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 PRODUÇÃO DE BIOETANOL A PARTIR DA FERMENTAÇÃO DE CALDO DE 

SORGO SACARINO E CANA-DE-AÇÚCAR 

 

 

RESUMO - Os biocombustíveis apresentam grande importância para suprir a 

demanda global de energia. São produzidos a partir de biomassa vegetal, emitem 

menor quantidade de dióxido de carbono e partículas poluentes ao ambiente quando 

utilizados apresentando grande vantagem por serem combustíveis renováveis. Entre 

as matérias-primas com potencial para produção de etanol destaca-se o sorgo 

sacarino. Este estudo objetivou comparar o processamento do genótipo 

CVSW80007 (sorgo sacarino) e da cultivar RB966928 (cana-de-açúcar) para 

produção de bioetanol em início de safra. Foram realizadas análises de Brix, pH, AR, 

ART, acidez total, compostos fenólicos totais e amido do caldo extraído, caldo 

clarificado e mosto; análises microbiológicas e análises do vinho, calculando-se os 

rendimentos, eficiência e produtividade. Os resultados indicaram melhores índices 

de Brix, AR, ART, Compostos fenólicos e Amido para a cana-de-açúcar. O 

desenvolvimento do processo fermentativo ocorreu de forma adequada para ambas, 

com produção de maior teor alcoólico no vinho decorrente de mosto de cana-de-

açúcar. A levedura FT-858 apresentou maior porcentagem de viabilidade celular. A 

produtividade de etanol na cana-de-açúcar foi de 551,67 L/ha/mês e no sorgo 

sacarino foi de 466,4 L/ha/mês. 

 

Palavras chave: Matéria-prima, Sorghum bicolor (L.) Moench, Saccharum spp., 

fermentação. 
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BIOETHANOL PRODUCTION FROM JUICE FERMENTATION OF SWEET 

SORGHUM AND SUGARCANE SUGAR 

 

ABSTRACT – Biofuels have a great importance to supply the global energy demand. 

These fuels are produced from plant’s biomass, they emit less carbon dioxide and 

particulate pollutants to the environment when used and have great advantage of 

being renewable fuels. Among the raw materials with potential to produce ethanol 

sweet sorghum stands out. This study aimed to compare the processing of genotype 

CVSW80007 (sweet sorghum) and the RB966928 (sugar cane) cultivar for 

bioethanol production in early season. Analyses of Brix, pH, AR, ART, phenolic 

compounds and extracted juice starch, clarified juice and must; microbiological and 

wine analyzes and efficiency and productivity were calculated. The results indicated 

better rates of  Brix, AR, ART, phenolic compounds and starch for sugar cane. The 

development of fermentation occurred appropriately for both, and the wine produced 

from sugarcane must had higher alcohol content. The FT-858 yeast presented higher 

percentage of cell viability. The ethanol productivity in sugar cane was 551.67 

L/ha/month and for sweet sorghum was 466.4 L/ha/month. 

Key words: Raw material, Sorghum bicolor (L.) Moench, Saccharum spp., 

fermentation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A demanda por biocombustíveis está aumentando mundialmente por razões 

ambientais e econômicas. Estes são produzidos a partir de biomassa vegetal, 

caracterizados como combustível renovável, além de emitirem menor quantidade de 

dióxido de carbono e partículas poluentes ao meio ambiente. 

 No Brasil o sistema sucroenergético é fundamentado, predominantemente, 

na utilização da cana-de-açúcar como matéria-prima para produção do bioetanol, 

sendo o maior produtor mundial deste biocombustível a partir da cana. Entretanto, 

avaliando-se as perspectivas de expansão, verifica-se que a produção prevista de 

653 milhões de toneladas de cana na safra 2013/2014, resultando em 25,76 bilhões 

de litros de etanol, deverá ser ampliada para 1.038 milhão de toneladas na safra 

2020/2021. A partir disso será produzido 65,3 bilhões de litros de etanol, o que 

representa 15% da matriz energética brasileira (UNICA, 2013). 

Sob esta ótica, verifica-se que somente a cana-de-açúcar não será suficiente 

para suportar esta demanda. Assim, faz-se necessária a implantação de novas 

culturas para complementar esta produção, possibilitando suprir o setor industrial 

com matérias-primas adequadas durante todo o período de processamento 

industrial, com custos e eficiências compatíveis com o mercado. 

Neste contexto, observa-se utilização de diversas matérias-primas como, 

milho, beterraba açucareira, mandioca, com destaque para o grande potencial da 

cultura do sorgo sacarino (Sorghum bicolor (L.) Moench). Este possui em sua 

constituição três opções de materiais para fermentação, os açúcares dos colmos, o 

amido presente nos grãos e o material ligno-celulósico, como o bagaço. 

O sorgo sacarino se assemelha à cana-de-açúcar pelo armazenamento de 

açúcares nos colmos e quantidade de bagaço adequada para cogeração industrial. 

Entretanto, difere da cana pelo fato de ser propagado por sementes e apresentar um 

ciclo vegetativo mais curto, de 120 a 130 dias. O sorgo produz ainda grãos, que 

podem ser utilizados como fonte de açúcares para fermentação ou para alimentação 

animal. 
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Desse modo, o cultivo do sorgo sacarino pode ser alternativa técnica e 

economicamente viável para fornecimento de matéria-prima à destilaria, antecipando 

o início da safra e diminuindo a ociosidade da indústria. Podendo também adequar-

se em um sistema integrado de exploração, objetivando a autossuficiência de 

energia, aliada a outras atividades voltadas para a produção agropecuária 

(TEIXEIRA et al., 1997). 

A presente pesquisa foi desenvolvida objetivando avaliar o uso do genótipo 

CVSW80007 (sorgo sacarino) e da cultivar RB966928 (cana-de-açúcar) como 

matérias-primas para produção de bioetanol em inicio de safra na região centro sul. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Bioetanol 

 

A previsão de esgotamento das fontes fósseis no futuro e a necessidade de 

proteção ambiental têm tornado cada vez mais necessária a busca por combustíveis 

alternativos aos derivados de petróleo. Dentre esses, os biocombustíveis são 

promissores, pois agregam vantagens ambientais e possuem características físico-

químicas semelhantes às da gasolina (PEREIRA FILHO et al., 2012). 

Os biocombustíveis constituem um segmento de energia que inclue ainda o 

carvão vegetal, biogás, lenha e a cogeração da energia elétrica e calor a partir das 

biomassas. Estas constituem, como um todo, um segmento das produções 

derivadas da exploração ecologicamente sustentável do complexo da diversidade, 

que abrange florestas nativas e reservas naturais, florestas plantadas, áreas 

destinadas aos cultivos perenes, aos cultivos sazonais e as pastagens (JARDINE et 

al., 2009). 

Os Estados Unidos são os maiores produtores e consumidores de etanol no 

mundo. Ao contrário do Brasil, onde este é decorrente da cana, na América do Norte 

a produção é oriunda do milho. Comparando a eficiência energética destes 

produtores, verifica-se que a brasileira possui vantagem ao americano, pois requer 

consumo muito baixo de energia fóssil para ser fabricado. O balanço energético da 

indústria sucroalcooleira a partir da cana-de-açúcar é quase cinco vezes superior ao 

produzido de milho (VIÉGAS, 2011; UNICA, 2009). 

Pode-se considerar o bioetanol renovável, contribuindo para a diminuição do 

efeito estufa (BÖRJESSON, 2009), e também quando as plantas de produção não 

utilizam fontes fósseis, os produtos são utilizados eficientemente e as emissões de 

óxido nitroso são mínimas (LUZ Jr., 2009).  

O etanol tem toxicidade muito baixa em comparação com outros combustíveis 

derivados de petróleo, e é facilmente biodegradável em água e solos, o que reduz 

danos e possíveis consequências por vazamentos. Devido ao teor de 35% de 

oxigênio, a mistura de bioetanol em outros combustíveis pode resultar em 
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combustão mais completa, reduzindo as emissões de CO2 e de outros gases de 

efeito estufa, associados a intensificação do aquecimento global. A American Lung 

Association of Metropolitan de Chicago atribui que o mix em outros combustíveis 

pode resultar em até 25% de redução na formação de fumaça. Como o bioetanol é, 

predominantemente, oriundo de biomassa vegetal, o CO2 liberado durante sua 

queima é “reciclado” pela planta no campo durante o seu crescimento. O resultado é 

uma redução de até 20% na emissão de gases de efeito estufa (SRINIVASA RAO et 

al., 2009). 

A produção pode ser obtida de diferentes matérias-primas, como o milho, a 

cana-de-açúcar, mandioca, sorgo sacarino, beterraba, bagaço de cana, resíduos 

florestais entre outros (SRINIVASA RAO et al., 2009), cada qual correspondendo um 

custo de produção e um valor de venda. O preço deve atender a dois pressupostos: 

a) cobrir os custos de produção que incluem os custos da matéria-prima, os custos 

operacionais da planta de produção e os custos de capital correspondentes aos 

investimentos; b) ser igual ou superior aos resultados que seriam obtidos caso a 

matéria-prima se destinasse à fabricação de produtos alternativos (JARDINE et al., 

2009). 

De acordo com Lima et al. (2001), visando a produção em escala industrial, 

as operações devem priorizar a otimização dos açúcares do substrato, a adaptação 

dos microrganismos, a composição do meio, além de testes de recuperação do 

produto. Em relação ao substrato alguns fatores devem ser considerados tais como: 

quantidade de carbono disponível; suprimento do substrato; disponibilidade; 

variedade na composição da matéria prima; condições de armazenamento; 

dificuldade de esterilização do mosto; exigência de tratamentos para tornar o 

substrato presente na matéria prima; comportamento do mosto durante e após a 

fermentação. 

O crescimento da produção e uso de etanol de cana-de-açúcar como matéria-

prima tem gerado questionamentos sobre as consequências negativas, impactos e 

sustentabilidade no Brasil. Os aspectos positivos, como eliminação do chumbo e 

redução da emissão de gases poluentes, tem em contrapartida os impactos 

negativos, como a produção em larga escala e consequentes deslocamentos de 
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culturas alimentares, desmatamentos, perda de biodiversidade entre outros 

(GOLDEMBERG et al., 2008; JARDINE et al., 2009). 

Considerando a produção de bioetanol com base em biomassa açucarada, 

como é o caso da cana no Brasil, o processo de produção é simples, uma vez que 

os açúcares disponíveis são diretamente fermentáveis, dispensando etapas de 

hidrólise, comum nas matérias-primas amiláceas. Simplificadamente, o processo 

consiste na extração dos açúcares (por meio da moagem e/ou da difusão), que 

podem seguir diretamente para a fermentação. Após a fermentação, o vinho obtido é 

destilado (JARDINE et al., 2009). 

Na cana-de-açúcar, o primeiro ciclo da cultura, chamada de cana planta, é de 

aproximadamente 12 meses (cana de ano – CA) ou 18 meses (cana de ano e meio 

– CAM). Após o primeiro corte, o ciclo passa a ser de cerca de 12 meses, conhecida 

como cana soca (CS). O ciclo da cultura pode envolver cinco ou mais cortes, porém, 

a cada corte devem ser feitos investimentos significativos em insumos e tratos 

culturais para manter a produtividade (PICOLI, 2007). 

 

2.2 Qualidade da matéria-prima 

 

Considerando-se que a qualidade da matéria-prima é definida como o 

conjunto de características que deve apresentar atendendo as exigências da 

indústria por ocasião do processamento, verifica-se que há uma variação natural 

destes parâmetros, que deve ser compatível com o processo. Neste contexto, 

quanto melhor e mais adequadas forem as condições de cultivo, melhor poderá ser 

a qualidade da matéria-prima, com maior acúmulo de açúcar e consequentemente a 

rentabilidade nos produtos finais da indústria sucroalcooleira (MUTTON, 2008). 

A qualidade da matéria-prima encontra-se diretamente relacionada com o 

desempenho dos processos industriais, fundamentais na obtenção de rendimentos 

satisfatórios e qualidade do produto final. Os fatores responsáveis pela qualidade 

são: variedade, condições climáticas, pragas e doenças e planejamento agrícola 

incluindo a maturação e o manejo da colheita (STUPIELLO, 1992). 

