 Branca Creme 
3-Ana Clara 45,70 23,4 154,44 7057,90 35,42 6 Médio 1,4 Rosada  Creme 
4-Beatriz 43,00 26,2 172,92 7435,56 33,24 6 Médio 3 Branca Creme 
5-Julia 40,56 24,6 162,36 6585,32 37,30 4 – 5 Precoce 2,7 Branca Branca 
6-Bárbara 37,70 23,2 153,12 5772,62 33,23 6 – 7 Tardia 2,2 Roxa Creme 
7-Izabela 37,20 18,8 124,08 4615,77 28,56 4 – 5 Precoce 2,4 Branca Creme 
8-Marcela 36,80 22,2 146,52 5391,93 33,72 6 Médio 2,4 Rosada  Creme 
9-Lívia 36,40 25,1 165,66 6030,02 36,30 6 Médio 1,6 Rosada Creme 
10-Carolina 
Vitória 

32,17 30,2 199,32 6412,12 40,88 6 – 7 Tardia 1,2 Roxa Branca 

Resistência aos insetos de solos: foram atribuídas uma escala de notas para classificar as cultivares quanto à 
resistência: Resistente (R): 1-2, Moderadamente Resistente (MR): 2-3; e Suscetível (S): 4-5 
 

 

5 - Processos e bioprocessos utilizados para produção de etanol a partir da batata-

doce  

 

Enquanto a cana-de-açúcar acumula seus carboidratos na forma de açúcares simples, 

sendo facilmente consumidos no processo de fermentação por leveduras alcoólicas, a 

batata-doce, acumula a maior parte dos seus carboidratos na forma de amido, requerendo 

um pré-tratamento para disponibilizá-lo ao consumo de leveduras alcoólicas. Este processo 

adicional consiste em hidrolisar (quebrar) o amido em açúcares e depois submetê-lo à 

fermentação. 

Por mais que o requerimento de um pré-tratamento seja uma desvantagem para 

utilização de fontes  amiláceas, se comparado com o processo da cana, esses carboidratos 

apresentam-se em maiores concentrações por unidade de matéria-prima, o que significa 

uma vantagem, por diminuir, o manuseio dos significativos volumes mássicos, custeio do 

sistema; custos de logística, energia, mão de obra, remoção de resíduos, etc. (CABELLO, 

2005). 

O amido é um polímero complexo, composto principalmente de amilose (polímero 

linear) e amilopectina (polímero ramificado). O polímero linear é fácil de ser rompido, mas 

a estrutura altamente ramificada da amilopectina é mais difícil de ser hidrolisada 

(CEREDA, 2005). Os amidos podem ser hidrolisados por via química (ácidos, calor e 

pressão) ou por via enzimática. O processo ácido é o mais simples, sendo uma das 

vantagens deste processo o pequeno tempo de sacarificação. Mas como desvantagem, tem-

se os problemas de corrosão dos equipamentos, a necessidade de correção da acidez da 
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solução açucarada após a hidrólise, a destruição de alguns açúcares, e a produção de 

açúcares não fermentescíveis. Por isso o processo mais recomendado é o enzimático. 

Na hidrólise por via enzimática é necessário a associação de dois tipos de enzimas 

específicas (CEREDA, 2005): a alfa-amilase, que diminui a viscosidade, e a glucoamilase, 

que transformam o amido liquefeito em açúcares de menor peso molecular (glicose). Para 

que a atuação enzimática seja mais eficiente, é realizado previamente o cozimento das 

raízes, para a gelatinização do amido, facilitando a ação das enzimas. 

A produção de etanol a partir da batata-doce, com hidrólise do amido por via 

enzimática, obedece as seguintes etapas: 

1. As raízes são lavadas para remover as impurezas advindas do campo; 

2. Depois de lavadas, as raízes são processadas em moedor para formar uma massa 

ralada; 

3. A massa ralada de batata-doce obtida é transferida para dorna de cozimento e 

adicionado água na proporção massa ralada/água 2:1. Nesta etapa inicia o cozimento 

com agitação; 

4. Quando a temperatura do meio atingir 60°C é adicionado à enzima liquidificante 

(Termamyl 120L). O aquecimento é gradual até 90°C e a temperatura, mantida por 1 

h; 

5. O meio hidrolisado é resfriado e o pH ajustado entre 4,0 e 4,5. A sacarificação é 

realizada adicionando AMG 300L (glucoamilase), quando o meio atingir 60 ºC. Esta 

temperatura deverá ser mantida por 1h, sob agitação; 

6. O meio hidrolisado deverá ser resfriado ( 30 ºC ). Nesta fase  o °Brix é quantificado, 

e adicionado água, até atingir 13°. Finalizado esta diluição, o fermento de panificação 

(Saccharomyces cerevisiae) é inoculado numa concentração de 10 g/L de meio 

hidrolisado. Nesta concentração de inóculo, o tempo de fermentação tende a durar 36 

h; 

7. Finalizados estes processos, o álcool é separado da água através da destilação no 

destilador; 

8. Todo o processo deverá ser realizado em mini-usinas dimensionadas para matérias-

primas amiláceas. 

