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RESUMO 

 

VIANA, Daniel José Silva. Batata-doce (Ipomoea batatas): seleção e caracterização de clones 

com potencial para a produção de bioetanol Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri – UFVJM, 2018. Tese de Doutorado do curso de Pós-Graduação em 

Biocombustíveis. (119 pág.) 

 

 O etanol carburante é um importante produto renovável que pode ser usado como 

combustível líquido convencional e alternativo aos combustíveis fósseis. O aumento da oferta 

de etanol combustível e a conquista de novos mercados dependem da exploração de 

biomassas alternativas à cana-de-açúcar e ao milho. Com o objetivo de somar conhecimento 

para a adoção de cultura agrícola alternativa às biomassas já adotadas e cultivadas 

extensivamente para a indústria alcooleira, esta tese buscou selecionar clones de batata-doce 

com alta produtividade e elevados teores de amido para as condições edafoclimáticas do Alto 

Vale do Jequitinhonha. Os experimentos de campo foram conduzidos na Fazenda Forquilha, 

no município de Diamantina, MG, Brasil, numa altitude média de 1.219 m, a 18º17'17"S e 

43º51 ' 19"W, em Neossolo Quartzarênico Órtico Típico. Foram avaliados vinte clones de 

batata-doce. As batatas foram colhidas após seis meses e determinadas às produtividades 

agrícolas, expressas em matéria integral e seca. As raízes foram caracterizadas quantos às 

concentrações de amido, amilose, amilopectina, açúcares solúveis, açúcares redutores, 

glicose, digestibilidade enzimática do amido, capacidade de inchamento do amido e 

solubilidade do amido. Foi ainda estimada a produtividade de álcool por hectare para cada um 

dos clones avaliados considerando a adoção de tecnologia de primeira geração para a 

produção de etanol amiláceo. Foram ainda avaliadas possíveis correlações entre os teores de 

amilose, poder de inchamento e solubilidade do amido com a digestibilidade do amido. Os 

clones denominados Palmas, Batata Mandioca, Cariru Vermelha, Tomba Carro I e UFVJM 28 

apresentaram elevada produtividade de açúcar solúvel total, e que pode ser convertido 

facilmente em etanol por processo fermentativo convencional. O clone denominado UFVJM 

28 apresentou os maiores valores de produtividade total, matéria seca, amido e açúcares 

solúveis. O Cálculo teórico da produtividade de etanol a partir das raízes de batata-doce 

destacou os clones Cariru Vermelha, UFVJM 21, Tomba Carro I e UFVJM 28 como os mais 

promissores para a região do alto vale do Jequitinhonha. O clone UFVJM 28 foi o que 



 

 

apresentou o maior potencial para a produção de álcool (4.940 L ha-1) em ciclo de 6 meses de 

cultivo. Este mesmo clone também apresentou um dos melhores valores de digestibilidade 

enzimática do amido.   

 

 

 

 

Palavras-chave: Ipomoea batatas, bioetanol, biocombustíveis, amido, etanol de primeira 

geração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
 

VIANA, Daniel José Silva. Sweet potato (Ipomoea batatas): selection and characterization of 

clones with potential for the production of bioethanol. Federal University of the Jequitinhonha 

and Mucuri Valleys - UFVJM, 2018. PhD thesis of the Postgraduate Course in Biofuels. 

(119p.) 

 

Fuel ethanol is an important renewable product that can be used as conventional and 

alternative liquid fuel for fossil fuels. The increase in the supply of fuel ethanol and the 

conquest of new markets depend on the exploitation of biomass alternatives to sugarcane and 

corn. With the objective of adding knowledge for the adoption of alternative agricultural 

culture to biomasses already adopted and cultivated extensively for the alcohol industry, this 

thesis sought to select sweet potato clones with high productivity and high starch contents for 

the edaphoclimatic conditions of the Upper Jequitinhonha Valley. The field experiments were 

conducted at Fazenda Forquilha, in the municipality of Diamantina, MG, Brazil, at an average 

elevation of 1,219 m, at 18º17'17 "S and 43º51 '19" W, in a Typical Orthotic Quartz. Twenty 

sweet potato clones were evaluated. The potatoes were harvested after six months and the 

agricultural yields expressed as whole and dry matter were determined. The roots were 

characterized as to the concentrations of starch, amylose, amylopectin, soluble sugars, 

reducing sugars, glucose, enzymatic digestibility of starch, starch swellability and starch 

solubility. The ethanol productivity per hectare was also estimated for each of the evaluated 

clones considering the adoption of first generation technology for the production of starch 

ethanol. It was also evaluated possible correlations between amylose contents, swelling power 

and solubility of starch with starch digestibility. The clones called Palmas, Cassava Potato, 

Cariru Vermelha, Tomba Carro I and UFVJM 28 presented high yields of total soluble sugars, 

which can easily be converted into ethanol by conventional fermentative processes. The clone 

denominated UFVJM 28 presented the highest values of total productivity, dry matter, starch 

and soluble sugars. Theoretical Calculus of ethanol productivity from sweet potato roots 

highlighted the Cariru Vermelha, UFVJM 21, Tomba Carro I and UFVJM 28 clones as the 

most promising for the high Jequitinhonha valley region. The UFVJM 28 clone presented the 

highest potential for alcohol production (4,940 L ha-1) in a cycle of 6 months of cultivation. 

This same clone also presented one of the best values of enzymatic digestibility of starch. 

 



 

 

Key-words: Ipomoea batatas, bioethanol, biofuels, starch, first-generation ethanol. 
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1 INTRODUÇÃO 

A batata-doce (Ipomoea batatas (L.) Lam) é uma olerícola cultivada em todo o 

mundo. A raiz da planta é seu principal produto e é usada principalmente para alimentação 

humana e animal na forma in natura ou processada. A cultura se destaca por sua facilidade de 

cultivo, rusticidade, adaptabilidade a diferentes tipos de solo e clima, alta tolerância à seca, 

curto ciclo de produção e baixo custo de produção (ANDRADE JUNIOR et al., 2012).  No 

entanto, a baixa produtividade agrícola desta cultura está associada com o baixo índice de 

tecnificação, a práticas inapropriadas de cultivo e ao uso de variedades não selecionadas 

(WIDODO et al., 2015). 

Devido aos elevados teores de carboidratos as raízes de batata-doce têm sido 

apontadas como alternativa ao uso da cana de açúcar e do milho para a produção de etanol 

(ZISKA et al., 2009; MASIERO et al., 2014). O teor médio de amido em raízes frescas de 

batata-doce é de 20%, e pode variar entre 9,8 e 27,5% ou, se expressa em matéria seca, entre 

40,0 e 83,1% (DANGLER et al., 1984; SUAREZ et al., 2016.). Há projeções e estudos de 

casos que relatam para a referida cultura uma produtividade de etanol entre 1250 a 8839 L ha-

1 ano-1 (HOSEIN e MELLOWES, 1989; ZISKA et al., 2009). 

Aspectos como a seleção de variedades com alta produtividade e alto teor de amido, a 

possibilidade de obtenção de duas ou mais colheitas anuais, e o desenvolvimento de processos 

de sacarificação do amido com pequeno investimento e elevada eficiência energética, são 

desafios para a incorporação desta cultura à cadeia de produção de etanol. Além disso, a 

seleção de clones adaptados ao clima e à diversidade dos solos encontrados em diferentes 

regiões do globo deve ser considerada. Existem muitas variedades de batata-doce, com 

diferentes tamanhos, formas, texturas, cores e composição química. Muitas delas, apesar de 

extremamente produtivas, não são adequadas para comercialização in natura. Mesmo entre as 

variedades já selecionadas para satisfazer ao mercado de alimentos, há perdas consideráveis 

devido à falta de padrão comercial. Devido a essas características, podemos prever cenário em 

que o uso simultâneo da batata-doce para o mercado de alimentos e para o de biocombustíveis 

possa trazer vantagens econômicas para o produtor. 

Os biocombustíveis líquidos, a exemplo do bioetanol e do biodiesel, são considerados 

renováveis e trazem consigo benefícios econômicos e ambientais. A produção de bioetanol 

utiliza predominantemente duas culturas vegetais para tal fim, a cana-de-açúcar (gênero 

Saccharum) e o milho (Zea mays). Existem dois aspectos principais que impactam 

negativamente a oferta e o preço do etanol combustível derivados dessas biomassas, que são: 
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1) a competição com o mercado de alimentos e, 2) a condição de commodities associada ao 

açúcar e ao milho. Para além das questões de mercado e de segurança alimentar, as culturas 

da cana-de-açúcar e do milho também sofrem restrição quanto ao plantio, que depende 

principalmente do clima e do zoneamento agrícola. Como parte da solução para a expansão e 

descentralização da oferta de biocombustíveis, podemos explorar a diversificação de culturas 

agrícolas passíveis de atender a esta cadeia produtiva especializada.  

Nesta última década, vários trabalhos com o cultivo experimental de batata-doce 

(MUSSOLINE et al., 2017; ALVES et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017; MUSSOLINE e 

WILKIE 2017; LIMA et al., 2016; WIDODO et al., 2015; WALUYO et al., 2015; JUSUF e 

GINTING 2014; SANTANA et al., 2013; RÓS et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2013; 

ANDRADE JÚNIOR et al., 2012; JIN et al., 2012; SILVEIRA et al., 2011; ANDRADE 

JÚNIOR et al., 2009)  têm demonstrado a possibilidade técnica de obtenção de produtividade 

agrícola (TABELA 1) superior à média nacional (11 t ha-1), com clones que produzem acima 

de 55,00 t ha-1 e projeções de etanol (WALUYO et al., 2015; JUSUF e GINTING 2014; 

SILVA 2013; ZISCA et al. 2009) superiores a 24.000 L ha-1 e produtividade de amido 

superior a 8,00 t ha-1. Considerando os teores de carboidratos armazenados em suas raízes, e a 

perspectiva de aumento da produtividade, a batata-doce se posiciona como cultura potencial 

para a indústria de etanol, podendo tornar-se alternativa à cultura da cana-de-açúcar para 

algumas regiões do Brasil, ou uma cultura complementar e vinculada à entressafra da cana, o 

que permitiria a manutenção da oferta de álcool durante todo a ano.  
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TABELA 1 - Estimativas de produtividade total de raízes, etanol e amido de raiz de vários 
clones de batata-doce (Ipomoea batatas) em diferentes localidades. 

