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Resumo 

 

Os biocombustíveis ampliam gradativamente seu potencial de participação de geração de 

energia, em decorrência da redução progressiva das reservas de carbono fóssil, aliado à 

crescente demanda energética da sociedade. O álcool é tido como uma alternativa para 

diversificação da matriz energética. No Brasil é produzido principalmente da cana-de-açúcar. 

No entanto, a cana-de-açúcar apresenta exigências edafoclimáticas que restringem seu cultivo 

no Sul do país. Uma fonte de matéria-prima alternativa são as amiláceas. Este trabalho 

determina a viabilidade técnica e econômica de produção de etanol combustível, em uma 

pequena unidade de produção na cidade de Santa Maria, região central do Estado do Rio 

Grande do Sul, empregando a amilácea batata-doce (Ipomoea batatas). Os resultados 

apresentam viabilidade técnica de produção de etanol a partir de batata-doce, de 1000 Kg de 

matéria-prima foram obtidos 190 litros de etanol hidratado. Sob o ponto de vista econômico 

os custos industriais obtidos foram de R$ 0,96 (noventa e seis centavos), deste valor 35,4% 

corresponde à contribuição do custo da matéria-prima e 64,6% do custo de processamento. Do 
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custeio ABC conclui-se que o principal elemento de despesa foi a mão-de-obra (37%) e, em 

relação às atividades a que apresentou mais dispêndio foi a destilação (35%). 

 

Palavras-chave: Etanol. Amiláceas. Batata-doce. 

 

 

1. Introdução 

 

 Devido ao aumento da população mundial e inserção de novos integrantes no 

mercado, como a Índia, a China e futuramente a África, faz com haja um aumento da 

demanda energética e, ao mesmo tempo a exaustão das reservas de combustíveis fósseis faz 

com que se procure a produção de combustíveis através do bio, ou seja, através da flora. 

 O álcool é tido como uma alternativa para diversificação da matriz energética. No 

Brasil é produzido principalmente através da cana-de-açúcar e nos Estados Unidos é obtido 

através do milho. No entanto, essas unidades industriais requerem investimentos suportáveis 

apenas por grandes empresas, exemplo disso é associação brasileira da Shell, já com o maior 

grupo sucroalcooleiro no Brasil, o grupo Ometto. 

 Isso faz com que se procure e se faça uma prospecção da possibilidade de pequenos 

produtores entrarem nesse mercado. Além de ser mais uma atividade econômica, 

complementa e agrega valor a produção. 

 Neste contexto o estudo de viabilidade técnica e econômica se faz necessário para 

validar a utilização de outras fontes de biomassa para a produção de etanol. Fabrício (2011) e 

Weschenfelder (2011) estudaram a produção de etanol a partir de mandioca e sorgo sacarino, 

respectivamente, e Duvernay (2008), nos Estados Unidos, pesquisou o melhor processo para 

conversão de batata-doce em etanol. 

 O objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade técnica e econômica do processo de 

produção de etanol a partir da batata-doce (Ipomoea batatas). 

 No âmbito socioeconômico e científico o trabalho torna-se relevante, por apresentar 

uma alternativa com duas características de importante valor regional e social. É capaz de 

substituir a cana-de-açúcar por outra cultura adaptada as condições edafoclimáticas do estado 

do Rio Grande do Sul. Revela-se um processo cuja implantação não exige investimentos fora 

do alcance do poder econômico de uma cooperativa de pequenos produtores ou mesmo 

produtores dispostos a investimentos em pequenas agroindústrias. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: logo após a introdução apresenta-se a 

fundamentação teórica da pesquisa. Em seguida descreve o método utilizado para o 
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desenvolvimento do estudo. Após, descreve análise dos resultados; e por fim, apresenta as 

considerações finais do trabalho. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Produção de etanol em pequena escala 

  

 A produção de etanol em pequena escala ou realizada por pequenos agricultores não 

tem tradição no Brasil (OLIVEIRA, 2011). Por este motivo novos estudos estão sendo 

desenvolvidos para analisar a viabilidade econômica da produção de etanol em pequena 

escala. A exemplo, Fabrício (2011) desenvolveu a pesquisa de viabilidade técnica e 

econômica empregando a mandioca (Manihot esculenta Crantz) como matéria-prima. Já 

Weschenfelder (2011), apurou os custos de produção de etanol a partir do sorgo sacarino 

(Sorghum bicolor (L.) Moench).  