 

Quanto aos resíduos, para cada tonelada de batata-doce processada, cerca de 150 kg 

de ração são obtidos no processo (TAVARES, 2006). Em ensaios laboratoriais 

pesquisadores comprovaram que a necessidade de enriquecimento do meio hidrolisado de 
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batata-doce durante o processo fermentativo de produção alcoólica é desprezível. Com 

isso, a questão econômica de processos de fermentação alcoólica torna-se menos oneroso. 

Diferente, da cultura da mandioca, que, apresenta um baixo conteúdo de nitrogênio em sua 

composição físico-química, necessitando de enriquecimento do meio durante o processo 

fermentativo. 

Além da raiz in natura da batata-doce, também a farinha e farelo das raspas, podem 

ser utilizados como matérias-primas para produção de hidrolisados. A diferença será 

refletida na proporção de água necessária para o cozimento, e concentração enzimática, 

que será maior devido à elevada concentração de amido presente na farinha e no farelo. 

Outros bioprocessos têm sido objetos de estudo, visando aprimorar a tecnologia 

estabelecida, como o emprego de farinha de batata-doce para a produção de álcool, 

utilizando a fermentação com células livres e imobilizadas. No entanto, nas condições 

analisadas o emprego da batata-doce in natura obteve um rendimento em produtividade de 

álcool por tonelada de raiz de até 32,3% superior em relação a estes bioprocessos 

estudados, sendo considerado o mais promissor (TAVARES, 2006). 
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6 - Utilização de co-produtos resultantes da produção de etanol da batata-doce 

 

As atividades agrícolas, freqüentemente, geram resíduos que podem se utilizados 

como sub-produtos ou dispensados como lixo poluente. Restos de colheita, resíduos de 

usinas de beneficiamento de produtos agrícolas e dejetos animais consistem em fontes 

reconhecidamente geradoras de poluição ambiental, e por esta razão, esforços têm sido 

empreendidos no sentido de utilização ou reciclagem destes. No Brasil, e em outros países 

tropicais, esses esforços nem sempre avançam no mesmo passo da produção. 

Uma das mais lógicas alternativas para reutilização desses resíduos é a sua aplicação 

na alimentação animal. O uso de resíduos agrícolas denominados baixo-valor-agregado 

pode ser de particular interesse, especialmente naquelas regiões em que os produtos de 

origem animal detêm desprezível preço de mercado, forçando os produtores ao uso de 

fontes de alimentação de baixo custo. De acordo com sua composição nutricional, volume 

e risco poluente, alguns resíduos como caule e folhas de bananeira; casca, polpa e 

mucilagem de café; bagaço de cana, cascas de cacau e rejeitos do processamento de frutas 

apresentam potencial para uso na alimentação animal, especialmente de peixes e 

ruminantes (ULLOA et al, 2004). Em muitas regiões tropicais da Ásia e África, resíduos 

da agricultura, da agroindústria e da produção animal são comumente reutilizados na 

aqüicultura (WOHLFARTH e HULATA, 1987; SUBOSA, 1992; TACON, 1993). 

A partir da pesquisa envolvendo a produção do álcool de batata-doce (SILVEIRA et 

al, 2006), foi que se iniciaram estudos visando o aproveitamento da significativa 

quantidade do resíduo gerado nesse processo. Pensando no aproveitamento deste, 

atualmente pode-se sugestionar a elaboração de diversas composições de rações para 

alimentação animal e de peixes. Os testes preliminares indicaram que esse resíduo encerra 

propriedades nutricionais que sustentam essa utilização, o que pode vir a constituir uma 

fonte de renda valiosa para o produtor que, frente ao usineiro, poderia negociar o retorno 

do resíduo à sua propriedade para uso na alimentação animal. Para a usina também pode 

ser interessante, pressupondo-se o uso do resíduo como moeda de barganha.  

Atualmente, vê-se que as atividades de bovinocultura confinada e de aqüicultura 

moderna, por seu crescente aporte na produção mundial de proteína animal, surgem como 

potenciais alternativas para que o estado do Tocantins aumente sua produção de alimentos 

nobres. Prevê-se que neste século haverá um forte aumento na demanda de proteína animal 

nos países em desenvolvimento, isto em função da lenta, mas continua, elevação do poder 

aquisitivo das populações desses países. 
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Para avaliar o potencial desta proposta, foi realizado um diagnóstico preliminar que 

detectou ser a piscicultura uma das atividades mais promissoras dentro do agronegócio 

tocantinense. Simultaneamente, no Estado do Tocantins, verificou-se que há forte 

tendência ao crescimento das pesquisas envolvendo a geração de biocombustíveis, e 

conseqüentemente, de seus correspondentes resíduos. 