A ocorrência de fatores limitantes para o desenvolvimento da cultura pode 

resultar em prejuízos para a qualidade, com reflexos diretos e indiretos sobre o 
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processamento industrial. Kunert (2000) define este fator limitante como estresse, 

caracterizando-o como o resultante de condições subótimas, incluindo as de clima, 

limitações de nutrientes, competição biológica e seus danos, além da influência do 

homem. Neste contexto, verifica-se que a composição química do material entregue 

para o processamento industrial é dependente de diversas etapas tais como: 

condições climáticas; propriedades físicas, químicas e biológicas do solo; tipo de 

cultivo; variedades empregadas e idade; estado sanitário da cultura; estádio de 

maturação, além do sistema de colheita/carregamento e transporte (MUTTON, 

2008). 

Para avaliar corretamente a qualidade do material é preciso considerar dois 

aspectos. O primeiro deles é a riqueza do material em açúcares e o segundo é o 

potencial de recuperação de açúcares e a qualidade do produto final (RIPOLI e 

RIPOLI, 2004). Clarke e Legendre (1999) ressaltam que a matéria-prima de baixa 

qualidade reduz a velocidade de processamento na indústria, e consequentemente, 

reduz a quantidade e qualidade dos produtos finais. 

A indústria sucroalcooleira necessita de uma matéria-prima de alta qualidade 

para obter o máximo de produção industrial. Entretanto, até pouco tempo, esta era 

determinada através da quantificação da massa aliado ao teor de sacarose. 

Atualmente, a melhor avaliação é realizada através de conjunto de análises que 

englobam características químico-tecnológicas que apresentam relação estreita com 

o processamento. Pode-se por meio destas prever a recuperação de açúcar na 

indústria e a produção de álcool (RIPOLI e RIPOLI, 2004). 

A ocorrência de fatores limitantes para o desenvolvimento da cultura pode 

resultar em prejuízos para a qualidade, com reflexos diretos e indiretos sobre o 

processamento industrial da matéria-prima (MUTTON, 2008). 

Para a obtenção de derivados de qualidade, torna-se necessário que a 

matéria-prima apresente características como: boa produtividade por hectare; alto 

teor de sacarose; teor médio/baixo de fibra. Além disso, possui resistência as 

principais pragas e doenças; fácil despalha; resistência ao tombamento; adaptação 

ao solo e clima; ausência de florescimento; boa brotação de soqueira; rápido 

crescimento inicial e fechamento; ausência de rachaduras e período adequado de 

utilização industrial (FERNANDES, 2000). 
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2.3 Sorgo sacarino 

 

O sorgo sacarino [Sorghum bicolor (L.) Moench] é uma planta de origem 

Africana a qual se propagou pela Ásia, Europa, Austrália e outros países. 

Pertencente a mesma família botânica do milho é utilizado na alimentação animal, 

principalmente dos bovinos na forma de feno e silagem. Dentre as plantas 

pertencentes ao gênero Sorghum as cultivares são bem distintas. As variedades 

mais cultivadas no Brasil são o granífero e o sacarino (KOLLING, 2012). 

O sorgo sacarino pode ser cultivado sob diversas condições agro-climáticas 

com menor exigência, comparada á cana e milho, de fertilizantes, água e nitrogênio, 

e ainda produzindo mais etanol por hectare em unidade de tempo (REDDY et al., 

2005). 

Em uma escala comparativa de tempo, o sorgo sacarino apresenta ciclo 

fenológico inferior ao da cana-de-açúcar, alcançando sua maturação fisiológica e 

período de colheita em aproximadamente 120 dias, no qual são obtidos valores de 

sólidos solúveis na faixa de 16-21°Brix e elevada produção de biomassa vegetal 

(FONTES, 2011).  

É cultivado em muitos países da Ásia, África e Américas, e requer um quarto 

da quantidade de água que a cana necessita. O Brasil é o maior produtor na 

América do Sul, sendo o oitavo no ranking mundial (FAO 2009). Possui quantidade 

de açúcares totais (redutores e não redutores) no caldo extraído simliar a da cana. 

Quarto cereal  mais produzido no mundo e quinto em área plantada, ficando atrás do 

trigo, arroz, milho e cevada. É cultivado principalmente nos trópicos semi-áridos do 

mundo, onde o sistema de produção é limitada por solos pobres, baixa precipitação 

com chuvas irregulares com baixa quantidade de insumos, podendo resultar em 

baixa produtividade (SRINIVASA RAO et al., 2009). 

Neste contexto, o sorgo sacarino surge como uma cultura energética, 

possuindo na constituição três grupos de materiais susceptíveis a fermentação 

etanólica, os açúcares presentes nos colmos, o amido dos grãos, e os materiais 

lenho-celulósicos como seu bagaço. Além disso, o sorgo sacarino mostra-se 

produtivo também em climas temperados e mediterrâneos (QUILHÓ, 2011). 
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Com relação à exigência nutricional da planta, verifica-se que esta 

diretamente relacionada com a produtividade, sendo que para produção, as maiores 

exigências de nutrientes são de nitrogênio, potássio, seguido de cálcio, magnésio e 

fósforo (EMBRAPA, 2010).  

Outro fator que favorece o cultivo deste é sua utilização pela agricultura 

familiar ou pequenos agricultores em escala de micro ou de mini-destilarias tanto 

para produção de bioetanol ou de outros produtos da cadeia produtiva (RIBEIRO 

FILHO et.al., 2008; SOUZA et. al., 2005).  

No processamento industrial do sorgo sacarino a extração é realizada de 

forma muito similar ao da cana-de-açúcar, sendo necessários pequenos ajustes 

operacionais. O etanol também é produzido por meio de tecnologia de fermentação, 

modo semelhante a cana, podendo utilizar mesma infra-estrutura e maquinário da 

indústria canavieira. Mas, para produção de açúcar a partir de sorgo ainda faz-se 

necessário estudos, devido, entre outros, à presença de certos inibidores tais como 

o ácido aconítico, compostos fenólicos e amido, tornando inviável a produção. Hoje, 

o sorgo sacarino é uma matéria-prima  altamente versátil, podendo ser usado para 

alimentos, rações, combustível e forragem (SRINIVASA RAO et al., 2009). 

A particularidade que deve ser ressaltada na cultura do sorgo sacarino é a 

possibilidade de ampliação do período para produção do bioetanol. Este surge como 

uma alternativa de matéria-prima para produção na entressafra da cana, período em 

que as destilarias permanecem paradas evitando a queda na produção do etanol, 

sobretudo nos meses de março e de abril ou em casos de pouca oferta do produto 

no mercado (CORSINO, 2011). 

Ainda vale destacar a possibilidade de produção de bioetanol a partir do 

bagaço de sorgo sacarino, pois este possui elevada produção por hectare e custos 

de produção reduzidos, quando comparados com outras culturas (GOSHADROU et 

al., 2011). O processo ocorre através de hidrólise enzimática ou ácida da celulose. O 

bagaço é submetido ao processo de extração de açúcares com adição de ácido 

sulfúrico a altas temperaturas ou com uso de enzimas específicas, e então obtem-se 

os açúcares na forma fermentecível (KOLLING, 2012; GNANSOUNOU, 2005). 

O sorgo possui alta produção de biomassa devido as características 

genéticas, e tem uma alta tolerância a estresses abióticos como seca e calor. Além 
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disso, seu sistema radicular contribui para o acúmulo de carbono orgânico no solo, 

diminuindo preocupações com esgotamento de matéria orgânica (WILHELM et al., 

2004). 

No Brasil, o desenvolvimento de variedades de sorgo sacarino iniciou sob 

responsabilidade da Embrapa Milho e Sorgo com programa Pró-Álcool, em 1970. 

Inicialmente o material genético foi importado dos Estados Unidos, África e Índia e, 

após o período de cruzamentos, no início dos anos 80 foram lançadas as primeiras 

variedades, com produtividades de colmos superiores a 40 ton/ha e o teor de sólidos 

solúveis entre 18 e 20º Brix (KOLLING, 2012; PARRELLA, 2011). 

Programas de melhoramento buscam o desenvolvimento de variedades e/ou 

híbridos de sorgo sacarino com as seguintes metas: produtividade mínima de 

biomassa de 60 t/ha; extração mínima de açúcar total de 120 kg/t biomassa, 

considerando a eficiência de extração de 90-95%; conteúdo mínimo de açúcar total 

no caldo de 14%; produtividade mínima de álcool de 60 L/t biomassa; Período de 

Utilização Industrial (PUI) mínimo de 30 dias com extração mínima de açúcar total de 

100 kg/t biomassa (SCHAFFERT e PARRELLA, 2012). 

Apesar de possuir muitos aspectos positivos, o uso do sorgo sacarino ainda 

apresenta dificuldades que precisam ser superadas antes de sua efetiva adoção 

como matéria-prima para obtenção de bioetanol, como práticas de manejo 

inadequadas; falta de genótipos produtivos adaptados em alguns estresses bióticos 

e abióticos, como pulgões, a seca, baixas temperaturas, fotoperíodo, entre outros 

(SRINIVASA RAO et al., 2009); reduzida resistência à degradação pós colheita;  

limitada base de germoplasma, pouca adaptabilidade ambiental e a baixa resistência 

a pragas e doenças (JARDINE et al., 2009; BNDS, 2008; VENTURI e VENTURI, 

2003). 

Vários insetos e patógenos podem atacar a cultura de sorgo. Dentre as 

pragas destacam-se as de solo (lagarta elasmo, lagarta rosca e as formigas), duas 

espécies de pulgão (pulgão de trigo e o pulgão de milho), além da broca da cana-de-

açúcar. Dentre as doenças, a podridão das sementes pode afetar a germinação e o 

desenvolvimento vegetativo da cultura; doenças foliares tais como a antracnose, 

ferrugem, vírus do mosaico da cana-de-açúcar e o milídio do sorgo; doenças do 
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colmo, como a podridão de Macrophomina e a podridão vermelha do colmo, 

merecem destaque no cultivo de sorgo (EMBRAPA, 2009). 

 

2.4 Fermentação etanólica 

 

A fermentação alcoólica é um processo bioquímico, no qual os 

microrganismos transformam os açúcares em etanol e CO2. Este dissacarídeo é 

convertido em piruvato que sofre uma descarboxilação reduzindo o acetaldeído 

formado o etanol (NELSON et  al.,  2011), outros compostos orgânicos tais como 

glicerol, ácido succínico, álcoois amílico e isoamílico são produzidos em menor 

quantidade e também são considerados produtos secundários da fermentação 

alcoólica (MUTTON, 2008). 

As leveduras (Saccharomyces cerevisiae) são organismos de alta eficiência 

fermentativa. A partir disto, faz o processo de seleção de cepas industriais com 

características  adequadas ao processo, como alta produção de etanol e tolerância a 

subprodutos produzidos. Características melhores da levedura e o processo de 

produção de etanol apresentam-se para aumento de rendimento e produtividade dos 

processos fermentativos, sendo também utilizados novos micro-organismos, 

adequações na composição e quantidade de nutrientes do meio na otimização do 

processo (AMORIM, 2005).  

A glicose é convertida a piruvato pela via glicolítica e o piruvato é convertido 

em etanol e CO2 em um processo realizado em duas etapas. Primeiramente, o 

piruvato é descarboxilado em uma reação irreversível catalisada pela enzima 

descarboxilase piruvato. Esta reação é uma descarboxilação simples e não 

envolvem a oxidação do piruvato. A enzima descarboxilase piruvato requer Mg2+ e 

tem como coenzima pirofosfato de tiamina. Na segunda etapa, o acetaldeído é 

reduzido a etanol através da ação da enzima álcool desidrogenase, com o poder 

redutor fornecidos pelo NADH derivados da desidrogenação do gliceraldeído 3-

fosfato (ROCHA, 2010). 

Os principais ácidos encontrados na fermentação alcoólica são o succínico, 

acético e lático. O ácido acético é um produto formado em pequenas quantidades, 

enquanto o ácido lático é o principal metabólito produzido pelas bactérias láticas. A 



11 
 

 
 

presença de ácidos orgânicos, como o acético e lático, resultam em um aumento no 

consumo de ATP pela levedura. Nessas condições, parte do ATP que seria utilizado 

para crescimento ou fermentação é desviado para manutenção de seu pH interno 

(NARENDRANATH et al., 2001). 

A levedura como um ser vivo realiza a fermentação do açúcar com o objetivo 

de obter  energia química necessária à sobrevivência, sendo o etanol apenas e um 

subproduto desse processo. Se o homem busca beneficiar-se desse processo 

metabólico, deve propiciar às leveduras, condições ideais para que as mesmas 

aumentem a eficiência na produção de etanol. As células de levedura possuem 

compartimentos para a adequação de sua atividade metabólica, sendo a 

fermentação alcoólica (glicólise anaeróbica) realizada no citoplasma, enquanto que a 

oxidação total do açúcar (respiração) se dá na mitocôndria (TOSETTO, 2002; 

ROCHA, 2010). 