Ainda, Rosado; Coelho; Feil (2008), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

investigaram a viabilidade econômica do projeto de uma micro-destilaria de álcool, com foco 

específico na pequena propriedade rural, analisado tanto para operação em sistema de 

cooperativa quanto por associação de produtores. Ainda, simularam duas alternativas de 

matéria-prima para abastecer a biodestilaria, sendo uma composta de cana-de-açúcar mais 

sorgo sacarino e a outra de batata-doce e sorgo sacarino. 

Outra pesquisa, também não menos relevante, foi desenvolvida em Salvador, pelo 

pesquisador Oliveira (2011), avaliando a viabilidade financeira de uma micro usina baseada 

na mão-de-obra familiar em pequena propriedade rural utilizando como modelo a Cooperativa 

Mista de Produção, Industrialização e Comercialização de Biocombustíveis do Brasil - 

COOPERBIO. 

 

2.2. Matérias-primas alternativas para produção de etanol 

 

 O etanol surge como fonte alternativa de energia podendo ser produzido a partir de 

várias fontes de biomassa (CARVALHO; SATO, 2001). Biomassa é uma fonte de energia 

renovável, ou seja, qualquer matéria orgânica que possa ser transformada em energia 

mecânica, elétrica ou térmica (ANEEL, 2008). 

 O combustível de biomassa nada mais é que a conversão da energia das plantas 

(carboidratos), em uma forma que possa ser usada para gerar energia para a sociedade. E para 

obtenção dessa energia se faz uso de tecnologias de aproveitamento da biomassa. 
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 O aproveitamento da biomassa pode ser feito através de processos biológicos 

(fermentação e digestão anaeróbia), processos termoquímicos (gaseificação, liquefação, 

pirólise e transesterificação) ou da combustão direta (com ou sem processos físicos de 

secagem, classificação, compressão, corte/ quebra, etc) (ANEEL, 2002). 

 A figura 1 apresenta as principais fontes de biomassa, os processos de conversão 

energética e a energia gerada. 

 

 

Figura 1: Diagrama dos principais processos de conversão energética da biomassa. 
Fonte: ANEEL, 2002. 

 

 Este trabalho limita-se a produção de etanol a partir de matérias-primas amiláceas 

utilizando processo de fermentação. 

O processo de fermentação converte os açúcares das plantas em álcool, por meio da 

ação de microrganismos, usualmente leveduras (ANEEL, 2002). 

De acordo com Weschenfelder (2011), do ponto de vista da fermentação as matérias-

primas ricas em carboidratos, podem ser divididas em diretamente fermentáveis, que não 

precisam de conversão prévia do carboidrato e as indiretamente fermentáveis, que necessitam 

passar pelo processo de hidrólise, antes da fermentação, de modo a torná-las assimiláveis aos 

microrganismos. 

Segundo Menezes (1980), o grupo de carboidratos diretamente fermentáveis se divide 

em glicose, frutose e sacarose. Já o grupo de carboidratos indiretamente fermentáveis se 

divide em amido e celulose. 
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Tanto o amido como a celulose devem ser convertidos em açúcares fermentáveis antes 

de serem submetidos ao processo de fermentação alcoólica. Entretanto a transformação da 

celulose é mais difícil e dispendiosa do que a do amido (WESCHENFELDER, 2011). 

No quadro 1 é apresentado os tipos de carboidratos, suas principais fontes e o grupo 

em que são classificados de acordo com Menezes (1980). 

 

Quadro 1: Principais fontes de carboidratos 

Diretamente fermentáveis 

Glicose Polpa de frutas 

Frutose Polpa de frutas 

Sacarose Cana-de-açúcar, beterraba, sorgo 

Indiretamente fermentáveis 

Amido 

Mandioca, batata-doce, milho, 

grãos de cereais, babaçu, batata 

inglesa, tubérculos 

Celulose 

Madeira, bagaço de cana, palha de 

arroz, casca de amendoim, sabugo 

de milho 

 

Fonte: MENEZES, 1980. 