Clone Localidade Produtividade total de 
raízes (t ha-1) 

Referência 

CX – 1 Gainesville - Flórida 46,90 Mussoline et al. (2017) 

IPB-159 São Cristóvão - SE 44,05 Alves et al. (2017) 

IPB-149 São Cristóvão - SE 38,32 Oliveira et al. (2017) 

CX – 1  Gainesville - Flórida 53,50 Mussoline e Wilkie (2017) 

Duda Palmas – TO 47,19 Lima et al. (2016) 

Bali and Nusa Tenggara Indonésia 35,00 Widodo et al. (2015) 
 

Dark Orange Jatinangor - Indonésia 
 

35,00 Waluyo et al. (2015) 
 

Jewel Indonésia 42,60 Jusuf e Ginting (2014) 

Duda Palmas – TO 55,09 
 

Santana et al. (2013) 

Londrina Presidente Prudente - SP 36,50 Rós et al. (2013) 

Paraíba Areia – PB 39,80 Oliveira et al. (2013) 

UFVJM -28 Diamantina- MG 32,90 Andrade Júnior et al. (2012) 

SS 19 China 38,63 Jin et al. (2012) 

BD#09  Palmas – TO 36,5 Silveira et al. (2011) 

UFVJM – 05 Diamantina - MG 45,36 Andrade Júnior et al. (2009) 

Clone Localidade Produtividade de 
etanol (L ha-1) 

Referência 

White Jatinangor - Indonésia 
 

3.186,40 Waluyo et al. (2015) 
 

Jewel Indonésia 5.821,00 Jusuf e Ginting (2014) 

UGA119  Guarapuava - PR 24.781,56 Silva (2013) 

Unknown Alabama - USA 8.141,00 Zisca et al. (2009) 

Unknown Maryland - USA 8.839,00 Zisca et al. (2009) 

Clone Localidade Produtividade de 
amido (t ha-1) 

Referência 

Darma 
 

Jatinangor - Indonésia 
 

7,2 Waluyo et al. (2015) 
 

BD#09  Palmas - TO 7,42 Silveira et al. (2011) 

Unknown Alabama - USA 5,43 Zisca et al. (2009) 

Unknown Maryland - USA 8,64 Zisca et al. (2009) 
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Com base no exposto, esta tese abordou como desafio a seleção de clones de batata-

doce para as condições edafoclimáticas do Alto Vale do Jequitinhonha e com características 

químicas e físico-químicas adequadas para a produção de etanol. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Selecionar clones de batata-doce com alta produtividade agrícola nas condições 

edafoclimáticas do Alto Vale do Jequitinhonha e estimar a produção de etanol com base nos 

teores de carboidratos nas raízes e em tecnologia de primeira geração para conversão de 

amido em etanol. 

 

2.2 Objetivos específicos  

i. Avaliar vinte clones de batata-doce quanto aos seguintes parâmetros:  

- produtividade total de raízes (t ha-1); 

- teor de amido; 

- teor de açúcares solúveis; 

- digestibilidade enzimática do amido; 

- capacidade de inchaço e solubilidade do amido. 

ii. Estimar, com base em tecnologia de primeira geração, a produtividade de álcool 

obtenível com a cultura de cada clone (L ha-1). 

iii. Avaliar as correlações entre os teores de amilose, poder de inchamento e 

solubilidade do amido com a digestibilidade do amido. 

iv. Indicar o(s) clone(s) com maior potencial para a indústria de etanol combustível. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Cultura da batata-doce 

A batata-doce é uma olerícola pertencente à família Convolvulácea, originária da 

América Central e Sul (AUSTIN, 1988; SILVA et al., 2002), estendendo-se desde a Península 

de Yucatam, no México, até a Colômbia. É uma planta perene, de importância econômica que 

se encontra amplamente distribuída pelas regiões tropicais, subtropicais e temperadas 

(SRISUWAN et al., 2006). É uma cultura típica de áreas geográficas de baixa fertilidade, 

sendo considerada uma cultura de subsistência, com amplas possibilidades de utilização 

(BRITO, 2003; ANDRADE JÚNIOR et al., 2012). 

Esta hortaliça se destaca pela facilidade de cultivo, rusticidade, ampla adaptação a 

diferentes tipos de solo e clima, alta tolerância à seca e baixo custo de produção. Pode ser 

empregada na alimentação humana e animal, e como matéria-prima nas indústrias de 

alimentos, tecidos, papel, cosméticos, preparação de adesivos e álcool carburante 

(CARDOSO et al., 2005; GONÇALVES NETO et al., 2011).  

A batata-doce é alógama, ou seja, realizam polinização cruzada (acima de 95%). 

Segundo Daros et al. (2002) o mecanismo que determina esta alogamia é a 

autoincompatibilidade que ocorre entre o grão de pólen e o estigma, impedindo a germinação 

do pólen no estigma da mesma planta. Sua propagação comercial é feita vegetativamente 

(MASSAROTO, 2008), porém, a obtenção de sementes botânicas por polinização cruzada é 

possível, no entanto, não apresenta interesse comercial devido ao alto nível de segregação da 

progênie. As flores são hermafroditas de coloração lilás ou roxa, podendo ter manchas 

arroxeadas (MARTIN, 1970), com a polinização normalmente feita por insetos e raramente 

por autofecundação (OLIVEIRA et al., 2002). 

O melhoramento genético da cultura é utilizado com intuito de proporcionar o 

aumento da frequência dos alelos favoráveis ou a exploração da heterose, e segundo Peixoto 

(2009), dentre as técnicas de melhoramento de populações existentes na batata-doce, 

geralmente é realizado o policruzamento, que é um método de cruzamento onde cada material 

é circundado pelo maior número possível de materiais diferentes dele, isto favorece o 

cruzamento em alógamas e maximiza a probabilidade de haver novas combinações genéticas. 

No entanto, na batata-doce pode-se viabilizar o policruzamento realizando em seguida a 

seleção recorrente. 
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As raízes tuberosas se formam desde o início do desenvolvimento da planta, e são 

facilmente identificadas pela sua maior espessura, pouca presença de raízes secundárias e por 

se originarem dos entrenós que se enraizaram, através do acúmulo de amido e açúcares 

(SILVA et al., 2002).  

Segundo Erpen et al., (2013), em climas tropicais o início da tuberização da batata-

doce varia de acordo com a data de plantio, pois em épocas de fotoperíodos curtos aceleram 

sua ocorrência. No entanto, em clima subtropical, a produtividade é maior quando o plantio é 

realizado no final do inverno, em decorrência da maior duração da fase IT-CO (início da 

tuberização à colheita), que coincide com os períodos de alta incidência de radiação solar e de 

temperaturas favoráveis ao crescimento e desenvolvimento da batata-doce. 

Porém, a batata-doce é uma cultura que se desenvolve bem em qualquer tipo de solo, 

desde os arenosos até os mais argilosos, no entanto consideram-se como ideais aqueles leves, 

soltos, bem estruturados, permeáveis, com fertilidade de média a alta, bem drenados, com boa 

aeração (SILVEIRA, 2007). O pH ideal  está na faixa de 5,6 a 6,5, ainda que possa crescer e 

produzir bem em solos com pH variando de 4,5 a 7,7  (SOARES et al., 2002). 

Segundo Malavolta (2006), a adubação com fosfatos é considerada uma das mais 

importantes para o cultivo da batata-doce. Esse elemento é necessário para a formação dos 

açúcares e seu transporte até os órgãos de reserva, podendo aumentar os teores de amido na 

raiz, constituinte fundamental para a produção de etanol. 

Apesar da batata-doce ser atualmente cultivada em áreas com preparo convencional de 

solo (aração e gradagem), Barrera (1986) já recomendava seu plantio em sulco em solos 

arenosos, uma vez que a construção de leiras contribuía para a perda da umidade do solo, 

podendo-se formar os camalhões durante as operações de capina e amontoa. 

Segundo Rós (2017), quando há um menor revolvimento do solo, por meio da 

eliminação da etapa de aração e gradagem, isto é, quando ocorre primeiramente a confecção 

de leiras para propiciar um melhor desenvolvimento das raízes tuberosas da batata-doce, faz 

com que promova propriedades físicas do solo favoráveis ao cultivo de batata-doce, visto que 

resulta em valores de propriedades físicas semelhantes aos do preparo que contém as etapas 

de aração e gradagem e confecção de leiras, preparo comumente adotado para a cultura. 

A necessidade hídrica da cultura está em torno de 500 a 750 mm de lâmina de água 

durante o ciclo produtivo, para bom crescimento e desenvolvimento da planta (SOARES et 

al., 2002).  De acordo com Silva et al. (2008), o cultivo da batata-doce deve ser implantado 

em locais, com pluviosidade anual média de 750 a 1000 mm, sendo que cerca de 500 mm são 
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necessários durante a fase de crescimento. Mantovani et al. (2013), estudando a eficiência no 

uso de água em dois cultivares de batata-doce encontraram lâmina mínima de 220 mm e 

máxima de 450 mm para ambos os cultivares, obtendo-se a máxima produtividade em 350 

mm. 

Dentre vários fatores limitantes para a produção de batata-doce, o processo de 

multiplicação vegetativa, por meio de ramas e raízes se destaca, uma vez que favorece a 

disseminação de pragas e doenças durante os sucessivos cultivos, resultando em uma queda 

significativa da produção (CASTRO et al., 2008). São as principais pragas, os insetos de solo 

e os nematoides-das-galhas, que danificam severamente as raízes tuberosas, depreciando as 

suas aparências e comprometendo a sua qualidade. Os nematoides-das-galhas, Meloidogyne 

spp., estão entre as pragas mais prejudiciais para a batata-doce (GOMES, 2014). 

 

 

3.2 Tecnologia de produção de etanol a partir de amido 

 

A busca por alternativas para produção de etanol, assim como a tecnologia industrial 

utilizada para fontes amiláceas, já faz parte de vários países detentores de alta tecnologia, 

como Alemanha, Dinamarca, Bélgica, Suécia, França e Estados Unidos, desde o final da 

década de 90 (SILVEIRA, 2008b). 