Além da qualidade da matéria-prima, outros fatores afetam o processo 

fermentativo, dentre estes se destacam: pH, acidez, presença de  microrganismos 

contaminantes, temperatura, concentração de açúcares do meio, etanol e 

disponibilidade de nutrientes (GARCIA, 2009). 

Ripoli e Ripoli, 2009 determina que alguns parâmetros da matéria-prima 

podem influênciar na fermentação, assim deve-se possuir valores de referência 

como: quantidade de sacarose superior a 14%; teor de açúcares redutores inferior a 

0,8%; impurezas minerais inferiores a 5 Kg/t cana; acidez sulfúrica inferior a 0,8 g/L 

H2SO4; teores de compostos fenólicos e amido inferiores a 500 ppm.   

Na ausência de cuidados referentes a sanidade e qualidade da matéria-prima, 

pode ocorrer o desenvolvimento de outros microrganismos, principalmente bactérias, 

que produzem fermentações indesejáveis, resultando em produtos estranhos à 

fermentação alcoólica normal. As bactérias contaminantes produzem ácidos 

orgânicos e gomas (dextranas) a partir dos açúcares contidos no mosto, que afetam 

negativamente a viabilidade das células de leveduras. As leveduras viáveis duram 

menos tempo na dorna de fermentação e tem que se substituídas por outras, 

viáveis. Para a multiplicação do fermento há consumo de açúcar (MUTTON, 2008). 

O pH é um fator que possui grande importância no controle da contaminação 

bacteriana na fermentação alcoólica (AMORIM et al., 1996). O tratamento ácido na 
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indústria é utilizado de forma a controlar a contaminação bacteriana, por isso a 

correção do pH do meio durante a fermentação é uma etapa importante do processo 

de multiplicação e fermentação (MUTTON, 1998). Nos mostos industriais, os valores 

de pH geralmente se encontram na faixa de 4,5 a 5,5 (LIMA et al., 2001). 

A eficiência da fermentação é diretamente afetada pelos componentes do 

caldo proveniente da matéria-prima entregue na indústria (MUTTON e MUTTON, 

2002). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Condições experimentais 

 

O experimento foi instalado na área experimental do departamento de 

Produção Vegetal da FCAV/UNESP, Campus de Jaboticabal, na safra 2011/2012. 

A semeadura do genótipo CVSW80007 de sorgo sacarino foi realizada com 

espaçamento combinado de 90 x 70 cm entre as linhas, em área total de 1000 m2. 

Após 15 dias realizou-se o desbaste mantendo-se 10 plantas/metro, resultando num 

estande final de 100.000 plantas/ha. Para adubação de plantio empregou-se 

20+100+100 kg/ha de N+P2O5+K2O e foi feita adubação de cobertura 40+10+40 

kg/ha de N+P2O5+K2O aos 30 dias após a semeadura. Utilizou-se de capinas 

manuais para evitar a presença de plantas daninhas na cultura. O controle das 

pragas de solos foi realizado com aplicação, no sulco de plantio, de 

Tiametoxan+Lambda-Cialotrina na dosagem de 20+15 g/ha, através de 

pulverização. Para controle da lagarta de cartucho, aos 30 e 45 dias após o plantio, 

realizou-se a pulverização da parte área com Engeo Pleno na dosagem 150 mL/ha.  

A cultivar de cana-de-açúcar utilizada foi a RB966928, de segundo corte, 10,8 

meses de idade, proveniente de colheita manual sem queima prévia da palhada, no 

período de maturação, de unidade produtora da região de Jaboticabal-SP. 

 

3.2 Cana-de-açúcar e sorgo sacarino 

 

 A cana-de-açúcar utilizada no experimento foi a cultivar RB966928, 

caracterizada morfológica e agronomicamente por apresentar raro florescimento; 

ausência de chochamento e ocamento; pouco joçal; despalha média/regular; 

presença de rachadura; diâmetro e densidade de colmo médio; alto índice de 

perfilhamento; brotação muito boa; elevada velocidade de desenvolvimento; bom 

fechamento de entrelinhas; eventual tombamento; média tolerância a herbicida; 

época recomendada para colheita abril e maio e ambiente de produção A/B. Possui 

reação tolerante as seguintes doenças e pragas: ferrugem, carvão, escaldadura, 
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estria vermelha, falsa estria vermelha, raquitismo, mosaico e complexo broca 

podridões (RIDESA, 2013). 

 O genótipo de sorgo sacarino utilizado no experimento foi o CVSW80007, que 

se adapta a diferentes períodos de produção, isoladamente ou em conjunto com a 

cana. Pode ser utilizado na entressafra da cana, em início tardio da moagem de 

cana e em complemento de matéria-prima. Proporciona excelente relação custo 

benefício e melhor adaptabilidade a diversos ambientes. Em ambientes favoráveis 

pode ser colhido a partir dos 100 dias após o plantio (CanaVialis, 2013).  

   

3.3 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em parcelas 

subdivididas, avaliando-se duas matérias-primas (cana-de-açúcar e sorgo sacarino), 

para produção do mosto a ser fermentado com as estirpes de leveduras CAT-1, PE-

2, MIX (CAT-1 + PE-2) e FT-858 em 4 repetições e com três fases de amostragem 

das fermentações (Pé-de-cuba, início e final).  

 

3.4 Amostragem e obtenção do caldo 

 

Para a amostragem foram coletados no mês de abril de 2012, 30 colmos de 

sorgo seguidos na linha, aos 125 dias após a semeadura, dos quais foram retirados 

folhas e palha. Este material, juntamente com os colmos de cana, foram 

encaminhados ao Laboratório de Açúcar e Álcool do Departamento de Tecnologia – 

FCAV/UNESP, onde procedeu-se a extração do caldo, através de moenda. 

 

3.5 Preparo do mosto 

 

O caldo extraído, tanto de sorgo sacarino e da cana-de-açúcar, foram 

submetidos à clarificação pelo processo de defecação simples, para remoção de 

impurezas. Este processo consistiu na adição de 300 mg/L de ácido fosfórico, com 

correção do pH para 6,0 ± 0,1 através de adição de hidróxido de cálcio a 6º Bé. A 

seguir procedeu-se ao aquecimento desta mistura até fervura e reação com 
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polímero (Mafloc) na concentração de 2mg/L, dispondo-se em provetas, 

permanecendo em repouso por 20 minutos no decantador aquecido por lâmpadas. 

Após esse período, o caldo foi filtrado em papel de filtro de 14 µm, para separação 

de impurezas sedimentadas, resultando no caldo clarificado (RAVANELI, 2010).  

O caldo clarificado foi padronizado para 16 Brix, o pH corrigido com Ácido 

Sulfúrico até 4,5 ( 0,3) e a temperatura ajustada a 30oC, resultando no mosto. 

 

3.6 Análises químico-tecnológicas  

 

Avaliou-se a qualidade dos caldos, extraído e clarificado, e mosto pela 

determinação das características químico-tecnológicas:  

a) Brix (ICUMSA, 2011);  

b) pH (leitura direta em medidor digital com correção de temperatura); 

c) Açúcares redutores (AR) (MILLLER, 1959);  

d) Açúcares redutores totais (ART) (LANE e EYNON, 1934); 

e) Acidez total (CTC, 2005);  

f) Compostos fenólicos totais (FOLIN e CIOCALTEAU, 1927) e 

g) Amido (CTC, 2005).  

 

3.7 Leveduras 

 

 Foram utilizadas no experimento as linhagens de leveduras CAT-1, PE-2 e 

FT-858. 

 A linhagem CAT-1 foi selecionada de um processo contínuo para fabricação 

de etanol com reciclo total de células. Utilizada em uso de fermentação de mosto de 

cana e de melaço em processos com reciclo total de células e teores alcoólicos de 

até 15% (v/v). Suas principais características são a alta resistência aos choques de 

pH e longas paradas na fermentação e ao processo de reciclo. Também apresenta 

baixa formação de espuma, alta capacidade de implantação e predominância com 

elevado rendimento fermentativo (LNF, 2013). 

 A linhagem PE-2 foi selecionada de um processo em batelada para fabricação 

de etanol com reciclo total de células. Utilizada em uso de fermentação de mosto de 
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cana e de melaço em processos com reciclo total de células e teores alcoólicos de 

até 15% (v/v). Suas principais características são a alta resistência aos choques de 

pH e longas paradas na fermentação e ao processo de reciclo. Também apresenta 

baixa formação de espuma, alta capacidade de implantação e predominância com 

elevado rendimento fermentativo (LNF, 2013). 

 A linhagem FT-858 é utilizada na produção industrial de etanol, possui como 

principais características elevado rendimento fermentativo, resistência a baixo pH, 

tolerante a alto teor alcoólico, elevada viabilidade durante reciclos fermentativos, 

baixa formação de espuma, não é floculante, possui boa velocidade de fermentação 

com baixo açúcar residual no vinho (AMORIM, 2011). 

 

3.8 Condução do processo fermentativo 

 

Alíquotas de 250 mL de mosto foram inoculadas com as leveduras 

fermentadoras, em concentração de 30 g/L, sendo os frascos mantidos a 30 + 1oC 

em estufa B.O.D. durante toda a fermentação.  

A condução da fermentação foi realizada pelo processo em bateladas com 

recuperação do fermento por centrifugação. O processo fermentativo foi monitorado 

pela redução do Brix, com auxílio de densimetro, a cada 4 horas. No início da 

fermentação (1 hora após inoculação) e ao final do processo, quando o Brix 

apresentava valores inferiores a 1 ou próximos de zero em intervalos de 30 minutos, 

foram retiradas alíquotas do fermentado para realização das análises 

microbiológicas. 

Ao término de cada fermentação, os vinhos foram centrifugados a 1650g, 

25oC, por 5 minutos (centrífuga HIMAC CR 21G) para separação do fermento e do 

vinho. 

No vinho delevurado, foram determinados: Acidez Sulfúrica e Glicerol 

(COPERSUCAR, 2001); e Teor Alcoólico através de leitura em ebuliômetro e pH 

(leitura direta em medidor digital com correção de temperatura). 
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3.9 Avaliações microbiológicas das leveduras 

 

No Pé-de-Cuba, Início e Final dos processos fermentativos foram realizadas 

contagens de células de leveduras em Câmara de Neubauer (LEE et al., 1981). Os 

parâmetros microbiológicos avaliados foram: viabilidade celular das leveduras, 

viabilidade de brotos, índice de brotamentos, que foram calculados através das 

seguintes fórmulas: 

a) Viabilidade Celular % = células vivas x 100/células vivas + mortas 

b) Viabilidade de Brotos % = brotos vivos x 100/ brotos vivos + mortos 

c) Índice de Brotamentos % = brotos vivos x 100/ células vivas + mortas 

 

3.10 Rendimentos e eficiência fermentativa 

 

O Rendimento Teórico foi calculado considerando-se que 1g de ART produz 

0,6475 mL de etanol (reação estequiométrica). O rendimento prático (considerando-

se o teor alcoólico do vinho), eficiência fermentativa e produtividade de etanol (L/ha), 

(L/t) e (L/ha/mês) foram calculados segundo Fernandes, 2000.   

 

3.11 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F), teste 

de comparação de médias (Tukey a 5%) empregando-se o programa AgroEstat 

(BARBOSA e MALDONADO, 2011). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Matérias-primas da fermentação 

4.1.1 Caracterização do caldo extraído 

 

Os resultados das análises químico-tecnológicas estão apresentados na 

Tabela 1. Ambas apresentavam valores de Brix superiores a 15 e pH na faixa de 4,8 

a 5,5, indicados ao processamento industrial (RIPOLI e RIPOLI, 2009).  

Comparando valores de Brix e pH do caldo extraído da cana-de-açúcar e do 

sorgo sacarino, verificou-se resultados superiores para a primeira matéria-prima. 

Tais resultados corroboram com Andrzejewski et al. (2013), que relatou menores 

teores de Brix e pH para o caldo extraído de sorgo. Entretanto, deve-se destacar que 

os valores de pH podem ser considerados adequados ao processo fermentativo, 

pois valores entre 4,5 a 6,5 favorecem o crescimento e desenvolvimento das 

leveduras (AMORIM, 2005).   

   

Tabela 1: Valores médios e resultados da análise de variância para Brix, pH, AR, 

ART do caldo extraído de cana-de-açúcar e sorgo sacarino. 

Tratamentos Brix pH AR (%) ART (%) 

RB966928 
CVSW80007 

21,2 a 

19,2 b 

5,2 a 

4,8 a 

0,8 b 

3,3 a 

17,3 a 

15,2 b 

DMS (Tukey) 

Teste F 

C.V. 