 

Embora todas essas fontes de carboidratos possam sofrer fermentação, dois critérios 

devem ser considerados na escolha da matéria-prima para a fabricação de etanol em escala 

produtiva, sendo eles: elevada concentração de carboidrato e elevada produtividade 

(WESCHENFELDER, 2011). 

A tabela 1 relaciona as principais plantas produtoras de carboidrato cultivadas no 

Brasil, sua produtividade de matéria-prima, conforme dados do IBGE, teor de carboidrato e 

rendimentos de etanol. 

 

Tabela 1: Produtividade nacional e rendimento anual de diversas fontes de carboidratos 

e álcool 

Fontes de 

carboidratos 

Produtividade de 

matéria-prima 

(t/ha/ano) 

Teor de 

carboidrato (%) 

Rendimento de álcool 

Litros de etanol/ 

tonelada de 

matéria-prima 

Litros/ hectare 

Cana-de-açúcar¹ 75 14 94 7046 

Sorgo sacarino - 

colmo 
80 12 81 6442 

Milho¹ 5 80 537 2684 

Batata-doce² 12 31 208 2496 

Mandioca¹ 14 25 168 2349 

Sorgo - grão¹ 3 65 436 1308 
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Fonte: ¹IBGE (2014); ²IBGE (2012). 

 

Através de cálculos estequiométricos verifica-se que é possível obter 

aproximadamente 745 litros de etanol a 95, 2ºGL a partir do processamento de 1000 

quilogramas de amido e 671 litros de etanol 95,2º GL a partir do processamento de 1000 Kg 

de açúcar, sem levar em consideração as perdas de processamento.  

Com relação à produtividade por tonelada de matéria-prima processada constata-se 

que o rendimento teórico apresenta a seguinte ordem: milho> sorgo (grão) > batata-doce > 

mandioca> cana-de-açúcar > sorgo sacarino (colmos). Os altos rendimentos verificados para o 

milho e sorgo em grão devem-se ao alto teor de amido presente nestas matérias-primas. 

Batata-doce e mandioca apresentam rendimento intermediário e cana-de-açúcar e sorgo 

sacarino apresentam rendimento baixo devido a alta diluição do açúcar nos colmos.  

Quando se analisa a produtividade de etanol possível de ser obtida por hectare 

constatou-se a seguinte ordem de produtividade: cana-de-açúcar > sorgo sacarino > milho > 

batata-doce > mandioca > sorgo em grão.  As altas produções que podem ser obtidas no 

processamento de um hectare de matéria-prima de cana e sorgo sacarino decorrem da grande 

quantidade de massa possível de ser obtida em um hectare cultivada. A produção possível de 

etanol por hectare de milho, batata-doce e mandioca apresentam valores relativamente 

próximos e a produção a partir de grão de sorgo é a mais baixa. Cabe salientar que atualmente 

a tecnificação nas lavouras de milho é bastante alta fazendo com que seja possível obter 

rendimentos próximos aos obtidos para a batata-doce e mandioca. Cabe salientar que os 

valores médios de produção por hectare de batata-doce e mandioca foram de culturas 

destinadas a consumo humano e não variedades que estão sendo desenvolvidas 

especificamente para a produção de etanol.  Estudos da EMPRAPA (2011) mostram que 

tecnificando a produção é possível obter rendimento de batata-doce na ordem de 40-60 

toneladas com teores de amido na faixa de 25%.  Tomando como base de cálculo uma 

produção de batata doce 40 t/ha e teor de amido de 25% a produção de etanol poderia chegar 

a 7500 litros por hectare, valor na mesma ordem de grandeza da cana-de-açúcar.  Este 

resultado mostra que a batata-doce apresenta grande potencial para ser empregada como 

matéria-prima na produção de etanol em locais onde as condições climáticas não são 

favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. 
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3. Procedimentos Metodológicos 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como pesquisa de campo. Na concepção Marconi e 