O bioetanol de primeira geração envolve matérias-primas ricas em sacarose, assim 

como de amido, entre os quais temos o milho, trigo, arroz, batata, mandioca, batata-doce e 

cevada (AZHAR et al., 2017). O etanol a partir de grãos ricos em amido, como trigo e cevada, 

são usados principalmente na Europa, especificamente na Alemanha e França (GALBE e 

ZACCHI, 2002; ERDEI, 2013). 

A produção de etanol a partir do milho, para utilização como combustível, é 

considerada uma tecnologia madura, utilizada nos Estados Unidos desde meados de 1900 

(BOTHAST e SCHLICHER, 2005). 

Segundo Mafioletti et al. (2011), na última década o etanol de milho foi produzido nos 

Estados Unidos por processos seco e úmido. No processo seco, o milho é transformado em 

farinha, sem separar seus diversos componentes, ao qual são adicionadas água e diversas 

enzimas ao mosto resultante, com o objetivo de transformar o amido em glicose, que é o 

açúcar precursor do etanol anidro, sendo maior parte da produção americana de etanol é feita 

segundo esse processo. No entanto, a principal diferença entre esse e o processo úmido é que, 
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nesse segundo processo, os grãos são tratados, e o milho é embebido em água e, após a 

maceração, o gérmen (com o qual posteriormente é produzido o óleo) é separado do glúten, da 

fibra e do amido, que são utilizados na produção de etanol e de outros subprodutos, sendo que 

esse processo representa a menor parte da produção americana. 

De acordo com Menezes (1980), o etanol de mandioca já foi produzido no Brasil no 

período de 1932 a 1945, quando a disponibilidade energética da época da guerra era bastante 

limitada. Nesta época, operou a Usina de Álcool Gravata de Divinópolis do Governo do 

Estado de Minas Gerais e, em Sorocaba SP, uma das destilarias da Sociedade Anônima 

Indústrias Reunidas do Amido (S.A.I.R.A) fabricava álcool em uma instalação com 40% da 

capacidade da Usina de Divinópolis. Outras destilarias para álcool de mandioca foram 

projetadas e algumas instaladas, como a de Macaé no Estado do Rio de Janeiro. Para 

Gonçalves et al. (2007), a mandioca possui um alto valor em carboidratos, o que espera-se um 

elevado teor de açúcar a partir desta cultura devido à existência de grande quantidade de 

amido, cujo produto final da hidrólise se constituiu basicamente em glicose. 

O amido é um substrato que está disponível em grande quantidade em grãos, raízes 

tuberosas e tubérculos e pode ser facilmente convertido em açúcares fermentáveis pela ação 

de enzimas amilolíticas, sendo que estas podem ser produzidas por microrganismos de forma 

econômica (NIGAM e SINGH, 1995; VERMA, 2000; WALTER et al., 2005). O amido é a 

principal reserva energética das plantas, entre os quais, de acordo com Leonel e Cereda 

(2002), as principais fontes de amido são os cereais, tais como milho, trigo, arroz, cevada, 

sorgo; tubérculos, particularmente batata, mandioca e mandioquinha-salsa; raízes tuberosas 

como a batata-doce e beterraba ou ainda oleaginosas, como, por exemplo, mamona, pinhão 

manso, dendê, canola, girassol, babaçu e soja, em que o amido concentra-se nas porções 

residuais obtidas após o processamento para a extração dos óleos. 

Estruturalmente, o amido é um homopolissacarídeo formado por cadeias de amilose e 

amilopectina (FIGURA 1). A amilose é composta por unidades de glicose unidas por ligações 

glicosídicas α (1→4), e possui uma cadeia linear. A amilopectina é formada por unidades de 

glicose unidas em α (1→4) e α (1→6), originando uma estrutura ramificada. Embora a 

amilose seja definida como linear, atualmente admite-se que algumas de suas moléculas 

possuem ramificações, o que já vem sendo propostos por alguns autores (WANG e WHITE, 

1994; ELIASSON, 1996; WALTER et al., 2005).  
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FIGURA 1 - Estrutura básica de (a) unidades de glicose, (b) amilose e (c) amilopectina, 
juntamente com a rotulagem dos átomos e ângulos de torção.  
 

As proporções em que estas estruturas aparecem diferem entre as diversas fontes, 

variedades de uma mesma espécie e ainda, numa mesma variedade, de acordo com o grau de 

maturação da planta (ELIASSON, 1996). Estas variações podem resultar em grânulos de 

amido com propriedades físico-químicas e funcionais diferentes, o que pode afetar sua 

utilização em alimentos ou aplicações industriais (WANG e WHITE, 1994). Segundo Braun 

et al. (2010), materiais amiláceos, ao atingir a maturação fisiológica, apresentam grânulos de 

amido e quantidades variáveis desses açúcares, dependendo das condições ambientais de 

cultivo, cultivar e da interação entre os mesmos. 

Segundo Rooney e Pflugfelder (1986) e Kabir et al. (1998), a digestibilidade do 

amido, que é a quantidade de amido convertida em glicose, é, em geral, inversamente 

proporcional ao seu conteúdo de amilose. A hidrolise ou sacarificação do amido pode ocorrer 

através de um processo ácido ou enzimático. A hidrolise ácida apresenta como uma de suas 

vantagens o tempo de conversão mais curto, porém, tem desvantagens como a necessidade de 

neutralização ao final do processo a fim de não inibir a fermentação posterior, a corrosão de 

equipamentos e além disso, a geração de açúcares não fermentativos são observadas 

(CEREDA, 2001). No entanto, a eficiência da hidrólise enzimática é altamente influenciada 

por condições otimizadas tais como temperatura, tempo, pH, carga enzimática e concentração 

do substrato (CANILHA et al., 2012). 
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Dentre as enzimas responsáveis pela digestão do amido estão as amilases (α1-4 

glicano hidrolases). No processo digestivo, a α -amilase (endoamilase) hidrolisa as ligações 

α1-4 glicosídicas dentro da molécula do amido, gerando maltose e dextrina ramificada e linear 

(PANDEY et al., 2005). Porém as enzimas α-amilases apresentam alta termoestabilidade, no 

entanto a liquefação do amido faz com que o custo na unidade operacional seja a mais cara 

dentro desse processo, por isso atualmente a biotecnologia empenha-se na produção de α-

amilases termoestáveis de menor custo (CUNHA et al., 2009). 

 A β-amilase e glicoamilase (exoamilases) atacam os resíduos de glicose terminais, 

produzindo maltose e glicose, respectivamente. Finalizando o processo, as amiloglicosidases 

intestinais hidrolisam as dextrinas, produzindo glicose (MOREIRA, 1993). As fontes 

primárias de glicoamilases são bactérias e fungos (PANDEY et al., 2005). Segundo 

WHITAKER (2003), a glicoamilase de Aspergillus é comumente usada, sendo mais ativa e 

estável em pH 3,5-4,5, com temperatura ótima entre 55-60ºC. 

No entanto, tanto as α amilase recombinante quanto as glicoamilase recombinante são 

utilizadas no processo de hidrólise do amido (GANGADHARAN et al., 2008; SHUMMANN 

et al., 2007). 

Porém, de acordo com Phisalaphong et al. (2006), algumas enzimas que regulam a 

atividade microbiana e também o processo de fermentação, são sensíveis a altas temperaturas 

podendo desnaturar sua estrutura terciária e inativar as enzimas. 

Conforme a FIGURA 2 percebe-se que o processo de sacarificação é semelhante para 

várias fontes de amido. Pois, o amido é hidrolisado pela α-amilase durante o processo de 

liquefação, que ocorre a 95 ° C, e  o amido é ainda hidrolisado pela glucoamilase e pululanase 

após acidificação. A glicose resultante pode então ser utilizada em processos, como a 

fermentação para etanol ou isomerização para xarope de milho de alta frutose. 

Comumente, as destiladoras utilizam Saccaromyces cerevisiae para fermentação, 

porém esta levedura é incapaz de hidrolisar o amido. Nakamura et al., (1997, p. 21-25), 

utilizou uma cepa recombinante de S. cerevisiae na bioconvesão do amido em etanol. Verma 

et al., (2000) e Azmi et al. (2012) utilizaram a bioconversão em um único passo do amido em 

etanol, que consiste em unir as três etapas da bioconversão convencional: liquefação, 

sacarificação e fermentação, em um único reator, por meio de clonagem recombinante ou 

cocultura de microrganismos. Este processo elimina o uso de enzimas, diminui os riscos de 

contaminação e gera produtos de valor agregado. 
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FIGURA 2 -  Fluxograma da hidrólise enzimática de amido. Fonte: Confort et al. (2004). 
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 De acordo com Ward e Singh (2002), devido a demanda limitada pela oferta dos 

recursos energéticos, o petróleo que é um combustível fóssil vem sendo cada vez mais 

consumido e com previsão de esgotamento de suas reservas, o que se torna cada vez mais 

buscar alternativas biotecnológicas para a produção de etanol por fermentação a partir de 

fontes de carboidratos como a cultura da batata-doce. 

A produção de etanol de material amiláceo comumente envolve dois estágios: i) 

liquefação do amido por alfa-amilases e sacarificação das moléculas de baixo peso molecular, 

produtos da liquefação como dextrinas, a glicose; e ii) fermentação da glicose a etanol. 

Estima-se que a quantidade de energia da primeira etapa seja de cerca de 30 a 40% da energia 

total gasta no processo. O desenvolvimento de processo para liquefação, sacarificação e 

fermentação simultâneas de amido pode reduzir a entrada de energia e aumentar a eficiência 

da utilização de substratos (KOUTINAS et al., 2007).  

Processos que utilizam a tecnologia de sacarificação e fermentação simultânea em 

condições de alta densidade de sólidos solúveis tendem a produzir mostos fermentados com 

maior concentração de etanol. No entanto essa tecnologia é susceptível a fermentação 

incompleta porque as leveduras são expostas à vários estresses (WANG et al., 2008). Altas 

concentrações de sólidos dissolvidos aumentam a pressão osmótica, além disso, a 

concentração de etanol é levada a níveis tóxicos mesmo para as leveduras. 