0,63 

39,67** 

4,36 

0,04 

251,26** 

1,22 

0,12 

1461,97** 

8,48 

0,86 

25,07** 

7,32 

**Significativo ao nível de 1% (P<0,01), *significativo ao nível de 5% (0,01<P<0,05), ns não 
significativo (P≥0,05). As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, foi 
aplicado o teste de Tukey. Letras minúsculas comparam valores na coluna. 

 

Os teores de sólidos solúveis, AR e ART estavam adequados quanto ao 

recomendado ao processamento por Amorim (2005) e corroboram relatos de Santos 

et al. (2011), com Brix superior a 18, AR inferior a 0,8% e ART superior a 15%. No 

sorgo, de acordo com a literatura Kumar et al. (2011) indicam valores de 6,0 Brix 

para o genótipo JK Recova e 15,0 para o SP 4495; e o genótipo ENO 04-1004 
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apresentou 19,7 Brix (REDDY et al., 2011). A dinâmica de acumulação de sólidos 

solúveis varia entre as cultivares, assim, programas de melhoramento têm 

selecionado um conjunto de materiais que possibilitam a ocorrência de matéria-

prima com Brix adequado durante o decorrer da safra (WACLAWOVSKY et al., 

2010). 

A partir dos resultados da tabela 1 calculou-se a pureza das matérias-primas, 

na cana-de-açúcar o resultado foi de 73,75% e no sorgo sacarino foi de 58,02%. O 

valor de pureza é um indicador de maturação fisiológica e utilizado para determinar o 

período adequado de colheita da matéria-prima, sendo recomendado, na cana-de-

açúcar, valores superiores a 85% (AMORIM, 2005). 

O sorgo sacarino apresentou teores de açúcares redutores (AR) que podem 

ser considerados elevados quando comparados aos valores obtidos para a cana. Os 

resultados obtidos nesta pesquisa são próximos aos relatados por Teixeira et al. 

(1999), que obtiveram valores entre 2,62 e 11,24 % de AR em sorgo sacarino.  

Os açúcares redutores presentes no sorgo ocorrem em ampla faixa de 

variação considerando-se o genótipo e a fase de desenvolvimento da planta. Estes 

são utilizados em várias reações metabólicas e também como fonte de energia. 

Durante os estágios de desenvolvimento de sorgo há relatos de pequena queda nos 

teores de açúcares redutores quando próximos ao estágio da maturação fisiológica 

(CHANNAPPAGOUDAR et al., 2007).    

Considerando-se a cana-de-açúcar como matéria-prima, a cultivar RB966928 

apresentou valor adequado de açúcares redutores no caldo, sendo o valor igual ou 

inferior a 0,8% ideal para o processamento (AMORIM, 2005). 

Comparando-se os resultados de açúcares redutores totais (ART), observou-

se que o caldo da cana apresentou teor significativamente maior, da ordem de 

11,7%, em relação ao sorgo (Tabela 1). Considerando-se o processamento 

industrial, sabe-se que os teores de açúcares redutores totais (ART) são 

determinantes para a obtenção de elevados rendimentos e produtividade industrial. 

Observa-se que o sorgo sacarino e a cana-de-açúcar apresentaram valores de ART 

do caldo superiores a 15%, ou seja, dentro de padrões aceitáveis e ideais de 

processamento industrial (AMORIM, 2005). 
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Segundo Schaffert e Parrella (2012) para a produção econômica e 

sustentável de etanol a partir do sorgo sacarino é necessário um mínimo de 12,5% 

de ART, que é utilizado para se estabelecer o PUI (Período Útil de Industrialização). 

Neste contexto observa-se que o genótipo CVSW80007 apresentou-se apto ao 

processamento. Segundo Souza (2011) o período de utilização industrial do sorgo 

sacarino pode variar entre os genótipos, em vista da curva de acumulação dos 

açúcares, o que pode definir genótipos potenciais quanto ao teor de sólidos solúveis. 

Resultados semelhantes foram relatados por Almodares e Hadi (2009) com 

valores na faixa de 12-17%, enquanto Almodares, Taheri e Adeli (2008) obtiveram 

resultados variando de 4,2 - 15,2% de açúcares redutores totais. 

Analisando-se os resultados obtidos para a acidez total do caldo (Tabela 2), 

observa-se que a cana apresentou valor maior que o recomendado. A acidez total 

do caldo é um parâmetro de qualidade da matéria-prima, devendo apresentar 

valores inferiores a 0,8 g/L H2SO4 (RIPOLI e RIPOLI, 2009). Valores superiores 

podem indicar a presença de fatores prejudiciais à qualidade da cana, como agentes 

contaminantes e maturação não adequada. A acidez do sorgo encontrada corrobora 

com informações de Bisio e Bulanti (2012), que encontraram teores de 1,69 g/L 

H2SO4 para caldo extraído da variedade M81 de sorgo.  

 

Tabela 2: Valores médios e resultados da análise de variância para Acidez, 
Compostos Fenólicos e Amido do caldo extraído de cana-de-açúcar e sorgo 
sacarino. 

Tratamentos 
Acidez Total 
(g/L H2SO4) 

Compostos 
Fenólicos 

(ppm) 

Amido 
(ppm) 

RB966928 
CVSW80007 

1,06 b 

1,71 a 

617,61 b 

1615,11 a 

123,83 b 

745,81 a 

DMS (Tukey) 

Teste F 

C.V. 

0,08 

271,01** 

8,05 

79,46 

657,16** 

9,85 

30,42 

1742,95** 

9,69 

**Significativo ao nível de 1% (P<0,01), *significativo ao nível de 5% (0,01<P<0,05), ns não 
significativo (P≥0,05). As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, foi 
aplicado o teste de Tukey. Letras minúsculas comparam valores na coluna. 
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Os resultados obtidos para compostos fenólicos do caldo extraído diferiram 

estatisticamente entre cana e sorgo (Tabela 2). Considerando-se o padrão de 

qualidade sugerido por Ripoli e Ripoli (2009), que recomenda valores inferiores a 

500ppm para compostos fenólicos, ambas as matérias-primas apresentaram valores 

superiores. 

Comparando os valores encontrados, nota-se que o sorgo apresentou cerca 

de 2,6 vezes mais fenóis que a cana. Cultivares de sorgo destacam-se por 

apresentarem concentrações significativas de compostos fenólicos, podendo atingir 

6% em algumas variedades. Deve-se destacar que a quantidade destas 

biomoléculas presente é resultado de características genéticas e das condições 

ambientais que se apresentam como fatores determinantes na produção destes pela 

planta (DICKO et al., 2006).  

Os compostos fenólicos correspondem a produtos secundários do 

metabolismo das plantas podendo integrar os componentes celulares (QUEIROZ et 

al., 2012). Os principais fenólicos normalmente encontrados no sorgo compreendem 

os derivados do ácido hidrobenzoico e ácido hidrocinamico e os flavonóides, que 

englobam as antocianinas e os taninos (QUEIROZ et al., 2012; AWIKA e ROONEY, 

2004). Esses compostos auxiliam as plantas na defesa contra pragas e 

fitopatógenos (QUEIROZ, 2012). Manea et al. (2010) relatam teores de compostos 

fenólicos variando de 100 - 650 ppm em cultivares de sorgo sacarino. 

O amido determinado no caldo extraído foi significativamente maior no caldo 

de sorgo sacarino. Este comportamento era esperado, pois o amido é uma 

biomolécula característica do sorgo, que é armazenada, principalmente, nos grãos 

da panícula. A concentração encontrada na planta depende do estágio de 

desenvolvimento e do genótipo estudado, sendo que quanto maior o nível de 

maturação maior a quantidade armazenada (GUIYING et al., 2000).  

Os valores encontrados neste estudo foram da ordem de 750 ppm.  Segundo 

Nan et al. (1994), os teores de amido no caldo de sorgo podem variar de 300 a 9900 

ppm, sendo que a maior frequência dos valores se localiza na faixa de 2000 ppm. 

Neste caso, faz-se necessário tratamento do caldo para adequação da quantidade 

desse composto presente, evitando prejuízos para o processo de fermentação. 
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Considerando-se a recomendação de Ripoli e Ripoli (2009) verificou-se que 

os conteúdos de amido no caldo de cana foram compatíveis para o processamento 

tecnológico. 

 

4.1.2 Caracterização do caldo clarificado 

No processamento industrial para produção de bioetanol faz-se necessário o 

tratamento do caldo extraído, destacando-se a importância da clarificação. O 

objetivo desta é estabilizar o caldo bruto, removendo impurezas e partículas em 

suspensão que prejudiquem a fermentação (ANDRZEJEWSKI et al., 2013). 

A clarificação adequada do caldo de sorgo sacarino depende da necessidade 

de macro e micronutrientes e outros compostos presentes que interferem no 

processo fermentativo. Apesar da diferença na composição entre sorgo e cana-de-

açúcar, é esperada semelhança no fenômeno coloidal durante a clarificação de 

ambos os materiais, existindo efeito da cultivar no desempenho do processo 

(ANDRZEJEWSKI et al., 2013). 

Analisando os resultados de caldo clarificado (Tabela 3) verifica-se 

comportamento contrário para o Brix e pH entre as matérias-primas. Observou-se 

aumento dos valores de sólidos solúveis e no pH houve incremento somente no 

sorgo.  

 

Tabela 3: Valores médios e resultados da análise de variância para Brix, pH, ART, 
Amido e Compostos Fenólicos do caldo clarificado de cana-de-açúcar e sorgo 
sacarino. 

Tratamentos Brix pH ART (%) 
Amido 
(ppm) 

Compostos 
Fenólicos 

(ppm) 

RB966928 
CVSW80007 

21,90 a 

19,85 b 

5,10 b 

5,52 a 

15,69 a 

14,61 b 

68,27 b 

705,0 a 

446,62 b 

1114,12 a 

DMS (Tukey) 

Teste F 

C.V. 

0,53 

60,46** 

3,56 

0,14 

33,38** 

3,85 

0,42 

27,16** 

3,85 

55,34 

552,01** 

19,82 

134,42 

102,85** 

23,85 

**Significativo ao nível de 1% (P<0,01), *significativo ao nível de 5% (0,01<P<0,05), ns não 
significativo (P≥0,05). As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, foi 
aplicado o teste de Tukey. Letras minúsculas comparam valores na coluna. 
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Um leve aumento nestes parâmetros também foi relatado por Andrzejewski et 

al. (2013) em estudos de clarificação de caldo de cana e sorgo sacarino. Steindl 

(2010) indica valor de pH do caldo clarificado na faixa de 5 a 5,5 adequados para 

fermentação. 

Comparando-se os açúcares redutores totais entre o caldo extraído e o caldo 

clarificado, observou-se queda nos valores (Tabela 3). O ideal é que o processo de 

clarificação seja realizado com a menor perda possível de açúcares. Deve-se 

considerar que os açúcares são a matéria-prima utilizada pelas leveduras para 

conversão em etanol além de a sacarose ser cristalizada na produção de açúcar. 

Perda de açúcares em qualquer etapa do processamento resulta em queda no 

rendimento e eficiência industrial. Andrzejewski et al. (2013) relatam que não houve 

perdas de açúcares durante processo de clarificação, tanto de sorgo como de cana-

de-açúcar. 

A maior quantidade de amido presente no caldo de sorgo requer atenção. De 

acordo com Stupiello (2009), a quantidade excessiva de amido no caldo aumenta 

sua viscosidade, interferindo na fermentação e diminui a cristalização do açúcar.  

Os resultados da remoção de amido pela clarificação estão dispostos na 

Tabela 3. Nota-se que para cana a remoção foi de aproximadamente 50% do valor 

inicial (Tabela 2), melhorando assim a qualidade do caldo. Para o sorgo o processo 

de clarificação não foi tão eficiente quanto na cana. Houve remoção de cerca 5,5% 

da quantidade inicial determinada, indicando que para este parâmetro o caldo obtido 

não estava adequado, pois o valor recomendado é de no máximo 500 ppm de 

amido. Cabe ressaltar que neste estudo não se utilizou enzimas para a remoção de 

amido buscando simular efeitos que podem ocorrer no processamento.  

Vale destacar que a maior quantidade de amido presente no caldo não se 

configura em prejuízo ou restringe o uso do sorgo na produção de etanol. Entretanto, 

deve ser considerada como uma oportunidade de aumento da quantidade de 

açúcares. O amido é degradado em açúcares fermentáveis através do tratamento 

enzimático do caldo, incrementando a produção de etanol.  