Lakatos (2006, p. 83) a pesquisa de campo “consiste na observação dos fatos tal como 

ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis que se presumem 

relevantes, para posteriores análises”. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é de caráter exploratório. Na posição de Gil (2002) 

neste tipo de pesquisa a coleta de dados pode acontecer utilizando levantamento bibliográfico, 

entrevistas e análises de exemplos. Complementa Raupp e Beuren (2006), que a pesquisa 

exploratória consiste no aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinada 

temática não contemplada de modo satisfatório anteriormente, buscando incorporar 

características inéditas, bem como buscar novas dimensões até então não conhecidas. 

 No que se refere à abordagem, a pesquisa tem caráter quantitativo por tratar com 

valores e números para determinação dos custos da produção do etanol a partir da batata-doce. 

Apregoa Lovato (2013, p. 38) “abordagem quantitativa é aquela em que as conclusões são 

fruto de dados numéricos e análise estatística”. 

 As técnicas a serem utilizadas para coleta de dados compreendem o método de custeio 

ABC, entrevista para levantamento de dados e informações, verificação “in loco” e a pesquisa 

de campo. 

 Para atingir o objetivo proposto o método está descrito em três fases: a fase 1 refere-se 

a análise do processamento da batata-doce (Ipomoea batatas) para extração do etanol; a fase 2 

refere-se a análise do custeio ABC e da análise de viabilidade; e a fase 3 refere-se a análise 

dos resultados obtidos e análise de sensibilidade.  

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

 

Na tabela 2 apresenta-se a distribuição conjunta dos custos envolvidos no 

processamento de 2000 Kg de batata-doce para produção de etanol. 
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Tabela 2: Distribuição dos custos no processamento de 2000 Kg de batata-doce para 

produção de etanol 

Atividade 

Elementos de despesa/ Custos  

M
ã

o
-d

e-
o

b
ra

 

(R
$

) 

E
n

er
g

ia
 e

lé
tr

ic
a

 

(R
$

) 

In
su

m
o

s 
(R

$
) 

D
ep

re
ci

a
çã

o
 

(R
$

) 

L
en

h
a

 (
R

$
) 

Á
g

u
a

 (
R

$
) 

T
o

ta
l 

(R
$

) 

% por 

atividade 

Recepção e 

Pesagem 
2,34   0,59   2,93 1% 

Limpeza 10,19 3,12 
 

3,09 
 

1,71 18,11 8% 

Moagem 2,04 3,12 
 

3,56 
 

3,17 11,89 5% 

Hidrólise 2,99 6,24 34,75 1,61 
  

45,59 19% 

Fermentação - 
 

26,48 1,73 
  

28,21 12% 

Destilação 64,67 12,48 
 

4,32 
  

81,47 35% 

Geração de 

vapor 
5,62 2,34 

 
7,20 24,00 1,65 40,82 17% 

Prédio 100 m² 
   

6,42 
  

6,42 3% 

Total (R$) 87,86 27,30 61,23 28,52 24,00 6,53 235,44 100% 

 % por 

elemento de 

despesa 

37% 12% 26% 12% 10% 3% 100% 
 

Fonte: Taborda, 2014. 

 

 Analisando as atividades de processamento (Tabela 2), a destilação apresentou um 

custo total de oitenta e um reais e quarenta e sete centavos, representando 35% do total dos 

custos das atividades. Na segunda posição destaca-se o processo de hidrólise, com quarenta e 

cinco reais e cinquenta e nove centavos, equivalente a 19% do total dos custos. A geração de 

vapor foi a terceira atividade com maior custo, com quarenta reais e oitenta e dois centavos, 

representando 17% do total dos custos. Em quarta posição, a fermentação consumiu vinte e 

oito reais e vinte e um centavos, representando 12% do total dos custos das atividades. Na 

quinta posição, a limpeza apresentou um custo equivalente a dezoito reais e onze centavos, 

representando 8% do total dos custos. Seguida do processo da moagem com despesas de onze 

reais e oitenta e nove centavos equivalentes a 5% do total dos custos. E por fim, o prédio e a 

recepção e pesagem com 3% e 1% de representatividade das despesas, respectivamente. Na 

figura 2 apresenta-se graficamente a distribuição do consumo financeiro por atividade. 
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Figura 2: Distribuição dos custos por atividade  