O estresse osmótico e o etanol em grandes concentrações resultam em perda de 

viabilidade celular e redução da eficiência fermentativa (NAJAFPOUR et al., 2004). Tem 

sido relatado que a limitação de nutrientes no meio de fermentação é um fator importante que 

limita a taxa de fermentação de mosto cervejeiro sob alta densidade (THOMAS e 

INGLEDEW, 1990). As células de levedura requerem nutrientes suficientes para sobreviver 

ao estresse osmótico e manter suas funções metabólicas. Limitação de Nitrogênio para a 

síntese protéica e do crescimento de levedura é particularmente observado em fermentação 

com alto conteúdo de sólidos dissolvidos, o qual pode ser remediada pela adição de fontes de 

nitrogênio assimiláveis, tais como de extrato de levedura, uréia e de sais de amônio (ABD-

AZIZ et al., 2001). Além de nitrogênio, íons de magnésio (THOMAS e INGLEDEW, 1990), 

oxigenação adequada (ABD-AZIZ et al., 2001), ergosterol e ácido oleico (CASEY e 

INGLEDEW, 1986), também têm sido apontados como essenciais nas funções estruturais e 

metabólicas para o crescimento celular e tolerância ao etanol de leveduras.  

Além disso, mostos com alta densidade de sólidos dissolvidos podem apresentar níveis 

de viscosidade muito elevados, como o que acontece quando se trabalha com raízes e 
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tubérculos. A parede celular de plantas dicotiledôneas são compostas por 30-50% de pectina 

(SORENSEN et al., 2000), reconhecida como um dos polissacáridos gelificantes. O 

aprisionamento de água no interior da matriz da parede celular de raízes e de tubérculos 

resulta em mostos altamente viscosos. Estudo sobre a produção de etanol com mosto fresco 

de mandioca mostrou que a alta viscosidade causa resistência à separação das fases sólido-

líquido, e a baixa eficiência da fermentação (SRIKANTA et al., 2006). Alta viscosidade 

também provoca dificuldades de manutenção do processo, e pode levar à hidrólise incompleta 

do amido a açúcares fermentescíveis (WANG et al., 2008). Srichuwonga e colaboradores 

(2009) reduziram a níveis adequados a viscosidade do mosto de batata contendo 304 g L-1 de 

carbroidratos dissolvidos com uso de tratamento com uma preparação enzimática contendo 

pectinases, celulases e hemicelulases.  

Muitos pesquisadores têm sido levados a combinar as duas etapas do processo 

fermentativo em um único estágio. No entanto, existem poucos microrganismos que são 

naturalmente capazes de converter amido diretamente a etanol com alta eficiência, pois lhes 

faltam as enzimas decompositoras de amido. Como alternativa tem-se pesquisado métodos 

baseados no uso combinado e simultâneo de microrganismos que, juntos, são capazes de 

liquefazer, sacarificar e fermentar o amido. A esse processo chama-se cocultura. Estudo feito 

por Verma e colaboradores (2000), mostrou que a fermentação de amido a etanol usando 

cocultura microbiana pode ser conduzida com eficiência de até 93% comparada a 78% e 85% 

quando o processo de bioconversão é realizado em duas etapas quando alfa-amilase e 

glucoamilase são aplicadas para a hidrólise do amido. ADO e colaboradores (2009) 

produziram 4.3 g/100mL de etanol com coculturas de Aspergillus niger (GS4) e 

Saccharomyces cerevisiae (BK6) usando amido de mandioca como substrato a temperatura de 

35oC, pH 5.0 e 300 rpm de agitação em 4 dias. Wen-Shiang e colaboradores (2012) ensaiaram 

o uso de coculturas de Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae e Monascus purpureus 

para produção integrada de bioetanol de batata-doce, e obtiveram produção de 3,84% (v v-1), 

com YE/S de 0,39 em 11 dias de incubação. No entanto, alguns obstáculos devem ser 

superados para o uso industrial de cocultura para a produção de etanol. Duas ou mais cepas 

microbianas em uma mesma cultura nem sempre têm requerimentos similares, como pH, 

temperatura, nutrientes, demanda de oxigênio, etc (FARID et al., 2002), o que torna difícil a 

otimização de condições para uma cepa sem afetar as outras. Ainda assim, diferentemente das 

enzimas, que requerem purificação para serem adicionadas ao processo, os microrganismos 

crescidos durante um processo integrado podem ser reciclados para uso em novas bateladas de 
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forma muito mais simples, ou empregados em sistemas contínuos. Outro passo importante no 

desenvolvimento de processos baseados em cocultura é alcançar produtividades em álcool 

maiores que 10% v v-1. 

A produção mundial de raízes de batata-doce em 2016 foi de 175,9 milhões de 

toneladas (FAO, 2018), com a China respondendo por 80,45% desta produção e o Brasil por 

apenas 0,38% com uma produtividade média de 14,07 t ha-1 (FIGURA 3). Segundo a mesma 

fonte, a produtividade média mundial no período foi de 10,67 t ha-1, mas seu maior valor 

atingiu 35,44 t ha-1 em Senegal. 

 

 
FIGURA 3 – Distribuição da produção mundial de raízes de batata-doce (Ipomoea batatas) 
em 2016. Fonte: FAO, 2018. 
 

 

3.3 Produção de etanol a partir de batata-doce 

O consumo de energia aumentou ao longo do século passado, acompanhando o 

crescimento da população mundial e a industrialização de países emergentes. O bioetanol, um 

combustível renovável, ganhou destaque ante a preocupação com o esgotamento das reservas 

de petróleo, o aumento dos preços do petróleo e a relação entre a emissão de CO2 com o efeito 

estufa (HU e ROJAS, 2008).  

Segundo Ziska et al. (2009), a redução das reservas de petróleo, segurança energética 

e as mudanças climáticas, impulsionaram novas iniciativas governamentais para aumentar as 

fontes alternativas  de combustíveis, principalmente o etanol, e entre as culturas potenciais de 
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biocombustíveis que não são principais cereais, e são cultivados com um reduzido número de 

insumos se destaca o cultivo da batata-doce.  

Segundo Leal et al. (2010), apesar do potencial da batata-doce como matéria-prima 

alternativa para a produção de energia, existem poucos trabalhos de pesquisa com a cultura da 

batata doce, sendo que a maioria dos programas de melhoramento e seleção de genótipos 

visam, geralmente, características de aceitação comercial da raiz para alimentação humana, 

como o aspecto visual.  

Devido à alta demanda energética no Brasil, além da cana-de-açúcar, é necessário 

buscar alternativas tecnológicas, como a produção de etanol a partir de culturas amiláceas que 

sejam viáveis para prover o etanol necessário. Portanto, novas fontes de açúcares 

fermentáveis têm sido pesquisadas. 

A batata-doce apresenta maior conteúdo de amido por unidade de terra cultivada do 

que os grãos em geral (DUVERNAY et al., 2013; LEE et al., 2012; SRICHUWONGA et al., 

2009; ZISKA et al., 2009). De acordo com o departamento de agricultura dos Estados Unidos 

(USDA), estudos sugerem que a batata-doce pode apresentar duas a três vezes mais 

carboidratos fermentáveis para produção de combustível do que o milho (COMIS, 2008). 

No entanto, há várias instituições de pesquisa no Brasil que mantêm bancos de 

germoplasma e desenvolvem programas de melhoramento genético com a cultura da batata-

doce, visando estudar a variabilidade e diversidade genética da espécie, nas quais podemos 

citar a Embrapa  Centro Nacional de Pesquisas em Hortaliças – CNPH em Brasília/DF, a 

Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical  CNPFM em Cruz das Almas/BA, o Instituto 

Agronômico de Campinas IAC, a ESALQ/USP e a UNESP Campus de Registro, 

Universidade Federal de Tocantins, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal 

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal do Paraná e a Universidade 

Federal de Lavras. 

Para obeter sucesso na produção de etanol a partir de batata-doce, é necessário a 

conversão do amido em açúcares fermentáveis através da hidrólise utilizando enzimas 

(ZHANG et al., 2011) e a fermentaçao destes açúcares associado a uma boa eficiência de 

microrganismo (DEWAN et al., 2013). 

A batata-doce foi considerada um substrato promissor para a produção de bioetanol, 

por apresentar um elevado teor de amido (DUVERNAY et al., 2013; LEE et al., 2012; 

SRICHUWONGA et al., 2009; ZISKA et al., 2009).  
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A ideia de produção de álcool a partir da batata-doce não é nova. Desde os anos 70, 

muitos pesquisadores já buscavam desenvolver combustível dessa forma, mas sempre 

esbarrava na baixa produtividade da raiz, o que inviabilizava os projetos (VITAL, 2008).  

O etanol é o mais comum dos álcoois e caracteriza-se como um composto orgânico 

obtido através da fermentação de substâncias amiláceas ou açucaradas. Biocombustíveis 

líquidos são uma das principais fontes de energia limpa, uma vez que são produzidos a partir 

da biomassa, e esta pode ser obtida através de diversas fontes renováveis (SANTANA et al., 

2013). Quando obtido a partir de matérias-primas açucaradas ou amiláceas, o bioetanol é 

classificado como de primeira geração (UNEP, 2009; CINELLI, 2012). 

O bioetanol produzido a partir de recursos de biomassa por fermentação, é o 

combustível mais promissor, especialmente porque tem potencial parcialmente para substituir 

a gasolina (MOJOVIC et al., 2006). 

Segundo Bomtempo (2011), um ponto negativo dos biocombustíveis de primeira 

geração é o fato de competirem diretamente com a produção de alimentos, pois utilizam solos 

férteis que poderiam ser utilizados para o cultivo de alimentos. No entanto, Goldemberg et al. 

(2008) explica que isso não ocorre no Brasil, uma vez que há grande disponibilidade de solos 

com pastagens degradadas, de forma que a produção de biocombustíveis pode ser realizada 

sem essa competição. O bioetanol é reconhecido por Zhang et al. (2011) como um 

combustível com alto poder econômico, ambiental e diversos atributos estratégicos. Para 

Lareo et al. (2013), além do fator ambiental, a produção de bioetanol pode gerar 

oportunidades de desenvolvimento no setor agrícola e agroindustrial, além de empregos 

nestas áreas. 