Em estudo de clarificação, Andrzejewski et al. (2013) evidenciam a 

necessidade de aperfeiçoamento e adequação da tecnologia quando se usa o caldo 
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de sorgo. Os mesmos autores afirmam que em testes com variação de temperatura 

e pH foi possível obter grande remoção de amido, especificamente a 85°C e ph igual 

a 7,0 com adição de 10 ppm de auxiliar de floculação. 

Neste estudo verificou-se que a quantidade de compostos fenólicos nos 

caldos de cana e sorgo foi reduzida com o processo de clarificação, com queda de 

27,7% para os fenóis no caldo da cana. A partir dessa redução o caldo clarificado de 

cana-de-açúcar adequou-se as recomendações de AMORIM (2005), com valores 

iguais ou inferiores a 500 ppm para fermentação etanólica. 

O processo de clarificação utilizado removeu 31% dos compostos fenólicos 

presentes no caldo extraído de sorgo, mas devido a grande quantidade inicial, essa 

remoção não foi suficiente para torná-lo adequado a fermentação (AMORIM, 2005).  

A quantidade de compostos fenólicos adequada para fermentação é 

importante, pois, estes atuam como inibidores do metabolismo das leveduras 

(STUPIELLO, 2002; POLAKOVIC et al., 1992). RAVANELI (2010) relatou queda na 

viabilidade celular, perdas significativas no rendimento alcoólico além de alterações 

na composição do destilado.  

Analisando os efeitos da clarificação sobre a qualidade dos caldos nota-se a 

importância deste para o processamento industrial, ressaltando a necessidade de 

ajustes e aperfeiçoamento do método para utilização de sorgo sacarino. 

Andrzejewski et al. (2013) avaliando a operação de clarificação de caldo de sorgo 

sacarino para a produção de bioetanol demonstraram haver efeito significativo do 

processo de tratamento sobre a qualidade dos caldos, para as diferentes cultivares, 

podendo ser considerado essencial para o processo fermentativo. 

  

4.1.3 Caracterização do Mosto 

Para que a fermentação etanólica ocorra de modo apropriado, obtendo-se 

elevados rendimentos e eficiências, é necessário que o substrato utilizado esteja 

adequado ao micro-organismo fermentador, com qualidade e teores de nutrientes 

suficientes, conforme recomendações de FREITA (2013). 

Os resultados obtidos para composição do mosto estão apresentados na 

Tabela 4. Os valores de Brix estão próximos de 16, tanto para cana como no sorgo 

sacarino. A concentração do mosto é determinada de acordo com a produção 
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pretendida, capacidade de produção e o modelo de fermentação utilizado. Mas, 

geralmente, esta concentração é entre 15 e 22 ºBrix. Mostos contendo elevada 

concentração de substrato podem resultar em maiores perdas de açúcares, que não 

são fermentados devido ao estresse osmótico causado nas leveduras. Nesta 

situação ocorre inibição pelo substrato, que extrapola a região de saturação 

(CARVALHO e MONTEIRO, 2012; RIBEIRO, 2010). 

 

Tabela 4: Valores médios e resultados da análise de variância para Brix, pH, ART, 

Acidez, Amido e Compostos Fenólicos do mosto de cana-de-açúcar e sorgo 
sacarino. 

Tratamentos Brix pH 
ART 
(%) 

Acidez       
(g/L 

H2SO4) 

Amido 
(ppm) 

Compostos 
Fenólicos 

(ppm) 

RB966928 
CVSW80007 

16,05 a 

16,00 a 

4,49 b 

4,53 a 

13,38 a 

12,03 b 

0,97 b 

1,73 a 

66,99 b 

690,41 a 

322,30 b  

706,26 a 

DMS (Tukey) 

Teste F 

C.V. 

0,11 

0,77ns 

1,00 

0,02 

9,55** 

0,84 

0,68 

16,16** 

7,49 

0,12 

155,95** 

12,82 

44,46 

995,59** 

14,77 

132,66 

34,97** 

35,7 

**Significativo ao nível de 1% (P<0,01), *significativo ao nível de 5% (0,01<P<0,05), ns não 
significativo (P≥0,05). As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, foi 
aplicado o teste de Tukey. Letras minúsculas comparam valores na coluna. 

 

Os valores de pH dos mostos apresentaram diferença estatística entre as 

matérias-primas. As fermentações se desenvolvem numa ampla faixa de valores de 

pH, sendo adequada entre 4 e 5. Nos mostos industriais, os valores de pH 

geralmente se encontram na faixa de 4,5 a 5,5 (LIMA et al., 2001). A utilização de 

linhagens de S. cerevisiae resistentes a pH ácido é uma característica importante 

para a produção de bioetanol (AMARAL, 2009; MONACO, 2007). 

O teor de açúcares redutores totais apresentou diferença estatística entre os 

mostos de cana e sorgo, sendo 1,35% maior no mosto de cana-de-açúcar. A 

quantidade de açúcares de um mosto depende da natureza e da composição 

química da matéria-prima, devendo ser compatível com o tipo de levedura que será 

utilizada e com o processo empregado na fermentação alcoólica (AMORIM, 2005). 
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O sorgo sacarino apresentou valores de acidez do mosto significativamente 

maior que a cana. Tanto no mosto decorrente de cana-de-açúcar como no de sorgo 

sacarino os valores estão superiores aos recomendados por Ripoli e Ripoli (2009). 

A quantidade de amido e compostos fenólicos foram, significantemente, 

superiores no mosto de sorgo sacarino. Baseando-se na recomendação de Amorim, 

2005, que considera teores inferiores a 500ppm destas biomoléculas, nota-se que 

somente o mosto de cana-de-açúcar se encaixa aos padrões. Estes resultados 

evidenciam a importância e necessidade de estudos para adequação destas 

moléculas presentes no sorgo, evitando efeitos prejudiciais no processo produtivo, 

como inibição de leveduras no processo fermentativo, no caso dos fenóis e aumento 

da viscosidade do caldo, no caso do amido. 

 

4.2 Fermentação alcoólica 

4.2.1 Viabilidade celular 

  A utilização do sorgo como matéria-prima complementar à cana-de-açúcar 

para produção de etanol, para colheita em abril (início de safra), prescinde de 

informações, referentes ao substrato para o processo fermentativo. Assim sendo, 

deve-se considerar a viabilidade das células de leveduras e sua permanência no 

processo. Ainda não são conhecidas as exigências das leveduras para esta matéria-

prima considerando-se os diferentes genótipos disponíveis atualmente no mercado 

(FREITA, 2013). 

A viabilidade celular não apresentou diferenças estatísticas entre as matérias-

primas avaliadas. Por outro lado, houve diferenças significativas e interação 

matérias-primas, leveduras e fases da fermentação como se pode observar na 

Tabela 5 e Figuras 1, 2 e 3. 

A estirpe FT-858 apresentou maiores porcentagens de viabilidade celular, 

sendo esses valores, ligeiramente, superiores na fermentação de mosto de cana. A 

estirpe CAT-1 apresentou viabilidade celular na faixa de 78% no pé-de-cuba, em 

ambos os substratos e ao decorrer das fermentações houve queda da viabilidade 

celular, tanto no mosto de cana como no mosto de sorgo sacarino. 
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Tabela 5: Valores médios e resultados da análise de variância para análises 

microbiológicas de Viabilidade Celular, Viabilidade de Brotos e Brotamentos. 

Tratamentos 
Viabilidade 
Celular (%) 

Viabilidade 
de Brotos (%) 

Brotamentos (%) 

RB966928    
CVSW80007 

76,85 a 
76,41 a 

87,14 a    
87,14 a 

8,90 a             
5,28 b 

DMS (Tukey) 

Teste F  

C.V. 

1,54 

0,37ns 

6,51 

2,97 

0,00ns 

11,04 

0,55 

193,62** 

25,44 

CAT-1 

PE-2 

MIX 

FT-858 

70,53 c 

74,78 b 

70,29 c 

90,92 a 

84,65 b 

87,15 b 

82,30 b 

94,46 a 

6,14 bc 

6,28 b 

5,30 c 

10,65 a 

DMS (Tukey) 

Teste F 

C.V. 

2,31 

253,72** 

5,53 

5,34 

13,91** 

11,22 

0,87 

108,04** 

22,66 

Pé-de-Cuba 

Início 

Final 

81,82 a 

74,89 b 

73,19 b 

80,15 b 

91,30 a 

89,15 a 

3,97 c 

4,67 b 

12,63 a 

DMS (Tukey) 

Teste F 

C.V. 

Teste F Interação AxBxC 

2,04 

54,67** 

6,34 

2,95* 

3,97 

26,43** 

10,87 

9,94** 

0,59 

748,19** 

19,83 

112,59** 

**Significativo ao nível de 1% (P<0,01), *significativo ao nível de 5% (0,01<P<0,05), ns não 
significativo (P≥0,05). As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, foi 
aplicado o teste de Tukey. Letras minúsculas comparam valores na coluna. 

Quando se empregou a levedura PE-2, observou-se valores de viabilidade 

celular do pé-de-cuba em torno de 80%, para os dois substratos. Nas fermentações 

do mosto de cana houve redução da viabilidade celular durante as fases, enquanto 

que para o mosto de sorgo houve ligeira queda no início e aumento no final da 

fermentação. A redução de viabilidade ao final do processo fermentativo 

provavelmente ocorre pelo esgotamento dos açúcares do meio, redução dos 

nutrientes e acúmulo de metabólitos produzidos, além do efeito negativo da 

concentração elevada de etanol sobre leveduras (MUTTON, 1998). 
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Figura 1.  Resultados do desdobramento da interação entre matéria-prima, leveduras e fases da fermentação para 

porcentagem de viabilidade celular. 

 

CAT-1 PE-2 MIX (CAT-1+PE-2) 
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Figura 2.  Resultados do desdobramento da interação entre matéria-prima, leveduras e fases da fermentação para índice de 

brotamentos. 

 

 

CAT-1 PE-2 MIX (CAT-1+PE-2) 
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Figura 3.  Resultados do desdobramento da interação entre matéria-prima, leveduras e fases da fermentação para 

porcentagem de viabilidade de brotos. 

 

 

MIX (CAT-1+PE-2) CAT-1 PE-2 
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Mix das leveduras apresentou viabilidade celular no pé-de-cuba em torno de 

80%, nos dois substratos. Nas fermentações do mosto de cana houve queda ao 

decorrer das fases. Enquanto que para o sorgo sacarino houve queda da viabilidade 

do pé-de-cuba para o início e ligeiro aumento ao final da fermentação. 

A concentração de células viáveis durante a fermentação é importante para 

manter a população de leveduras. Assim, seu monitoramento é imprescindível, pois, 

além de moléculas indesejadas presentes na matéria-prima, compostos tóxicos são 

produzidos durante a fermentação, e podem acumular-se no fermento, provocando 

redução da viabilidade e eficiência industrial (OKOLO et al., 1987). 

 

4.2.2 Brotamentos e viabilidade de brotos 

Avaliando-se os brotamentos (Tabela 5) observou-se diferenças estatísticas 

significativas na interação entre as matérias-primas as leveduras estudadas e os 

períodos avaliados. A Figura 2 apresenta os resultados do desdobramento da 

interação entre as matérias-primas, leveduras e fases de fermentação para índice de 

brotamentos.  

As estirpes FT-858 e CAT-1 apresentaram comportamento semelhante, com 

maiores índices de brotamentos para a fermentação de mosto de cana-de-açúcar, e 

alta porcentagem ao final do processo. A levedura PE-2 apresentou valores de 

brotamentos similares entre as matérias-primas. Quando se utilizou o Mix de 

leveduras observou-se porcentagem de brotamentos similar no pé-de-cuba das 

fermentações, sendo que no decorrer das fermentações maiores brotamentos foram 

quantificados para o mosto de sorgo sacarino. 

Segundo Mutton (1998), com a intensificação da fermentação ocorre a 

elevação da temperatura, levando ao aumento da atividade metabólica das 

leveduras, e consequentemente aumentando o brotamento. 

A porcentagem ideal de brotamentos varia entre 5 a 15%, sendo que valores 

acima deste são indicativos de aumento da temperatura ou baixa manutenção do 

fermento nas dornas (AMORIM et al., 1996).  