Assim, frente às justificativas relacionadas anteriormente, pretende-se com a 

continuação das pesquisas em andamento a produção de mais conhecimento preliminar 

suficiente para sustentar um contínuo aprofundamento. 

Nesse mesmo contexto, a batata doce também tem sido amplamente investigada por 

pesquisadores nas áreas de bioquímica, farmácia, nutrição e engenharia de alimentos 

(HAN et al, 2001; ZHANG e HUANG, 2005). Relatam-se resultados que apontam a batata 

doce como potencial alimento, que além de consistir numa expressiva fonte de 

carboidratos, também encerra em sua composição importantes compostos com outras 

propriedades relacionadas com o bem-estar e saúde (KUSANO e ABE, 2000; LUDVIK et 

al, 2002; LUDVIK et al, 2003). Até o presente, esses compostos não amídicos podem ser 

ordenados como fibras dietéticas (ALMAZAN e ZHOU, 1995; LIN et al, 2005), 

antocianina (HAGIWARA et al., 2001), beta-caroteno (ÇINAR, 2005), inibidor de 

proteinase (MAESHIMA et al, 1985). Cada vez mais atenção tem sido dedicada ao estudo 

e à pesquisa dessas macromoléculas em função de suas atividades biológicas, mais 

especificamente daquelas vinculadas aos seus efeitos imunuestimulatórios e anti-tumor 

(ZHAO et al, 2005), efetividade em reduzir o colesterol total plasmático e o LDL-

colesterol, em humanos e em animais (McINTOSH, 1991; KALRA e JOOD, 2000; 

MÄLKII e VIRTANEN, 2001), controle da hiperglicemia (BOURDON, 1999). 

Dentro desta nova concepção de alimento, que previne e/ou reduz os riscos de 

doenças crônicas não-transmissíveis; promove manutenção da saúde e modificações 

benéficas das funções fisiológicas; a batata-doce e dos seus resíduos têm seu potencial 

enquadrado na categoria de alimentos funcionais com propriedades  imunomodulatórias, 

que atuam modulando e ativando os componentes celulares e seus mediadores químicos, 

aumentando a efetividade do sistema imune contra diferentes antígenos, evitando o 

aparecimento de patologias no organismo. 
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6.1. Principais co-produtos 

6.1.1. Resíduo úmido 

Trata-se de um material que prevalesce na forma de um líquido denso, com aparência 

de um “mingau”, de coloração marrom claro. É basicamente composto de fibras 

lignificadas, fibras solúveis, material nitrogenado, sais minerais, diminutas concentraçoes 

de etanol e água. Este material pode ainda ser utilizado diretamente para alimentação fluida 

de ruminantes. 

 

6.1.2. Resíduo seco 

Possui a mesma composição qualitativa do resíduo úmido, diferenciando-se deste, 

quantitativamente, apenas em relação aos conteúdos de etanol residual e de umidade. O 

resíduo seco, após triturado, possui aparência de um farelo seco, sendo esta uma 

importante característica físico-química para quando se pensar nas condições necessárias à 

formulação e armazenamento de uma ração (tabela 2). 

 

Tabela 2. Composição centesimal aproximada do resíduo seco. 

COMPONENTE Resíduo úmido (%) RESÍDUO DESSECADO (%) 
(55oC/72h) 

Proteína Bruta (N x 6,25) 6,11 14,52 
Extrato Etéreo 0,97 2,92 
Fibra Bruta 7,00 39,04 
Extrativos não Nitrogenados 22,45 38,60 
Cinzas 8,98 14,02 
Umidade 42 12 

Fonte: LABIC-UFT (2007). 

 

6.1.3. Outros compostos 

6.1.3.1. Beta – Glucano 

O Beta-glucano começou a ser estudado em 1940 como um composto capaz de atuar 

no mecanismo de defesa do corpo. Derivado das paredes celulares de fermentos, dos 

cogumelos, da cevada e da aveia, entre outros cereais, os Beta-glucanos são capazes de 

reduzir quantidades de colesterol sérico e de impulsionar a ativação de macromoléculas 

(leucócitos e glóbulos brancos) que exercem um papel essencial na manutenção do sistema 

imune. Essas macromoléculas atuam protegendo o organismo humano contra a ação 

danosa dos vírus, das bactérias, dos fungos, dos parasites, da sub-nutrição e do estresse 

(KUSANO, 2000). Os estudos encontraram que este polissacarídeo é um suplemento 

seguro, não tóxico, e eficaz para aqueles que desejam estimular seu sistema imune e 
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abaixar níveis do colesterol. Até o presente, o Glucano na configuração Beta é o único 

glucano encontrado eficaz em impedir a doença coronariana pelo mecanismo de abaixar o 

LDL-mau-colesterol do sangue, e aumentar os níveis do HDL-bom-colesterol (ÇINAR, 

2005). 

Na Europa e nos Estados unidos já existem suplementos alimentares ricos em Beta-

glucanos e um poderoso e eficiente marketing para divulgação e estímulo ao consumo 

desse coadjuvante nutricional. 
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