Segundo Cinelli (2012), o etanol como biocombustível líquido aparece como um dos 

mais importantes recursos alternativos aos combustíveis fósseis, pois pode ser usado como 

um combustível líquido convencional. O etanol apresenta algumas diferenças importantes em 

relação aos combustíveis derivados de petróleo. A principal delas é o elevado teor de 

oxigênio, que constitui cerca de 35 % da massa do etanol. As características do etanol 

possibilitam uma combustão mais limpa e um melhor desempenho dos motores, atuando 

como aditivo capaz de melhorar a qualidade antidetonante da gasolina (maior octanagem) e 

reduzindo as emissões de poluentes. Por isso, vem sendo usado como aditivo no lugar de 

promotores de octanagem que possuem restrição ambiental, como o chumbo tetraetila e o 

MTBE, que vem tendo seu uso banido em muitos países (BNDES, 2008).  
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Apesar de atualmente o Brasil ser o segundo maior produtor mundial de etanol, o seu 

custo e competitividade foi conseguido em cerca de 30 anos de pesquisas e desenvolvimento 

tecnológico desde a criação do Pró-Álcool, programa lançado no país em meados da década 

de 1970 para reduzir a dependência da importação de petróleo. 

A batata-doce, como a maioria das matérias-primas amiláceas, apresenta grande 

densidade energética. Cultivares de batata-doce desenvolvida por Silveira (2007) 

apresentaram potencial para produzir de 120 a 199 litros de etanol por tonelada de raiz. Com a 

cana-de-açúcar esse valor chega a 75 litros por tonelada. Recentemente, Gonçalves Neto e 

colaboradores (2011) encontraram genótipos de batata-doce considerados aptos para produção 

de etanol. Com um dos clones relatados, estimou-se produtividade de até 15.484 L de etanol 

por hectare em ciclo de sete meses de cultura. Santana e colaboradores (2013) também 

identificaram genótipos de batata-doce, potenciais para fontes de matéria-prima para produção 

de etanol, com rendimentos de 181,6 L de etanol por tonelada de raiz e produtividade de 

6.136 a 10.007 L ha-1. Oliveira et al., (2017), avaliando o desempenho de clones de batata-

doce para produção de bioetanol em diferentes períodos de cultivo, encontraram rendimentos 

de bioetanol com a cultivar Brazlândia Rosada 171,01 L t-1 em 7 meses de cultivo.  Mesmo a 

cana-de-açúcar, com elevada produtividade (100 t ha-1 de colmos e 90 L de etanol por 

tonelada), só atingiria a produção de 9.000 L ha-1 de etanol, em ciclo de 12 meses (BNDES, 

2008).  

A batata-doce é uma matéria prima promissora para a produção de etanol. Porém, no 

processo de produção, a eficiência energética, a quantidade de resíduos da fermentação e os 

custos de produção são diferentes para diferentes variedades de batata-doce (JYN, 2012), 

portanto, baseando-se nessas condições, é necessário determinar quais genótipos apresentam 

aptidão para a produção de etanol. 

Devido ao impacto negativo do aquecimento global, intensificado pelo uso de 

combustíveis fósseis, à variação no preço do petróleo e à política instável dos países 

exportadores, o interesse em combustíveis alternativos aumentou significativamente e levou 

políticos a emitirem metas para a substituição dos combustíveis convencionais. (GALBE e 

ZACCHI, 2002; WYMAN, 2007). Com a crescente demanda por estes biocombustíveis, 

várias matérias primas alternativas e não convencionais têm sido pesquisadas. (MUSSATTO 

et al., 2010; ANDRADE JÚNIOR et al., 2012), sendo a batata-doce uma delas. 

De acordo com Santana et al. (2013), desde 1997 os pesquisadores da Universidade 

Federal do Tocantins têm estudado e melhorado a cultura de batata-doce para a produção de 
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etanol de forma eficiente. Os resultados dessas pesquisas mostram seu potencial para a 

bioconversão de sua biomassa em etanol, principalmente em cultivares que apresentam alta 

produtividade. 

Com o incentivo do aumento da produção de etanol carburante através do Pró-Álcool 

implantado em 1975, mas a partir de 1979, depois da segunda crise do petróleo, que o Brasil, 

de forma mais ousada, lançou a segunda fase do Proálcool, e paralelo a produção de álcool da 

mandioca, fabricou-se álcool de batata-doce, obtendo um rendimento de 150 a 158 litros de 

álcool absoluto por toneladas de raiz, o que na época várias pesquisas admitiam que a batata-

doce pudesse concorrer com a cana e mandioca para a produção de álcool, mas não teve 

grande sucesso devido a sua baixa produtividade que variava entre 11 e 13 t/ha (MENEZES, 

1980). 

 Porém, Silveira (2008) no ano de 2007 lançaram 10 cultivares de batata-doce com 

produtividade variando entre 28 t ha-1 a 65 t ha-1 para as condições do estado do Tocantins, o 

que mostra uma superioridade em termos de produtividade entre 154% a 400% em relação à 

produtividade obtida na década de 70, quando foi excluída em função de seu baixo 

rendimento agrícola. 

 De acordo com Servino (2011), cerca de 40% da produção de batata-doce não 

apresenta o padrão de comercialização, podendo este descarte ser destinado à produção de 

etanol. 

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

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

matéria prima com 45,1% (TABORDA et al., 2015). Porém, a variável concentração de amido 

na batata-doce influencia diretamente no custo final do litro de etanol, uma vez que, quanto 

maior o teor de amido, maior será a produção de etanol por tonelada de matéria prima e 

menor será o custo de produção do etanol. 

Estudos como o de Pavlak et al. (2011), com fermentação de hidrolisado em batata-

doce utilizando diferentes linhagens de Saccharomyces cerevisiae, onde foram utilizadas três 

linhagens de Saccharomyces cerevisiae, na qual as linhagens industriais (JP-1 e PE-2) fazem 

parte da coleção de culturas do Laboratório de Microbiologia e Bioprocessos da Universidade 

Federal do Tocantins, UFT, e a linhagem de panificação (Fleisch-mann®) é a mesma utilizada 

no procedimento padrão de fermentação de batata-doce da microusina instalada no 

Laboratório de Sistemas de Produção de Energia a partir de Fontes Renováveis (LASPER), 

foram possíveis computar, na análise do balanço de massa, um volume variando entre 17.354 
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e 20.007 L de etanol por hectare de batata-doce. O processo de fermentação em batelada 

simples foi indicado para quaisquer das linhagens e a linhagem PE-2 seria a mais indicada 

para a fermentação do hidrolisado de batata-doce, pois apresentou rendimento entre 4,5 e 

6,4%, superior em relação às linhagens JP-1 e de panificação, além de ter mostrado maior 

viabilidade celular.  

 No Estado de Tocantins, a Universidade Federal de Tocantins vem desenvolvendo um 

programa de melhoramento de batata-doce, iniciado em 1997, voltado especialmente para 

agroenergia. Neste programa, foram selecionados clones de alta produtividade e alto teor de 

amido nas raízes (SILVEIRA, 2008).   

 De acordo com Santos (2015) avaliando a produção de álcool a partir de batata-doce 

com variações nas condições de fermentação, observou-se que para tanto as hidrólises ácidas 

quanto para a hidrólise enzimática, quanto maior o tempo de fermentação maior o percentual 

de álcool obtido. Lopes (2013), também confirma em seus trabalhos que o tempo de 

fermentação exerce influência na produção de álcool, onde o clone de batata-doce UGA 05 a 

produção de álcool tende aumentar em função do tempo de fermentação, e o estudo do meio 

fermentativo sugere que a adição de nutrientes não contribui significativamente na produção 

de etanol, pois os melhores resultados foram obtidos na condição sem nutrientes e no tempo 

de 72 horas de fermentação. 

 No Japão, historicamente, a batata doce foi usada como matéria-prima para produzir 

etanol durante a Segunda Guerra Mundial, conforme relatado pelo Sr. Ryoichi Nakagawa, que 

foi usado como combustível para aeronaves e outros veículos (NEELY, 1997). 

 Segundo pesquisadores do Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA que estudaram o 

potencial de usar batata-doce como matéria-prima para produzir etanol, esta cultura produz de 

duas a três vezes mais carboidratos do que o milho, e requer menos fertilizantes e pesticidas e 

o rendimento se aproxima do limite inferior da produção de cana-de-açúcar  (SCHILL, 2008).  

A batata-doce é a principal matéria-prima para etanol na China, que corresponde a 

85% da produção mundial do etanol de batata-doce, porém há uma grande limitação para o 

uso da produção de etanol, pelo fato das raízes possuírem um alto teor de sólidos, e quando 

cozidas formam uma pasta com alta viscosidade, sendo que o processo de cozimento também 

exige alto gasto energético (ZHANG et al., 2013). 

Quanto a produção do bioetanol no mundo, Brasil e Estados Unidos juntos, 

produziram a parcela de 84% (FIGURA 4) no ano de 2017 (ASSOCIATION RENEWABLE 

FUELS, 2018). 
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Os principais países envolvidos na produção de bioetanol entre os anos de 2014 a 2107 

são os Estados Unidos com produções crescentes, atingindo o ano de 2017 15,8 milhões de 

galões, seguido do Brasil com a metade da produção dos EUA, enquanto que o somatório da 

produção para União Europeia, China, Canadá, Tailândia, Argentina e o resto do mundo não 

atingiram a metade da produção brasileira. No entanto, isto mostra a importância do Brasil na 

produção mundial de bioetanol. 

 

 
FIGURA 4 - Produção de bioetanol em milhões de galões no mundo entre os anos de 2014 a 
2017 (Association Renewable Fuels, 2018). 

 

Porém os dois maiores produtores mundiais de bioetanol, produzem a partir de 

matérias primas diferentes, sendo que os Estados Unidos utilizam o milho que também tem 

preços altamente influenciados pelo mercado internacional, e o Brasil tem como principal 

matéria prima à cana-de-açúcar, a qual tem seu preço influenciado pelo preço do açúcar para 

exportação. Além desta cultura, parte do bioetanol vem da batata-doce.  

A FIGURA 5 mostra como é a rota tecnológica para produção de bioetanol a partir de 

batata-doce. 
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FIGURA 5 - Rota tecnológica para produção de bioetanol a partir de batata-doce Ipomoea 

batatas. 
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4 MATERIAL e MÉTODOS 

4.1 Características do local do experimento de campo 

O cultivo da cultura de batata-doce (Ipomoea batatas) foi conduzido na Fazenda 

Forquilha, localizada no município de Diamantina, MG, Brasil, numa altitude média de 1.219 

m, a 18º17'17"S e 43º51 ' 19"W (FIGURA 4).  