A Figura 3 apresenta os resultados do desdobramento da interação entre 

matéria-prima, leveduras e fases da fermentação para viabilidade de brotos. As 

estirpes FT-858 e PE-2 apresentaram comportamento semelhante, com maiores 
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viabilidade de brotos no pé-de-cuba e início da fermentação do mosto de cana e ao 

final do processo para o mosto de sorgo sacarino. A levedura CAT-1 apresentou 

maior viabilidade de brotos na fermentação de mosto de cana-de-açúcar, com maior 

porcentagem ao início das fermentações. O Mix das leveduras obteve maior 

viabilidade de brotos na fermentação de mosto de sorgo sacarino no pé-de-cuba, 

sendo que no início e final das fermentações foram maiores para o mosto de cana. 

Considerando-se que as leveduras são reutilizadas em ciclos fermentativos, é 

de extrema importância a presença de brotos viáveis ao final da fermentação afim de 

que a porcentagem de fermento adequada seja mantida na dorna (AMORIM et al., 

1996).  

Analisando-se os resultados obtidos para os índices de viabilidade celular, 

viabilidade de brotos e brotamentos pode-se inferir que o comportamento fisiológico 

das leveduras nas fermentações foi adequado, não havendo quaisquer evidências 

de interferências negativas quando se utilizou caldo de sorgo sacarino no preparo do 

mosto destinado ao processo fermentativo para produção de bioetanol. 

 

4.2.3 Características do vinho e eficiência fermentativa 

 

As características tecnológicas dos vinhos estão dispostas na Tabela 6. Os 

valores de pH e acidez diferiram estatisticamente entre as matérias-primas, sendo 

superior no vinho decorrente do processamento de sorgo. Ribeiro Filho et al. (2008) 

em estudos de fermentação de caldo de sorgo obtiveram pH variando de 2,36 a 

5,31. Verificou-se também diferenças significativas entre as matérias-primas em 

relação ao teor alcoólico, enquanto que não diferiram entre si os valores de glicerol e 

eficiência fermentativa.  

Na Figura 4 se apresentam os resultados do desdobramento da interação 

entre matéria-prima e leveduras para pH do vinho. Entre as leveduras observou 

maior valor de pH do vinho da CAT-1, seguido da FT-858 e PE-2, sendo o menor 

valor estatístico obtido para o vinho do Mix de leveduras. 

A acidez total do vinho decorrente da fermentação de mosto de sorgo foi 

superior, e entre as leveduras, sendo o maior valor observado para o vinho 

decorrente do uso do Mix, seguido da PE-2 e CAT-1, e o menor valor de acidez 
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Tabela 6: Valores médios e resultados da análise de variância para pH, Acidez, 

Glicerol, ARRT e Teor Alcoólico dos vinhos. 

Tratamentos pH 
Acidez       

(g/L 
H2SO4) 

Glicerol 
(mg/100mL) 

Teor 
Alcoólico 

(%) 

Eficiência 
fermentativa 

(%) 

RB966928  
CVSW80007 

3,34 b  
3,88 a 

2,06 b       
2,90 a 

17,63 a            
18,29 a 

7,32 a       
6,33 b 

86,83 a 
85,14 a 

DMS (Tukey) 

Teste F 

C.V. 

0,05 

421,34** 

2,90 

0,12 

204,36** 

9,45 

1,20 

1,39ns 

12,52 

0,45 

22,15** 

12,32 

4,30 

0,70ns 

9,35 

CAT-1 

PE-2 

MIX 

FT-858 

3,72 a 

3,61 b 

3,46 c 

3,64 b 

2,40 b 

2,58 b 

3,02 a 

1,94 c 

21,14 a 

19,33 ab 

18,10 b 

13,26 c 

6,73 a 

6,86 a 

6,88 a 

6,85 a 

89,24 a 

84,96 a 

85,29 a 

84,45 a 

DMS (Tukey) 

Teste F 

C.V. 

Teste F Interação 

AxB 

0,06 

47,50** 

1,79 

20,26** 

0,19 

76,60** 

8,23 

3,40* 

2,27 

31,33** 

13,41 

10,61** 

0,54 

0,20ns 

8,41 

2,44ns 

5,35 

2,40ns 

6,59 

6,98** 

**Significativo ao nível de 1% (P<0,01), *significativo ao nível de 5% (0,01<P<0,05), ns não 
significativo (P≥0,05). As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, foi 
aplicado o teste de Tukey. Letras minúsculas comparam valores na coluna. 

obtido foi da FT-858 (Figura 5). 

Através da Figura 6 observa-se os resultados do desdobramento da interação 

entre matéria-prima e leveduras para glicerol do vinho. Os maiores teores de glicerol 

foram na fermentação de mosto de sorgo sacarino com a levedura CAT-1. As 

estirpes PE-2 e Mix apresentaram produção de glicerol semelhante, com maiores 

concentrações para as fermentações de mosto de cana-de-açúcar. O glicerol é um 

composto secundário que se forma na mesma via do etanol e é inversamente 

proporcional à sua produção, portanto o ideal de uma fermentação é a menor 

produção possível de glicerol (AMORIM et al., 1996).  

Analisando-se as leveduras estudadas, observou-se diferença estatística, 

com maior produção pela CAT-1 e a menor na FT-858. Na biossíntese do glicerol, 

vários fatores ambientais e de crescimento influenciam, como a linhagem da 

levedura selecionada, o nível de inoculação, temperatura, concentração de açúcar, 
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estresse osmótico, pH, a aeração, na produção pela levedura no processo 

fermentativo (AMARAL, 2009; BEROVIC et al., 2006). 

 

 

Figura 4. Resultados do desdobramento da interação entre matéria-prima e leveduras para 

pH do vinho. 

 

 

Figura 5. Resultados do desdobramento da interação entre matéria-prima e leveduras para 

acidez do vinho. 

CAT-1 PE-2 MIX (CAT-1+PE-2) 

CAT-1 PE-2 MIX (CAT-1+PE-2) 
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Figura 6. Resultados do desdobramento da interação entre matéria-prima e leveduras para 

glicerol do vinho. 

 

A fermentação realizada em mosto de cana resultou em vinho com teor 

alcoólico maior (Tabela 6) comparado à fermentação do mosto de sorgo. Entre as 

leveduras não houve diferenças estatísticas, sendo levemente superior com o uso 

de Mix e a menor porcentagem encontrada na CAT-1. Ribeiro Filho et al. (2008), 

relataram produção de 5,9% de etanol a partir de processamento de sorgo, 

enquanto que para a produção a partir de cana-de-açúcar Meneguetti (2010) informa 

valores na faixa de 7-10% . 

A Figura 7 apresenta os resultados do desdobramento da interação entre 

matéria-prima e leveduras para eficiência fermentativa. A maior eficiência foi 

observada na fermentação de mosto de cana com a levedura CAT-1 e a menor 

eficiência fermentativa no mosto de sorgo com a levedura FT-858. Utilizando as 

estirpes PE-2 e Mix houve maior eficiência nas fermentações de mosto de sorgo 

sacarino.  

No processo industrial, realizado de modo adequado, verifica-se que a 

eficiência fermentativa atinge de 90 a 92% do rendimento estequiométrico, havendo 

o consumo de açúcar para formação de biomassa celular e subprodutos (LIMA et al., 

2001). Davila-Gomez et al. (2011) em estudo de fermentação com caldo de cinco 

genótipos de sorgo sacarino, obtiveram eficiência fermentativa variando de 79,99 a 

CAT-1 PE-2 MIX (CAT-1+PE-2) 
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89,75%, enquanto que Ratnavathi et al. (2010) obtiveram valores de eficiência 

fermentativa na faixa de 86,5 a 94,7% para sorgo sacarino utilizando leveduras 

Saccharomyces cerevisiae CFTR 01. 

 

 

Figura 7. Resultados do desdobramento da interação entre matéria-prima e leveduras para 

eficiência fermentativa. 

 

 

4.3 Produtividade 

 

Neste estudo, objetivando comparar o desempenho das matérias-primas 

estudadas, determinou-se as produtividades de bioetanol teórico e produzido em 

litros por hectare (L/ha) e litros por tonelada (L/t), e bioetanol por ciclo de cultura em 

litros por hectare por mês (L/ha/mês) que estão apresentadas nas Figuras 8, 9 e 10.  

Utilizando-se sorgo sacarino obteve-se produção média de bioetanol de 40,99 

L/t e 1865,62 L/ha, já para a cana-de-açúcar a produção média foi de 75,73 L/t e 

5627,15 L/ha. Os valores de produtividade, empregando-se sorgo sacarino, 

encontrados na literatura são variáveis. Davila-Gomez, et al. (2011) observaram 

valores de 720,20 L/ha com a cultivar Thor até 1051,53 L/ha na cultivar Della, 

Ratnavathi et al. (2010), obtiveram valores de 1570 L/ha com a variedade Wray até 

MIX (CAT-1+PE-2) PE-2 CAT-1 
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4500 L/ha com a variedade SSV 84. Almodares e Hadi (2009) relataram o potencial 

de produção de 3000 L/ha utilizando sorgo sacarino e 3000-5000 L/ha empregando 

se cana-de-açúcar. 

 

 

Figura 8. Resultados obtidos para Bioetanol Produzido e Teórico (L/t) para cana-de-açúcar 

e sorgo sacarino. 

 

Em virtude das expectativas de resultados crescentes, aos anos anteriores, a 

produtividade esperada para o sorgo sacarino de 2.500 litros de etanol/ha não foi 

alcançada. As produtividades médias obtidas dos empreendimentos menores que 30 

toneladas de colmos/ha foram de cerca de 1.500 litros de etanol/ha. Isso foi 

resultante de condições climáticas desfavoráveis, uso de materiais genéticos com 

baixa qualidade e manejo cultural inadequado (EMBRAPA, 2012).  

As estimativas de produtividades médias para a safra 2012/13, em lavouras 

de grande porte de sorgo sacarino, são de 40 t/ha de colmos, resultando na 

possibilidade de produção de 2.400 L/ha, sendo que a meta pretendida para a safra 

2013/2014 é de 3.000 L/ha. Dessa forma, o incentivo ao cultivo de sorgo sacarino 

faz-se necessário como estratégia governamental para manter e expandir o 

interesse pela cultura (EMBRAPA, 2012). 

A produção de bioetanol no ciclo cultural foi superior com o uso de cana-de-

açúcar, contrário ao citado por Reddy et al. (2005), que afirma maior produtividade 

de etanol por hectare em unidade de tempo com sorgo sacarino. Com uso de cana a 
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produtividade foi de 551,67 L/ha/mês enquanto o sorgo sacarino obteve produção de 

466,4 L/ha/mês (Figura 10), estes valores são ligeiramente inferiores aos 

recomendados no processamento destas matérias-primas. Segundo EMBRAPA, 

2011, em potencial baixo de rendimento, a cultivar de sorgo sacarino BRS506 

apresenta produtividade de 500 L/ha/mê e com cana-de-açúcar a produtividade é, 

em torno, de 566 L/ha/mês de bioetanol. 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados obtidos para bioetanol produzido e teórico (L/ha) para cana-de-açúcar 

e sorgo sacarino. 
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Figura 10. Resultados obtidos para bioetanol produzido (L/ha/mês) para cana-de-açúcar e 

sorgo sacarino. 
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5. Conclusões 

 

 

Com base nas metodologias empregadas os resultados obtidos suportam as 

seguintes conclusões: 

A cultivar RB966928 de cana-de-açúcar apresentou características químico-

tecnológicas adequadas, considerando os valores de sólidos solúveis (Brix), 

açúcares redutores (AR), açúcares redutores totais (ART), compostos fenólicos e 

teor de amido. 

No processo fermentativo a levedura FT-858 apresentou maior viabilidade 

celular com o decorrer do tempo, para cana-de-açúcar e sorgo sacarino, com os 

maiores índices de brotamentos e viabilidade de brotos na fase final da fermentação 

para cana-de-açúcar. 

As linhagens de leveduras PE-2, MIX (CAT-1+PE-2) e FT-858 apresentaram 

eficiência fermentativa semelhantes com tendência de melhores resultados para a 

linhagem de levedura CAT-1 em mosto de caldo de cana-de-açúcar. 

O teor alcoólico do vinho proveniente do caldo de cana-de-açúcar foi superior 

ao do caldo de sorgo sacarino. 

A produtividade de etanol em litros por hectare por mês (L/ha/mês) na cana-

de-açúcar foi de 551,67 e no sorgo sacarino foi de 466,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

6. REFERÊNCIAS  

 

ALMODARES, A.; HADI, M. R. Production of bioethanol from sweet sorghum: a 
review. African Journal of Agricultural Research, Victoria Island, v. 4 , n. 9, p. 
772-780, 2009. Disponível em: <http://www.academicjournals.org/AJAR>. Acesso 
em: 20 out. 2011. 