 

 A distribuição de custo por elemento de despesa, o custo com maior representatividade 

é a mão-de-obra com oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos, equivalente a 37% do total 

do custo (Tabela 2). Em segundo lugar os insumos somaram um total de sessenta e um reais e 

vinte e três centavos, representando 26% do total dos elementos de despesa. A energia elétrica 

e a depreciação apresentaram-se em terceiro com 12% do total dos custos. Os custos com a 

lenha em quarta posição com vinte quatro reais e representando 10% do total dos custos. E, 

por fim, a água com seis reais e cinquenta e três centavos, equivalente a 3% do total dos 

custos. Na figura 3 apresenta-se graficamente a distribuição do consumo financeiro por 

elemento de despesa. 

 

 

Figura 3: Distribuição dos custos por elemento de despesa para produção de etanol a 

partir de batata-doce em uma usina piloto de etanol 
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 Baseado no método de custeio ABC, obteve-se um custo total de duzentos e trinta e 

três reais e cinquenta e três centavos (Tabela 2). Considerando o processamento de duas 

bateladas, ou seja, de 2000 Kg/ dia de batata-doce, com rendimento de 380 litros de etanol 

hidratado, todos os custos de processamento e depreciação, obteve-se o custo de 

processamento de R$ 0,62 (sessenta e dois centavos) por litro de etanol hidratado. 

Para determinar o custo total de produção de etanol deve-se acrescer ao custo de 

processamento o custo para aquisição da matéria-prima, que será determinada na sequência do 

trabalho. 

 

4.1. Determinação do custo total do litro de etanol hidratado obtido a partir da batata-

doce 

 

 Para o cálculo do custo total do litro de etanol obtido a partir da batata-doce baseou-se 

no custo por hectare dessa matéria-prima apresentado no estudo de Furlaneto, Firetti e Montes 

(2012), no valor de R$ 2.898,60 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta 

centavos). Em um cenário onde se produz 30 toneladas por hectare, o custo por tonelada será 

de R$ 96,62 (noventa e seis reais e sessenta e dois centavos). 

 No entanto, para a matéria-prima batata-doce, não basta apenas avaliar a produtividade 

por hectare, mas também a concentração de amido nela expressada. Assim, considerando que 

uma tonelada de batata-doce, com teor de amido de 31%, produza 190 litros de etanol 

hidratado, e uma produtividade de 30 t/ha, a contribuição da matéria-prima no preço final do 

litro de etanol é de R$ 0,51 (cinquenta e um centavos). Somado ao custo de processamento, o 

custo total de produção do litro de etanol a partir da batata-doce é de R$ 1,13 (um real e treze 

centavos). Para este custo de produção o processamento contribui com 54,9% e a matéria-

prima com 45,1%. Neste sentido na seção 4.2 apresenta-se a análise de sensibilidade quanto à 

variação da participação da matéria-prima no custo final de produção do etanol. 

 

4.2. Análise de sensibilidade 

  

 A análise de sensibilidade apresentada nesta seção verifica o efeito da variação da 

produtividade por hectare de batata-doce no custo final do litro de etanol. 

 Na tabela 3 apresenta-se uma simulação para diferentes níveis de produtividade por 

hectare considerando teor de amido de 31%. 
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Tabela 3: Influência da produtividade de batata-doce por hectare no custo final de 

produção do etanol 

Produtividade 

por hectare (t) 

Custo MP 

por 

tonelada 

(R$) 

Custo MP/ litro 

(R$) 

Custo 

processamento/li

tro (R$) 

Custo 

Final/ 

litro (R$) 

% 

MP 

% 

Processamento 

10 289,86 1,52 0,62 2,15 71,1 28,9 

15 193,24 1,02 0,62 1,64 62,1 37,9 

20 144,93 0,76 0,62 1,39 55,2 44,8 

25 115,94 0,61 0,62 1,23 49,6 50,4 

30 96,62 0,51 0,62 1,13 45,1 54,9 

35 82,82 0,44 0,62 1,06 41,3 58,7 

40 72,47 0,38 0,62 1,01 38,1 61,9 

45 64,41 0,34 0,62 0,96 35,4 64,6 

50 57,97 0,30 0,62 0,93 33,0 67,0 

60 48,31 0,25 0,62 0,88 29,1 70,9 

Fonte: Taborda, 2014. 