FIGURA 6 - Localização da área experimental na Fazenda Forquilha, MG utilizada para o 

cultivo da cultura de batata-doce (Ipomoea batatas). 

 

A região da área experimental, de acordo com a classificação de Köppen (Antunes, 

1986), é caracterizada em um clima Cwb, ou seja, apresenta um clima do tipo subtropical de 

altitude, com inverno seco e verão ameno. Durante o período do experimento os dados 

meteorológicos foram coletados no INMET, conforme apresentado nas FIGURAs 7, 8, 9 e 10. 

A variação média da temperatura (Figura 7) ficou entre 9ºC e 29ºC, apresentando uma 

queda da temperatura a partir do mês de julho. 

Quanto à precipitação pluviométrica (Figura 8), houve uma maior concentração de 

chuva no mês de abril. 

Para a umidade relativa do ar (Figura 9), permaneceu em torno de 55%. 
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Em relação aos dados de radiação solar (Figura 10), durante todo o período 

experimental houve presença de radiação solar, chegando a atingir mais de 10 horas durante o 

dia. 

 O solo foi classificado, segundo Santos et al. (2013), em Neossolo Quartzarênico 

Órtico Típico. 

 

FIGURA 7 - Variação média da temperatura segundo o INMET (Estação Meteorológica de 
Diamantina-MG) durante o período de cultivo da cultura de batata-doce, Ipomoea batatas, 
(março a setembro de 2014), na Fazenda Forquilha, Diamantina MG. 

 

FIGURA 8 - Dados referentes à precipitação pluviométrica em mm calculada no período de 
cultivo da cultura de batata-doce, Ipomoea batatas, março a setembro de 2014, na Fazenda 
Forquilha, Diamantina MG. 
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FIGURA 9 - Dados da umidade relativa do ar segundo o INMET (Estação Meteorológica de 
Diamantina-MG) no período de cultivo da cultura de batata-doce, Ipomoea batatas, março a 
setembro de 2014, na Fazenda Forquilha, Diamantina MG. 

 

 

FIGURA 10 - Dados de radiação solar segundo o INMET (Estação Meteorológica de 
Diamantina-MG) no período de cultivo da cultura de batata-doce, Ipomoea batatas, março a 
setembro de 2014, na Fazenda Forquilha, Diamantina MG. 

 

O estudo analítico foi conduzido nos Laboratórios de Bioprocessos e 

Biotransformação – LabBBio, Laboratório de Pré-tratamento e Caracterização de Biomassas 
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Energéticas, ambos localizados no Prédio de Pesquisa e Ensino em Biocombustíveis- UFVJM 

e no Laboratório de Olericultura do setor de Agronomia da UFVJM. 

 

4.2 Delineamento experimental para o cultivo dos clones de batata-doce (Ipomea batatas) 

O delineamento experimental utilizado para o cultivo dos clones de batata-doce foi em 

blocos casualizados. O cultivo foi realizado, com 20 tratamentos (clones) e 4 repetições, 

totalizando 80 parcelas (FIGURA 11) de 3,9 m2 cada, com espaçamento de 1,0 m entre linhas 

(tipo camalhões) e 0,30 m entre plantas, sendo cada parcela experimental com 13 plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 - Demonstração da área experimental do cultivo de batata-doce (Ipomoea 

batatas) na Fazenda Forquilha, MG. 

 

4.3 Propagação das ramas para o plantio 

As ramas para plantio foram obtidas por meio de propagação assexuada, mediante 

cultivo prévio dos clones de batata-doce provenientes do banco de germoplasma conforme 

reportado na TABELA 2.  

As mudas foram produzidas a partir de ramas com oito entrenós, as quais foram 

recolhidas e plantadas em bandejas de isopor, contendo 72 células, preenchidas com o 

substrato comercial (Bioplant - Bioplant Agrícola Ltda). Então as mudas foram mantidas em 

estufa tipo arco, com irrigação por microaspersão, por um período de 30 dias (FIGURA 12) 

até o enraizamento ideal para o plantio. 
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TABELA 2 - Clones de batata-doce (Ipomoea batatas) com seus respectivos nomes antigos e 
origem de coleta. 

Clones Atuais Clones com código antigo Origem 

UFVJM 06 BD-07 São Tiago - MG 

Cariru Vermelha Cariru Vermelha Diamantina - MG 

Tomba carro I Tomba carro I Araçuaí - MG 

Batata Mandioca Tomba carro I Felício dos Santos - MG 

UFVJM 01 BD-02 São Tiago - MG 

UFVJM 48 BDI-155 UFT - TO 

Palmas Palmas UFT - TO 

Brazlândia Branca Brazlândia Branca Embrapa - CNPH 

UFVJM 04 BD-05 São Tiago - MG 

UFVJM 21 BD-35 Datas - MG 

UFVJM 20 BD-34 Felício dos Santos - MG 

Cambraia Cambraia Felício dos Santos - MG 

UFVJM 23 BD-38 Senador Mourão - MG 

UFVJM 14 BD-24 Felício dos Santos - MG 

Marmel Marmel Senador Mourão - MG 

Brazlândia Rozada Brazlândia Rozada Embrapa - CNPH 

UFVJM 28 BD-45 Conselheiro Mata - MG 

Princesa Princesa Embrapa - CNPH 

UFVJM 46 BD-31 TO UFT - TO 

UFVJM 45 BD-113 TO UFT - TO 

 

 



59 

 

 

 
FIGURA 12 - Produção de mudas de batata-doce a partir dos diferentes clones estudados no 

setor de olericultura do Departamento de Agronomia da UFVJM. 

 

 

4.4 Cultivo dos clones de batata-doce (Ipomoea batatas) 

O plantio da cultura de batata-doce foi realizado em 11 de março de 2014 com colheita 

em 01 de setembro de 2014. Na área experimental foi realizada uma aração e uma gradagem, 

seguida da formação de leiras, com enxadas e também com auxílio de trator acoplado com 

encanteirador. Abaixo, se encontram as etapas do cultivo, incluindo o preparo do solo, plantio 

e colheita (FIGURA 13 A, B, C, D, E e F). 
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FIGURA 13 - Preparo do solo e Cultivo de batata-doce (Ipomoea batatas) na Fazenda 
Forquilha, MG: A e B: Preparo do solo para formação dos camalhões; C e D: Plantio das 
mudas no período de março de 2014 e, E e F: Colheita da cultura em setembro de 2014.  

 

O solo destinado para o plantio das mudas foi avaliado quanto as suas características 

físicas e físico-químicas conforme mostrado na TABELA 3. 

As análises físico-químicas (macronutrientes e pH), física (granulometria - areia, silte 

e argila) e presença de H+Al e Al no solo, foram analisadas no Laboratório de Análises 

Químicas do Departamento de Agronomia da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM. 

A coleta do solo foi realizada em pequenas frações da área amostrada, através de um 

trado isento de resíduos de solo, adubo, esterco, cimento, entre outros. O mesmo foi 

A B 

E F 

C D 
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introduzido no solo em movimentos giratórios até a profundidade de 20 cm, sendo este 

cuidadosamente retirado, evitando perda do solo amostrado. Foram coletados vinte pontos de 

amostragem na área experimental, sendo estes homogeneizados para compor uma amostra 

analítica com cerca de 500 gramas de solo. 

 

TABELA 3 - Análises físico-químicas e físicas do solo proveniente da área experimental de 

plantio dos clones de batatas-doces (Ipomoea batatas), com coletas realizadas em 

profundidade de 0-20 cm, localizada na Fazenda Forquilha- Distrito de Batatal, no município 

de Diamantina, MG. 

Solo 
Determinações Valores 
pH (%) 6,3 

P (mg.dm-³) 153,0 

K (mg.dm-³) 277,0 

Ca (cmolc.dm-³) 4,2 

Mg (cmolc.dm-³)  0,9 

Al (cmolc.dm-³) 0,1 

H+Al (cmolc.dm-³) 2,7 

SB (cmolc.dm-³) 5,81 
t (cmolc.dm-³) 5,91 
T (cmolc.dm-³) 8,51 
V (dag.kg-1) 68,3 
MO (dag.kg-1) 2,4 
Areia (dag.kg-1)  70,0 
Silte (dag.kg-1) 21,0 
Argila (dag.kg-1) 9,0 
 

A fertilidade do solo, foi corrigida por meio de adubações de plantio, cobertura e 

demais tratos culturais seguindo as recomendações de Filgueira (2008) e Ribeiro et al. (1999). 

A adubação foi realizada conforme mostrado na TABELA 4. 
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TABELA 4 - Nutrientes utilizados na correção do solo durante o cultivo dos clones de batata-

doce (Ipomoea batatas). 

Adubação de plantio e cobertura 

Fonte de Nutrientes Adubo comercial Quantidade aplicada 
Fósforo (P2O5) Superfosfato simples 60 Kg/ha 

Potássio (K2O) Cloreto de Potássio 30 Kg/ha 

Nitrogênio (N) Sulfato de amônio 60 Kg/ha 

 

De acordo com a dose recomendada, uma mistura contendo 100 % de fósforo, 50 % de 

potássio e 30% de nitrogênio, foi aplicada diretamente no plantio. O restante do potássio foi 

aplicado em cobertura aos 30 dias após o plantio das ramas, acompanhado de 40 % de 

nitrogênio. Ao completar 45 dias de plantio foi aplicado o restante do nitrogênio. A aplicação 

dos adubos no solo teve início três dias antes do plantio das mudas e foi incorporado ao solo 

com auxílio de enxadas. A adubação de cobertura foi incorporada logo após a campina para 

retirada de plantas daninhas (Amaranthus retroflexus, Bidens pilosa, Portulaca oleracea, 

Emilia fosrmergii, Galinsoga parviflora e Nicandra physaloides), com auxílio de enxadas. 