ALMODARES, A.; TAHERI, R.; ADELI, S. Stalk yield and carbohydrate composition 
of sweet sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] cultivars and lines at different 
growth stages. Malasian Applied Biology Journal, Bangi, v. 37, n. 11, p. 31-36, 
2008. 

AMARAL, F. S. Influência conjunta do pH, temperatura e concentração de 
sulfito na fermentação alcoólica de mostos de sacarose. 107 p. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Química). Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, 2009. 

AMORIM, H. V. (Coord.) Fermentação alcoólica, ciência & tecnologia. Piracicaba: 

Fermentec, 2005. 448 p. 

AMORIM, H.V.; BASSO, L.C.; ALVES, D.G. Processos de produção de álcool – 
controle e monitoramento. Piracicaba: FERMENTEC/FEALQ/ESALQ-USP, 1996, 93 
p.  

AMORIM, H. V. Quanto custa selecionar uma levedura industrial?. V Semana de 
Fermentação Alcoólica “Jayme Rocha de Almeida”, ESALQ/USP. 2011. 

ANDRZEJEWSKI, B.; EGGLESTON, G.; LINGLE, S.; e POWELL, R. Development of 
a sweet sorghum juice clarification method in the manufacture of industrial 
feedstocks for value-added fermentation products. Industrial Crops and Products, 
Amsterdam, v. 44, p. 77-87, 2013. 

AWIKA, J. M.; ROONEY, L. W.; WANISKA, R. D. Anthocyanins from black sorghum 
and their antioxidant properties. Food Chemistry, London, v. 90, n. 1-2, p. 293-301, 
2004. 

BARBOSA, J. C.; MALDONADO JR, W.; AgroEstat - Sistema para análises 

estatísticas de ensaios agronômicos, Versão 1.1.0.626. Jaboticabal: UNESP, 2011. 

BEROVIC, M.; PIVEC, A.; KOSMERL, T. Influence of Heat Shock on Glycerol 
Production in Alcohol Fermentation. Journal Bioscience and Bioengineering, 
Osako, v. 103, m.2, p. 135-139, 2006. 

BISIO, W.; BULANTI, L. Sorgo Dulce, Industrialización. In: WORKSHOP 
INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL SOBRE SORGO SACARINO, 2012, 
Piracicaba. 



42 
 

 
 

BNDS. Banco Nacional de Desenvolvimento econômico e Social. Bioetanol de 
cana-de-açúcar: energia para o desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro, 2008. 
316 p. 

BÖRJESSON, P. Good or bad bioethanol from a greenhouse gas perspective – what 
determines this? Applied Energy, Kidlington, v. 86, n.5, p. 589-594, 2009. 

CANAVIALIS. Híbridos de sorgo sacarino. 2013. Disponível em: 
http://www.canavialis.com.br/produtos/sorgo-sacarino/hibridos-sorgo-sacarino.aspx. 
Acesso em: 10 jun. 2013.  

CARVALHO, G. G.; MONTEIRO, R. A. B. A influência do teor de acidez e da 
contaminação bacteriana do mosto no rendimento fermentativo industrial para 
produção de etanol. Cadernos de Pós-graduação da FAZU, Uberaba, v.3, n.8, 

2012. Disponível em: <www.fazu.br/oj/index.php/posfazu/article/viewfile/469/361>.  

CHANNAPPAGOUDAR, B. B.; BIRADAR N. R.; PATIL, J. B.; HIREMATH S. M. 
Assessment of sweet sorghum genotypes for cane yield, juice characters and sugar 
levels. Karnataka Journal of Agricultural Sciences, Bangalore, v. 20, n. 2, p. 294, 
2007. 

CLARKE, M. A.; LEGENDRE, B. R. Qualidade de cana-de-açúcar: impactos no 
rendimento do açúcar e fatores de qualidade. STAB: açúcar, álcool e subprodutos, 

Piracicaba, v.17, n.6, p.36-40, 1999. 

COPERSUCAR. Manual de controle químico da fabricação de açúcar. 
Piracicaba, 2001. 1 CD-ROM. 

CORSINO, M. C. Embrapa retoma produção de sorgo sacarino: a cultivar é uma 

opção na entressafra da cana-de-açúcar. 2011. Disponível em: 
<http://www.cpt.com.br/noticias/embrapa-retoma-producao-de-sorgo-sacarino>. 
Acesso em: 10 nov. 2011. 

CTC. Centro de Tecnologia Canavieira. Manual de métodos de análises para 
açúcar. 2005. 1 CD ROM. 

CUNHA, S. P.; FILHO, W. A. S. Avanços tecnológicos na obtenção de etanol a partir 
de sorgo sacarino (Sorghum bicolor (L.) Moench). Revista Tecno-lógica, Santa 

Cruz do Sul, v. 14, n. 2, p. 69-75, 2010. 

DAVILA-GOMEZ, F. J.; CHUCK-HERNANDEZ, C.; PEREZ-CARRILLO, E.; 
ROONEY, W. L.; SERNA-SALDIVAR, S. O. Evaluation of bioethanol production from 
five different varieties of sweet and forage sorghums (Sorghum bicolor (L) Moench). 
Industrial Crops and Products, Amsterdam, v. 33, n. 3, p. 611-616, 2011. 

DAYAKAR RAO B., RATNAVATHI C.V., KARTHIKEYAN K., BISWAS P.K., RAO 
S.S., KUMAR B.S. e SEETHARAMA N. Sweet sorghum cane for bio-fuel production: 
A SWOT analysis in Indian context. National Research Centre for Sorghum, 2004. 
20p.  (Hyderabad, AP 500 030). 

http://www.canavialis.com.br/produtos/sorgo-sacarino/hibridos-sorgo-sacarino.aspx
http://www/


43 
 

 
 

DICKO M. H.; GRUPPEN H.; TRAORE A. S.; VORAGEN A. G. J.; VAN BERKEL,  
W. J. H. Phenolic compounds and related enzymes as determinants of sorghum for 
food use. Biotechnology and Molecular Biology Review, Victoria Island, v. 1, p. 

21-38, 2006  

DUTRA, E. D.; AGB, N.; MENEZES, R.; JUNIOR, M., NAGAI; M.; SANTOS T. 
Produção de etanol a partir do mosto do colmo de diferentes cultivares de sorgo 
sacarino em Pernambuco. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE BIOPROCESSOS, 18., 
2011, Caxias do Sul/RS. Anais... 

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Indicações de aspectos 
tecnológicos sobre o bioetanol de matéria-prima amilácea. 2009. Disponível em: 

<http://www.cnptia.embrapa.br/content/09409-indicacoes-de-aspectos-tecnologicos-
sobre-bioetanol-de-materia-prima-amilacea.html >. Acesso em: 12 dez. 2011. 

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sorgo sacarino “a 
safrinha da cana-de-açúcar. 2010. Disponível em: 
<http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/484735 >. Acesso em: 10 dez. 
2011. 

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Estratégias para o 
melhoramento de sorgo sacarino e desafios futuros. Embrapa milho e sorgo. 

2011. Disponível em: < 
http://www.cnpms.embrapa.br/sorgosacarino/Robert_Schaffert.pdf >. Acesso em: 20 
abr. 2013a. 

EMBRAPA. Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Inserção e expansão do sorgo 
sacarino para produção agroindustrial de etanol 1G âmbito do plano agrícola e 
pecuário 2013/14 (contribuições e proposta). 2012. Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Acucar_e_alcool/23R
O/23%C2%AA%20RO_%20Sorgo_Embrapa.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2013b. 

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT/ 
Production/Crops-2009. Disponível em: 
<http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor>. Acesso em: 25 ago. 2011. 

FERNANDES, A. C. Cálculos na agroindústria da cana-de-açúcar. Piracicaba-SP, 

2000, 193p. 

FOLIN, O.; CIOCALTEU, V. On tyrosine and tryptophane determinations in 
proteins.The Journal of Biological Chemistry, Bethesda, v. 73, n. 2, p. 627-650, 
1927. 

FONTES, M. M.; SILVA, B. A.; DANTAS, J.P.; SILVEIRA, D. C.; CAVALCANTI, M. T. 
Caracterização físico-químico do melado de sorgo granífero sacarino [Sorghumbiolor 
(L) Moench]. Revista Verde, Mossoró, v. 6, n. 1, p. 216 – 219, 2011. 

FREITA, L. A. Avaliação tecnológica e microbiológica da fermentação etanólica 
de caldo de sorgo sacarino. 2013. 70 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia 
Agropecuária) Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual 
Paulista, Jaboticabal, 2013. 

http://www.cnptia.embrapa.br/
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Acucar_e_alcool/23RO/23%C2%AA%20RO_%20Sorgo_Embrapa.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Acucar_e_alcool/23RO/23%C2%AA%20RO_%20Sorgo_Embrapa.pdf


44 
 

 
 

GARCIA, D. B. Danos causados por Mahanarva fimbriolata (Stål, 1854) na 
qualidade da cana e processo fermentativo. 2009. 85 f. Dissertação (Mestrado em 
Microbiologia Agropecuária) Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2009. 

GNANSOUNOU, E., DAURIAT, A. Ethanol fuel from biomass: A review. Journal of 
Scientific and Industrial Research, v. 64, p. 809-821, 2005. Disponível em: 
<http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/4983>. Acesso em: 11 jan. 2013. 

GNANSOUNOU, E.; DAURIAT, A.; WYMAN, C. E. Refining sweet sorghum to 
ethanol and sugar: economic trade-offs in the context of north China. Bioresource 
Technology, Amsterdam, v. 96, n. 9, p. 985-1002, 2005. 

GOLDEMBERG, J.; COELHO, S. T.; GUARDABASSI, P. The sustainability of 
ethanol production from sugarcane. Energy Policy, London, v. 36, n. 6, p. 2086-
2097, 2008. 

GOSHADROU, A.; KARIMI, K.; TAHERZADEH, M. J. Bioethanol production from 
sweet sorghum bagasse by mucorhiemalis. Industrial Crops and Products, v. 34, 
p. 1219-1225, 2011. 

GUIYING, L.; WEIBIN, G.; HICKS, A.; CHAPMAN, K. R. Training manual for sweet 
shorgum. regional office for Asia and the Pacific. Beijing; Chinese Academic 

Sciences, 2000.  134 p. 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR UNIFORM METHODS OF SUGAR 
ANALYSIS. ICUMSA. Method book. Berlin. Bartens, 2011, 400p. 

JARDINE, J. G.; PERES, M. R.; DISPATO, I. Indicações de aspecto tecnológico 
sobre o bioetanol de matéria-prima amilácea. Embrapa Informática Agropecuária, 
2009. 23 p. Campinas: (Documentos). 

KOLLING, D. F. Determinação da localização de uma planta multi-produto no 
Estado do Mato Grosso com base na eficiência da produção de etanol. 2012. 74 

f. Dissertação (Mestrado em Agronegócios) – Centro de Estudos e Pesquisas em 
Agronegócios, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.  

KUMAR, C. G. F. A.; RAO, P. S.; REDDY, B. V.; RATHORE, A.; RAO, R. N.; KHALID 
S.; KUMAR, A. A.; KAMAL, A. Characterization of improved sweet sorghum 
genotypes for biochemical parameters, sugar yield and its attributes at different 
phenological stages. Sugar Technology, Amsterdam, v.12, p. 322-328, 2011. 

KUNDIYANA, D. K. “Sorganol®”: In-field production of ethanol from sweet 
sorghum. 2006. 132f. Dissertação (Mestrado em Ciências). Universidade Estadual 

de Oklahoma, Oklahoma, 2006. 

KUNERT, K. J. Stress Physiology: Understanding the Limits for Plant Performance. 
In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE FISIOLOGIA DA CANA-DE-AÇÚCAR, 2000, 
Piracicaba. Anais... 1-CD-ROM. 



45 
 

 
 

LANE, J. H.; EYNON, L. Determination of reducing sugars by Fehling solution 
with methylene blue indicator. London: Norman Rodger, 1934. 8 p. 

LEE, S. S.; ROBINSON, F. M.; WANG, H. Y. Rapid determination of yeast viability. 
In: BIOTECHNOLOGY BIOENGINEERING SYMPOSIUM. University of  Michigan, 
United States. 1981. n.11, p.641-649. 

LIMA, U. A.; BASSO, L. C.; AMORIN, H. V. Produção de etanol. In: LIMA, U. A.; 
AQUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHMIDELL, W.  Biotecnologia Industrial. (Ed.) 
São Paulo. 2001, v. 3, p. 1-43. 

LNF. LNF Latino Americana. Leveduras selecionadas. 2013. Disponível em: 
http://www.lnf.com.br/leveduras.html. Acesso em: 01 jun. 2013. 