 

 No cenário apresentado na tabela 3 percebe-se que quanto maior a produção de batata-

doce por hectare, mais diluído o custo da matéria-prima por tonelada e, consequentemente, 

menor será a participação da matéria-prima no custo final do litro de etanol. Isso pode ser 

visualizado graficamente na figura 4. 

 

 

Figura 4: Gráfico da influência da produtividade por hectare no custo final de produção 

do etanol 

 

 Na figura 4 percebe-se que o custo de processamento permanece constante 

independente da produtividade por hectare de batata-doce. Já a contribuição do custo da 

matéria-prima no custo final do litro do etanol atinge mais de 70% (Tabela 3) com 

produtividade de batata-doce de 10 toneladas por hectare. Em contrapartida, quando a 
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produtividade atinge 25 toneladas por hectare, a contribuição do custo de processamento e o 

custo da matéria-prima por litro de etanol se equilibram (Figura 4). 

 Considerando diferentes valores de concentração de amido na batata-doce obtêm-se 

distintos volumes de etanol a 92º GL (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Influência do teor de amido no volume de etanol 92º GL produzido no 

processamento de 1000 Kg de batata-doce 

Teor de amido na batata-

doce (%) 

Volume etanol 92º GL 

produzido/1000 kg de MP 

15 91,1 

20 121,4 

25 151,8 

30 182,2 

35 212,5 

Fonte: Taborda, 2014. 

 

 Da análise da tabela 4 pode-se constatar que quanto maior o teor de amido presente na 

batata-doce maior será a quantidade de etanol produzido por tonelada de matéria-prima. 

 A relação entre o teor de amido presente na batata-doce com a produtividade por 

hectare impacta no volume total de etanol produzido por hectare (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Influência da produtividade por hectare e teor de amido da batata-doce no 

volume total de etanol que pode ser obtido no processo 

 
Volume produzido de etanol por hectare (l) 

Produtividade por hectare 

(t) 
Teor de amido (%) 

 
15 20 25 30 35 

10 911 1214 1518 1822 2125 

15 1366,5 1821 2277 2733 3187,5 

20 1822 2428 3036 3644 4250 

25 2277,5 3035 3795 4555 5312,5 

30 2733 3642 4554 5466 6375 

35 3188,5 4249 5313 6377 7437,5 

40 3644 4856 6072 7288 8500 

45 4099,5 5463 6831 8199 9562,5 

50 4555 6070 7590 9110 10625 

60 5466 7284 9108 10932 12750 

Fonte: Taborda, 2014. 

 

 Dessa maneira, a variável concentração de amido na batata-doce influencia 

diretamente no custo final do litro de etanol hidratado, pois quanto maior o teor de amido, 
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maior será a produção de etanol por tonelada de matéria-prima e menor será o custo de 

produção do etanol. 

 Ainda, considerando os dados de produtividade nacional da batata-doce de 12 

toneladas por hectare (Tabela 1), com teor de amido de 30%, o volume produzido de etanol 

por hectare seria de 2186 litros por hectare, fazendo uma interpolação na tabela 4.16, ou seja, 

uma produção 70% menor se comparada com a produção nacional de álcool a partir da cana-

de-açúcar de 7350 litros por hectare (Tabela 1). E o custo de produção do litro de etanol a 

partir de batata-doce ficaria em torno de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) (Figura 4). 

Porém, essa desvantagem é em decorrência da produtividade de matéria-prima por hectare, ou 

seja, porque a cana-de-açúcar atinge 75 t/ha, enquanto a batata-doce atinge apenas 12 t/ha 

(Tabela 1). 