 As mudas de batata-doce acondicionadas em bandejas foram transportadas para o local 

definitivo de plantio em caminhão aberto, no período matutino. O plantio das mudas também 

foi realizado no período da manhã para que houvesse uma menor perda por evapotranspiração 

e após o plantio, procedeu-se a irrigação. A irrigação foi realizada diariamente de forma leve 

por aspersores na primeira semana após o plantio, sendo estas aplicadas 30 minutos no 

período matutino e vespertino. A manutenção do solo úmido (capacidade de campo) foi 

mantida para evitar a desidratação do material vegetal até que as raízes se desenvolvessem.  

Ao ser observado o brotamento das ramas, as irrigações foram aplicadas de forma 

mais espaçadas (três vezes por semana), seguindo até os 40 dias após o plantio. Após este 

período a irrigação foi realizada duas vezes por semana até completar 150 dias de plantio e a 

seguir, uma vez por semana até a colheita. 

A colheita foi realizada aos 180 dias, sendo primeiramente realizado o corte das ramas 

com auxílio de tesoura de poda, seguida de revolvimento do solo (em leiras) para obtenção 

das raízes, com auxílio de enxada.  

As raízes foram limpas manualmente, para a retirada do excesso de solo, e em seguida 

agrupadas por parcelas, as quais foram identificadas e submetidas a pesagem. Logo a seguir 
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uma amostragem de aproximadamente 500g de cada parcela foi reservada para realização das 

análises experimentais. Aproximadamente dois Kg de raízes de batata-doce, de cada parcela, 

foram acondicionados em sacos plásticos de polietileno e armazenados sob congelamento a -

18 °C.  

Os 500g de amostras de raízes de batata-doce previamente reservadas foram 

submetidas a desidratação em estufa (TE -39/3- TECNAL-Brazil) com ventilação de ar 

forçada a 65ºC (FIGURA 14) até peso constante. Após desidratação as amostras foram 

trituradas em moinho de faca tipo Cróton (TE-625-TECNAL-Brazil) com peneira em aço 

inox com mesh de 10mm e acondicionadas em potes plásticos, em triplicata, devidamente 

identificados e armazenados a temperatura ambiente para posteriores análises qualidativas dos 

clones de interesse na área de biocombustíveis (teores de açúcares solúveis totais, açúcares 

redutores totais, teor e produtividade de amido, amilose, amilopectina e glicose, 

digestibilidade enzimática do amido, poder de inchaço e solubilidade do amido. Além destes 

parâmetros os clones de batata-doce foram avaliadas quanto a produtividade e rendimentos 

teóricos em álcool. Os dados obtidos foram submetidos a análises estatísticas (análise de 

variância e teste de média).  
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FIGURA 14 - Amostras de batata-doce em estufa com circulação de ar forçada a 65ºC. 

 

4.5 Determinação de açúcares solúveis totais presentes nas raízes de batata-doce  

 

A quantificação dos teores de açúcares solúveis totais das amostras de raízes de batata-

doce desidratadas foram analisados pelo método de antrona (MCCREADY et al., 1950), a 

qual foi preparada pela adição de 0,1 g de antrona para cada 100 mL de solução de ácido 

sulfúrico a 76%. Para determinação, em tubo de ensaio de 10 mL, foram adicionadas alíquotas 

de 500μL dos extratos devidamente diluído e a estas 2,5 mL da solução de antrona, seguido 

de homogeneização em vortex, incubação em banho de água fervente por 10 min, 

resfriamento em banho de água com gelo e leitura espectrofotométrica (Bel Photonics 1105®) 

a 620 nm. Uma curva analítica, utilizando glicose a 0,1 g L-1 como padrão, foi preparada a fim 

de se obter a regressão linear para o cálculo da concentração de açúcares solúveis totais 

presentes nas amostras (TABELA 5). Os teores de açúcares solúveis totais foram expressos 

em g L-1. 
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TABELA 5 - Dados utilizados para a obtenção da Curva analítica de glicose empregada na 

determinação de açúcares solúveis totais. 

Ponto Glicose 0,1 g L-1 Água (μL) Glicose Final g L-1 
0 0 500 0,00 
1 100 400 0,02 
2 200 300 0,04 
3 300 200 0,06 
4 400 100 0,08 
5 500 0 0,1 

 

 

4.6 Determinação do teor de glicose pelo método enzimático colorimétrico GOD-POD 

A concentração de glicose foi determinada pelo método Glicose-oxidase/Peroxidase - 

GOD-POD, colorimétrico enzimático (TRINDER, 1969). A determinação foi realizada 

utilizando um kit comercial (Glicose HK Liquiform, Catálogo 133-1/500) fabricado pela 

empresa LabTest Diagnóstica S/A. Após a hidrólise enzimática, em tubos tipo Eppendorf® de 

2,0 mL foram adicionados 10μL da amostra diluída, 10μL do padrão de glicose na 

concentração de 1 g L-1 e, 1mL do reagente de cor, seguidos de incubação em banho-maria a 

37ºC por 10min e leitura espectrofotométrica a 505nm. Uma curva analítica, utilizando 

glicose a 0,1 g L-1 como padrão, foi preparada a fim de se obter a regressão linear para o 

cálculo da concentração de glicose presentes nas amostras (FIGURA 15). Um branco foi 

preparado substituindo a amostra por água, seguindo as mesmas condições do ensaio e uma 

curva analítica.  Os teores de glicose foram expressos em g L-1. 

 

 
4.7 Determinação do teor de açúcares redutores totais  

 

Os teores de açúcares redutores totais das amostras de raízes de batata-doce 

desidratadas foram determinados pelo método DNS, ácido 3,5-dinitrosalicílico, proposto por 

Miller (1959).  

A determinação dos açúcares redutores totais, após a hidrólise enzimática, foi 

realizada a partir de 100 μL de cada amostra, devidamente centrifugadas e diluída com água 

destilada, em microtubos tipo Eppendorf® de 2 mL. Às amostras foram adicionados 100 μL 

de reagente DNS, seguidos de incubação em banho de água fervente (95±1°C) por 5 minutos 

e resfriamento em banho de água com gelo. Após esta etapa a estes foram adicionados 1 mL 
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de água, e após homogeneização procedeu-se a leitura em espectrofotômetro a 540 nm. A 

curva analítica foi montada de acordo com a TABELA 6 e os teores de açúcares redutores 

totais foram expressos em g 100g-1 de batata-doce.  

 

TABELA 6 – Dados utilizados para a obtenção da Curva analítica de glicose empregada na 

determinação de açúcares redutores totais. 

Ponto Água (μL) Glicose (μL) [Glicose] (g L-1) 
0 100 0 0,00 
1 80 20 0,20 
2 60 40 0,40 
3 40 60 0,60 
4 20 80 0,80 
5 0 100 1,0 

 

 

4.8 Determinação do teor de amido 

 

A quantificação do amido das amostras de raízes de batata-doce desidratadas foi 

determinada pelo método colorimétrico enzimático. O experimento foi realizado em 

microtubo tipo Eppendorf® de 2 mL, pela adição de 0,2 g da amostra previamente 

desidratada e triturada, 500 µL de água destilada e 10 µL da enzima alfa-amilase 

(Liquozyme® Novozymes), seguidos de incubação em banho-maria a 95±1°C por 30 

minutos. Após esta etapa a mistura reacional foi submetida ao resfriamento até atingir 60ºC e 

então foram adicionados 10 uL de amiloglucosidase (Spirizyme® Novozymes) e incubados 

por 60 minutos. O hidrolisado enzimático obtido foi completado para 100 mL com água 

destilada, e a glicose liberada foi determinada por espectrofotometria a 540nm. O teor de 

amido foi calculado com base na conversão da glicose liberada para o seu equivalente em 

amido, multiplicando-se o valor obtido por 0,9. O amido de milho padrão (Megazyme) foi 

usado como referência para a validação do método. Os teores de amido foram expressos em 

% e sua produtividade em t ha-1 foi calculada considerando sua produtividade total de raízes 

de batata-doce obtidas por área. 

 

. 
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FIGURA 15 - Curva analítica de glicose utilizada para dosagem de açúcares solúveis totais 
(AST) e Amido. 
 

 

4.9 Determinação do teor de amilose e amilopectina  

 

A quantificação dos teores de amilose e amilopectina foi determinada a partir de 5mg 

da amostra de raiz de batatas-doce desidratada adicionada de 1 mL de dimetilsulfóxido 

(DMSO 90% em água) em microtubo tipo Eppendorf® de 2 mL, seguido de incubação a 95ºC 

por 1 hora e agitação manual para homogeneização a cada 10 minutos. Após o resfriamento 

em temperatura ambiente por 5 min, para uma microplaca de 96 poços foram transferidos 100 

µL da amostra, seguidos da adição de 100 µL de iodo 3,04 g L-1 em DMSO e agitação por 2 

min. Após a reação uma amostra de 20 µL foram retiradas dos poços e transferidas para uma 

nova microplaca, os quais foram adicionados de 180 µL de água deionizada. Posteriormente, 

procedeu-se a leitura a 620nm e 510nm em leitor de microplacas. A curva analítica foi 

montada de acordo com a TABELA 7, seguindo os mesmos procedimentos adotados para as 

amostras, utilizando amido como padrão. O teor de amilose e amilopectina foram 

determinados utilizando as equação 1 e 2 descritas a seguir e os valores obtidos foram 

expressos em %. A concentração de amilopectina foi obtida através da equação 2 

(KAUFMAN, 2015). 
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=    
çã   ã

  

(1) 

                                                

Onde:  

CA= Concentração de amilose 
Abs = Absorbância  
 
 
 

= 100 −   

(2) 

Onde:  

CAP= Concentração de amilopectina 
CA (Concentração de amilose). 
 
 

TABELA 7 - Dados utilizados para a obtenção da curva analítica de amido empregada para a 

determinação de amilose e amilopectina em raízes de batata-doce desidratada. 