LUZ JR., L. F. L.; KAMINSKI, M.; KOZAK, R. H.; NDIAYE, P. M. Bioetanol, biodiesel 
e biocombustíveis: perspectivas para o futuro. Boletim regional, urbano e 
ambiental 03. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 2009. 

MANEA, V.; TANASE A.; CASARICA A.; ALBULESCU R.; RADULESCU, G.; 
CAMPEANU G.; ISRAEL-ROMING F.; STOIAN G.. Study of the chemical 
composition of sweet sorghum stalks depleted in carbohydrates with applications in 
obtaining bioethanol. Analele Stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" 
din Iasi Sec. II a. Genetica si Biologie Moleculara, v. 11, n. 4, p.87-96, 2010. 

MENEGUETTI, C. C. Processos de produção do álcool etílico de cana-de-açúcar e 
os possíveis reaproveitamentos dos resíduos resultantes do sistema. In: 
ENCONTRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL, 4, 2010. 
Campo Mourão. Anais... 

MILLER, G. L. Use of de dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing 
sugar. Analytical Chemistry, Washington, v. 31, n. 3, p. 426-428, 1959. 

MONACO, M. A. S. L. Efeito protetor do magnésio no choque térmico e estresse 
pelo etanol em leveduras Saccharomyces cerevisiae. Piracicaba: Universidade de 
São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, p. 64, 2007. 

MUTTON, M. J. R. Avaliação da fermentação etanólica do caldo de cana-de-
açúcar (Saccharum spp) tratada com maturadores químicos. 1998. 178 f Tese 

(Livre-Docência), Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade 
Estadual Paulista, Jaboticabal, 1998. 

MUTTON, M. J. R. Reflexos da qualidade da matéria-prima sobre a fermentação 
etanólica. WORKSHOP sobre “Produção de etanol: qualidade da matéria-prima”. 
Lorena, 2008. 

MUTTON, M. J. R. & MUTTON, M. A. Maturadores químicos em cana-de-açúcar: III 
– Efeitos na fermentação etanólica e microbiota do mosto. In: 8º CONGRESSO 
NACIONAL DA STAB. Recife, p.452-457. 2002. 

NAN, L.; BEST, G.; CARVALHO NETO, C. C. Ethanol production from sweet 
sorghum. In: FAO. Integrated energy systems in China – The cold Northeastern 

http://www.lnf.com.br/leveduras.html


46 
 

 
 

region experience. FAO, Roma, 1994. Disponível em: 
<http://www.fao.org/docrep/T4470E/T4470E00.htm>. Acesso em: 4 fev. 2013. 

NARENDRANATH, N.V.; THOMAS, K.C.; INGLEDEW, W.M. Effects of acetic acid ad 
lactic acid on the growth of Saccharomyces cerevisiaein a minimal medium. Journal 
of Industrial Microbiology and Biotechnology, Hildelberg, n. 31, v. 26, p. 71-177, 

2001. 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger princípios de bioquímica. 5. ed. Porto 
Alegre: ArtMed, 2011. 1304 p. 

OKOLO, B.; JOHNSTON, B. J. R.; BERRY, D. R. Toxicity of ethanol, n-butanol and 
iso-amyl alcohol in Sacch. cerevisiae when supplied separately and in mixtures. 
Biotechnology Letters, Kew, v. 9, n. 6, p. 431-434, 1987. 

PEREIRA FILHO, I. A.; PARRELLA, R. A. C.; MOEREIRA, J. A. A.; MAY, A., 
SOUZA, V. F.; CRUZ, J. C. Avaliação de cultivares de sorgo sacarino [Shorgum 
bicolor (L.) Moench] em diferentes densidades de semeadura visando à obtenção de 
etanol. In: Congresso Nacional de Milho e Sorgo, 29, 2012, Águas de Lindóia. 
Resumos... 

PICOLI, M. C. A. Estimativa da produtividade agrícola da cana-de-açúcar 
utilizando agregados de redes neurais artificiais: estudo de caso Usina 
Catanduva - 2007. Disponível em: <http://mtc-m17.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/MTC-
m13@80/2006/11.22.12.24/doc/publicacao.pdf>. Acesso em: mar 2013. 

POLAKOVIC, M.; HANDRIKOVÁ, G.; KOSIK. M. Inhibitory effects of some phenolic 
compounds on enzymatic hydrolysis of sucrose. Biomass and Bioenergy, 
Kidlington, v. 3, n.5, p. 369-371, 1992. 

QUEIROZ, V. A. V.; MORAES, É. A.; SCHAFFERT, R. E.; MOREIRA, A. V.; 
RIBEIRO, S.; MACHADO, R.; MARTINO, H. S. D. Potencial funcional e tecnologia de 
processamento do sorgo [sorghum bicolor (l.) moench], para alimentação humana. 
Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v. 10, n. 3, p. 180-195, 2012. 

QUILHÓ, F. T. L. Produção de bioetanol a partir de materiais lenho-celulósicos 
de sorgo sacarino: revisão bibliográfica. 2011. 88 f. Dissertação (Mestrado). 
Faculdade de Ciência e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Portugal, Lisboa, 
2011. 

RAVANELI, G, C. Qualidade da matéria-prima, microbiota fermentativa e 
produção de etanol sob ataque de Mahanarva fimbriolata em cana-de-açúcar. 

105 p., Tese (Doutorado) Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2010. 

RATNAVATHI, C. V.; SURESH, K.; VIJAY K., B. S.; PALLAVI, M.; KOMALA, V. V.; 
SEETHARAMA, N. Study on genotypic variation for ethanol production from sweet 
sorghum juice. Biomass and Bioenergy, Kidlington, v. 34, n. 7, p. 947-952, 2010. 

http://www.fao.org/docrep/T4470E/T4470E00.htm


47 
 

 
 

REDDY, B. V., RAMESH, S., REDDY, P. S., RAMAIAH, B., SALIMATH, M., & 
KACHAPUR, R. Sweet sorghum- a potential alternate raw material for bio-ethanol 
and bio-energy. Sorghum Millets Newsletter. Patancheru. v. 46, p. 79-86, 2005. 

REDDY B. V. S.; LAYAOEN, H.; DAR, W.D.; SRINIVASA RAO, P.; EUSEBIO, J.E. 
Sweet sorghum in the philippines: status and future. Patancheru 502 324, Andhra 
Pradesh, India: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, 
2011. 116 p. 

RIBEIRO, E. J. Fermentação Alcoólica. Apostila Módulo II. Processamento na 

Indústria Sucroalcooleira. Uberaba, FAZU, 2010.  

RIBEIRO FILHO, N. M.; FLORÊNCIO I. M.; ROCHA A. S; DANTAS J. P.; 
FLORENTINO E. R.; SILVA F. L. H. Aproveitamento do caldo do sorgo sacarino para 
produção de aguardente. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, 
Campina Grande, v. 10, n. 1, p. 9-16, 2008. Disponivel em: < 
http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/rev101/Art1012.pdf>. Acesso em dez. 2012. 

RIDESA. Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético. 
2013. Disponível em: http://www.ridesa.agro.ufg.br/. Acesso em jun. 2013. 

RIPOLI T. C. C.; RIPOLI M. L. C. Biomassa de cana-de-açúcar: colheita, energia 
e ambiente. 2ª ed. Piracicaba, 2009. 302p. 

ROCHA, M. V. P. Produção de bioetanol a partir de pedúnculo de caju 
(anacardium occidentale l.) por fermentação submersa. 2010. 147 f. Tese 
(Doutorado em Engenharia Química) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2010. 

SANTOS, D. H.; SILVA, M. A.; TIRITAN, C. S.; FOLONI, J. S. S.; ECHER, F. R. 
Qualidade tecnológica da cana-de-açúcar sob adubação com torta de filtro 
enriquecida com fosfato solúvel. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 
Ambiental, Campina Grande, v. 15, n.5, p. 443-449, 2011. 

SCHAFFERT, R. E.; PARRELLA, R. A. C. Planejamento Industrial. In: MAY, A. (Ed.) 
Sistema embrapa de produção agroindustrial de sorgo sacarino para 
bioetanol: Sistema BRS1G-tecnologia qualidade embrapa. Sete Lagoas, 2012, 
p.85-92. 

SOUZA, V. F. Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de sorgo sacarino. 

2011. 63 p. Dissertação (Mestrado), Universidade Estadual de Montes Claros, 
Janaúba – MG, 2011. 

SOUZA, C. C; DANTAS, J. P; SILVA, S. M; SOUZA, V. C; ALMEIDA, F. A; SILVA, L. 
E. Produtividade do sorgo granífero cv. Sacarino e qualidade de produtos 
formulados isoladamente ou combinados ao caldo de cana-de-açúcar. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, Campinas, 25, n. 3, p. 512-517, 2005. 

SRINIVASA RAO, P.; RAO S.S.; SEETHARAMA N.; UMAKANTH A.V.; REDDY S. 
P.; REDDY B.V.S.; GOWDA, C.L.L.. Sweet sorghum for biofuel and strategies for its 

http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/rev101/Art1012.pdf
http://www.ridesa.agro.ufg.br/


48 
 

 
 

improvement. Patancheru, Andhra Pradesh, India: International Crops Research 
Institute for the Semi-Arid Tropics, 80 p, 2009. (Information Bulletin, 77) 

STEINDL, R. J. Clarification of cane juice for fermentation. In: INTERNATIONAL 
SOCIETY OF SUGAR CANE TECHNOLOGISTS CONGRESS, 27., 2010, 
Proceedings.... 

STUPIELLO, J. P. Produção de aguardente: qualidade da matéria-prima. : MUTTON, 
M.J.R., MUTTON, M. A. aguardente de cana – produção e qualidade. Jaboticabal, 
1992, p.93-132. 

STUPIELLO, J. P. Conversando com a cana. STAB: açúcar, álcool e subprodutos, 

Piracicaba, v. 17, n. 5, p. 13, 1999. 

STUPIELLO, J.P. Efeitos dos não-açúcares. STAB: açúcar, álcool e subprodutos, 
Piracicaba, v.20, n. 3, p.10, 2002. 

TEIXEIRA, C. G. T.; JARDINE, J. G.; E BEISMAN, D. A. Utilização do sorgo sacarino 
como matéria-prima complementar à cana-de-açúcar para a obtenção de etanol em 
microdestilaria. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 17, n. 3, p. 221-
229, 1997. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/articleXML.php?pid=S0101-
0611997000300011&lang=en.  Disponível em:<http://doi. 10.1590/S0101-
20611997000300011. 

TEIXEIRA, C. G.; JARDINE, J. G.; NICOLELLA, G. Influência da época de corte 
sobre o teor de açúcares de colmos de sorgo sacarino1. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, Brasília, v. 34, n. 9, p. 1601-1606, 1999. 

TOSSETO, G. M. Influência da matéria-prima no comportamento cinético de 
levedura na produção de etanol. 2002. 95 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Química) – Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2002. 

UNICA. União da Indústria da Cana-de-açúcar. 2013. Disponível em: 
http://www.unica.com.br. Acesso em: dez. 2012. 

UNICA. União da Indústria da Cana-de-açúcar. 2009.  Disponível em: 
<http://www.unica.com.br/>.  Acesso em: nov. 2012. 

VENTURI, P.; VENTURI, G. Analysis of energy comparison for crops in European 
agricultural systems. Biomass and Bioenergy, v. 25, n. 3, p. 235-255, 2003. 

VIÉGAS, E. K. D. Propriedade antibacteriana da própolis verde sobre bactérias 
contaminantes da fermentação etanólica. 2011. 70p. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São 
Paulo, Piracicaba, 2011.  

WACLAWOVSKY, A. J.; SATO, P. M.; LEMBKE, C. G.; MOORE, P. H.; SOUZA, G. 
M. Sugarcane for bioenergy production: an assessment of yield and regulation of 

http://www.scielo.br/scieloOrg/php/articleXML.php?pid=S0101-0611997000300011&lang=en
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/articleXML.php?pid=S0101-0611997000300011&lang=en
http://www.unica.com.br/


49 
 

 
 

sucrose content. Plant Biotechnology Journal, v. 8, p. 263–276. Disponível 

em:<http://doi. 10.1111/j.1467-7652.2009.00491.x. 2010. 

WILHELM W. W.; JOHNSON J. M. F.; HATFIELD J. L.; VOORHEES W. B.; LINDEN 
D. R. Crop and soil productivity response to corn residue removal: a literature review. 
Agronomy Journal, Madison, n. 1, p. 1-17, 2004. 

 