 No entanto, esse cenário nacional atual pode mudar com as novas pesquisas de 

melhoramento genético da batata-doce, como por exemplo, as novas variedades apresentadas 

pela Embrapa, onde a produtividade pode atingir de 32 a 60 toneladas por hectare, a batata-

doce torna-se uma interessante matéria-prima alternativa para produção de etanol. Em um 

cenário, com a produtividade de 45 toneladas por hectare de batata-doce, com teor de amido 

de 30%, o volume produzido de etanol pode atingir 8199 litros por hectare (Tabela 6), 

ultrapassando a produtividade nacional de etanol a partir da cana-de-açúcar. Ainda, com este 

cenário o custo final do litro de etanol será de R$ 0,96 (noventa e seis centavos), desse total 

35,4% é contribuição do custo da matéria-prima e, 64,6% é contribuição do custo do 

processamento (Tabela 3). 

 

5. Considerações Finais 

 

 O objetivo do presente trabalho foi avaliar a viabilidade técnica e econômica do 

processo de produção de etanol a partir da batata-doce (Ipomoea batatas), conforme 

demonstrado no capítulo 4 existe a viabilidade técnica de obtenção do álcool com uma 

graduação de 92º GL. 

 Do processamento, em uma pequena unidade industrial, de 1000 Kg de batata-doce foi 

possível extrair 190 litros de etanol hidratado a 92ºGL, que corresponde a uma massa de 

155,1 Kg de etanol. Dessa massa 139,9 Kg corresponde a etanol anidro e 15,2 Kg de água. 

 Pelo método de custeio ABC conclui-se que o principal elemento de despesa foi à 

mão-de-obra com 37%, seguido dos insumos com 26%. Em relação às atividades a que 
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apresentou mais dispêndio foi à destilação com 35%, seguido da hidrólise com 19% e geração 

de vapor com 17%. 

Sob o ponto vista econômico os custos industriais obtidos, de R$ 0,96 por litro de 

etanol hidratado. Deste valor R$ 0,34 corresponde a matéria-prima e R$ 0,62 ao custo de 

industrialização. Sob o ponto de vista da margem de contribuição os custos variáveis são de 

R$ 0,66 por litro de etanol. Esse valor indica que essa atividade no ambiente da pequena 

propriedade rural tem relevante possibilidade de agregar valor às atividades do 

estabelecimento. 

Tanto o custo total como os custos variáveis apresentam valores abaixo dos preços de 

comercialização praticados no mercado. Portanto, é positiva a margem de contribuição do 

álcool industrializado dessa forma. Mais ainda que tanto tecnicamente como economicamente 

a implantação de uma unidade industrial não exige capacidades de economia de escala, isto é, 

capacidade superior aos investimentos suportáveis por uma pequena propriedade agrícola. 

 Um aspecto a considerar é que no processo o amido existente na batata-doce é 

transformado em etanol, isto é, uma matéria-prima da qual se poderia extrair um produto mais 

nobre é transformada em uma commodity. O que pode gerar discussão e se torna, portanto 

tema para estudos mais aprofundados. 

O custo da matéria-prima através de uma produtividade média de 44 t/ha se essa 

produtividade aumentar mantendo o mesmo percentual de amido na batata-doce poderá haver 

uma redução não desprezível no custo do etanol obtido desta forma. 

O processo estudado revela-se robusto significando que as variações na qualidade da 

matéria-prima podem influir no rendimento, mas não o torna tecnicamente inviável. 

O conjunto de equipamentos utilizados no presente trabalho, para obter etanol a partir 

da batata-doce, também já foi utilizado para obtenção do mesmo produto final a partir de 

outras culturas, como a mandioca e o sorgo sacarino. Revela-se, desta forma, um processo 

flexível, o que proporciona ao agricultor a oportunidade de utilizá-lo com uma matriz 

diversificada de produtos agrícolas, característica que lhe permite uma estabilidade de 

produção nas várias estações do ano e reduz o risco da dependência de uma só cultura. 
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