Conteúdo de amilose  
(%) 

Solução de amilose a 25 mg mL-1 
(μL) 

DMSO 
(μL) 

0 0 100 

5 5 95 

10 10 90 

15 15 85 

20 20 80 

25 25 75 

30 30 70 

50 50 50 

75 75 25 

 

4.10 Digestibilidade enzimática do amido de batata-doce 

 

O ensaio enzimático de digestibilidade do amido presente nas raízes dos clones de 

batata-doce foi avaliado utilizando enzimas amiloliticas comerciais. A digestibilidade foi 
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realizada a partir de 0,5g das amostras de raízes de batatas-doces desidratadas adicionadas em 

tubos de ensaio de 10 mL com tampas rosqueadas acrescido de 3,5 mL de tampão acetato 100 

mM com pH 4,0, 10 µL de alfa-amilase (AGXXL Novozymes) e 10 µL de amiloglucosidase 

(Spirizyme Novozymes). Após homogeneização manual, a amostra foi incubada em banho-

maria a 60 °C durante 15 minutos. A seguir, para a desnaturação das enzimas, a reação foi 

incubada em banho-maria a 95±1°C durante cinco minutos, após resfriamento a amostra foi 

avolumada com água destilada para 100 mL. As concentrações de glicose foram determinadas 

pelo método GOD-POD e os cálculos de digestibilidade, foram consideradas as quantidades 

de amido e glicose liberada após hidrólise enzimática nas condições estabelecidas. Os teores 

de digestibilidade enzimática do amido foram expressos em % e seus respectivos teores de 

amido digerido foram expressos em g g-1. 

 

O cálculo da digestibilidade foi feito realizado a partir da seguinte fórmula: 

 

= 1,1   100 

(3) 

Onde: 

 QAC = Quantidade de açúcares 

 QAM = Quantidade de amido 

 

 

 

  

4.11 Parâmetros de produtividade 

 

A produtividade de raízes por parcela foi expressa em toneladas de raízes por hectare. 

As raízes foram cortadas em pequenos pedaços e submetida a secagem em estufa de ar 

forçado a 65 °C (TE - 394/3 Tecnal) até peso constante. A biomassa desidratada obtida foi 

triturada em moinho de facas tipo cróton (TE - 625 de Tecnal) com peneira de malha nº 10. A 

produtividade da matéria seca das raízes também foi expressa em toneladas por hectare, 
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conforme a equação abaixo. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de 

Scott-Knott com p <0,05. 

A produtividade total de raízes foi obtida através da pesagem de todas as raízes de 

cada parcela para cada tratamento e os resultados foram expressos em t ha-1. 

Para cálculo dos teores de matéria seca, foram retiradas subamostras das raízes recém-

colhidas, que foram pesadas, colocadas em sacos de papel e mantidas em estufa com 

ventilação forçada a 60ºC, até atingir peso constante. 

 A produtividade de matéria seca foi obtido conforme a equação 3. 

 

 

 

  é  =    

(4) 

 Onde: 

PTR = Produtividade total de raízes;  

TMS =Teores de matéria seca 

 

4.12 Projeção de rendimentos teóricos de álcool empregando clones de batata-doce 

Os valores de rendimentos teóricos de álcool utilizando raízes de clones de batata-doce 

desidratadas foram calculados com base nos valores de produtividade e rendimentos em 

biomassa por hectare. Para realização dos cálculos de rendimento foram considerados os 

teores de carboidratos (amido e açúcares solúveis) estimados por hectare. A taxa de conversão 

de hidratos de carbono considerada foi de 90%. 

A equação utilizada para os cálculos de projeção da produção de etanol a partir dos 

clones das raízes de batata-doce encontra-se a seguir: 
 

 

 

Produção estimada de etanol = 
(S x 1,1 x 0,511) + (TR x 0,511)

0,789
 x  0,9 

(5) 
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S = Quilogramas de amido por hectare; 

TR= Quilogramas do total de açúcares solúveis de raízes por hectare. 

 

Nas equações, os citados seguem como descritos abaixo: 

I. O valor de 1,1 refere-se ao fator de conversão empregado para o amido; 

O valor de 0,511 refere-se ao rendimento teórico para a conversão fermentativa de 

monossacáridos em etanol;  

II. O valor de 0,789 refere-se à densidade do etanol;  

III. O valor de 0,9 refere-se ao rendimento adaptado para a conversão de hidratos 

de carbono totais em etanol. 

 

 

4.13 Capacidade de inchaço e solubilidade da farinha de clones de batata-doce 

 

A capacidade de inchaço e solubilidade do amido contido nas farinhas dos clones de 

batatas-doces foram realizados em diferentes temperaturas (50ºC, 70ºC e 90ºC) e 

determinados de acordo com o método descrito por Crosbie (1991) com modificações. As 

análises foram determinadas a partir de 0,35 g da farinha dos clones de batatas-doces 

desidratadas, seguidas de12,5 mL de água destilada e incubação em banho-maria nas 

temperaturas de 50ºC, 70ºC e 90 °C durante 30 minutos, com homogeneização constante. 

Após resfriamento à temperatura ambiente a amostra foi submetida à centrifugação por 15 

minutos, a 4000 rpm. O sobrenadante foi recuperado e submetido a desidratação em estufa a 

100ºC por 4 h, seguido de pesagem. O precipitado também foi pesado e descartado. A 

solubilidade (S,%) e a capacidade de inchaço (SP, g g-1, base seca) foram calculados a partir 

das equações 5 e 6 descritas a seguir. 

 

 =
Peso do sedimento

Massa do amido seco   (100 − ) 

(6) 

 

 =
Massa do sobrenadante

Massa do amido seco   (100%) 

7) 
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 Onde: 

SP = Capacidade de inchaço;  

S = solubilidade 

 

4.14 Análise Estatística  

 

Todos os resultados foram apresentados em triplicatas, seguidos de desvio padrão. 

Quando identificados diferenças significativas pelo teste F, agruparam-se as médias 

utilizando-se o teste de Scott-Knott e/ou Tukey ao nível de 5% de significância, com o auxílio 

do programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2014). 

Afim de estudar a dissimilaridade entre os clones sob o aspecto multivariado, 

recorreu-se à técnica dos componentes principais e de dendogramas hierárquicos.  

Para a construção do dendograma, utilizou-se para a estimação da dissimilaridade a 

distância K de grupos mais próximos. 
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5 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 
Foram observados diferenças significativas entre os clones para a maioria das 

variáveis. Para a produtividade total de raízes (TABELA 8), os melhores resultados foram 

obtidos para os clones Cariru Vermelha, UFVJM 21, Tomba Carro I e UFVJM 28. Estes 

clones não foram estatisticamente diferentes entre si e tinha uma produtividade média de 36,6 

t ha-1. Martins et al. (2012) encontraram valores próximos com a cultivar  Duda (40,9 t ha-¹). 

Santos et al. (2005) obtiveram produtividades entre 10,4 e 20,7 t ha-1 com o genótipo Rainha 

Branca, na Estação Experimental de Lagoa Seca, Paraíba, Brasil. Seus rendimentos foram 

muito menores do que os relatados no presente trabalho. 

Quanto ao teor de matéria seca das raízes (TABELA 8), os clones apresentaram uma 

variação entre 24,23 a 29,98%, não diferindo entre si e com uma média de 27,48%. Martins et 

al. (2012), avaliando a variabilidade fenotípica e a divergência genética entre 50 clones de 

batata-doce encontraram valores obtidos para percentual de matéria seca das raízes variando 

entre 24,53% (clone 106.25) a 39,13% (clone PA.18). Shumbusha et al. (2014) avaliando 

teores de matéria seca em clones de batata-doce em Uganda, encontraram teores variando de 

23,5 a 35,2%.  

Em relação à produtividade das raízes expressas em matéria seca (TABELA 7), os 

clones Batata Mandioca, Cariru Vermelha, UFVJM 21, Tomba Carro I e UFVJM 28 continha 

níveis mais elevados e estatisticamente equivalentes, com uma média de 9,3 t ha-1. 

Os parâmetros de produtividade total, teor de matéria seca e produtividade de matéria 

seca das raízes de batata-doce são fatores de grande relevância para selecionar os clones 

quanto ao potencial de produção de bioetanol, uma vez que irá contribuir para uma maior 

produtividade e rendimento de bioetanol. 

Para à quantidade amido e açúcares solúveis totais (TABELA 8), houve diferenças 

significativas entre os clones. Em média, os clones apresentaram 54,20% de amido. Quanto à 

produtividade de amido, os clones Cariru Vermelha, UFVJM 21, Tomba Carro I e UFVJM 28 

não diferiram entre si estatisticamente, apresentando as maiores produtividades por hectare. 

Pois, a batata-doce por possuir um elevado teor de amido,  é  um material ideal para a 

produção de etanol (YAMAKAWA 1998).  Segundo Braun et al. (2010), materiais amiláceos 

ao atingir a maturação fisiológica, apresentam grânulos de amido e quantidades variáveis 

desses açúcares, dependendo das condições ambientais de cultivo, cultivar e da interação 

entre os mesmos. 
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 Segundo Waluyo et al. (2015), identificando clones promissores de batata-doce com 

características para o bioetanol na Indonésia, encontraram teores de amido variando de 0,9 a 

7,4 t ha-1, semelhantes aos encontrado neste trabalho.  

 

TABELA 8 - Estimativas de produtividade total (PT), teor de matéria seca (TMS) e 
produtividade de matéria seca (PMS) em raízes de 20 clones de batata-doce. Delineamento 
em blocos casualizados com quatro repetições e 13 plantas por parcela. 
Clones PT (t ha-1) TMS (%) PMS (t ha-1) 

Batata Mandioca 25,92 ± 5,30b 29,98 ± 2,04a 7,83 ± 1,91a 

Brazlândia Branca 9,88 ± 5,81b 28,39 ± 4,56a 2,62 ± 1,22b 

Brazlândia Rosada 24,71 ± 12,37b 24,23 ± 2,93a 6,22 ± 3,38b 

Cambraia 14,99 ± 3,05b 26,31 ± 1,90a 3,93 ± 0,77b 

Cariru Vermelha 32,36 ± 11,14a 28,21 ± 3,28a 8,89 ± 2,33a 

Marmel 22,30 ± 4,19b 27,87 ± 4,08a 6,32 ± 2,14b 

Palmas 18,35 ± 9,26b 27,56 ± 2,08a 5,04 ± 2,46b 

Princesa 19,82 ± 1,81b 27,49 ± 2,80a 5,48 ± 1,01b 

Tomba Carro I 35,78 ± 11,06a 27,56 ± 4,34a 9,61 ± 2,15a 

UFVJM 01 20,66 ± 10,36b 26,55 ± 1,52a 5,59 ± 3,13b 

UFVJM 04 20,72 ± 12,74b 27,09 ± 1,82a 5,72 ± 3,79b 

UFVJM 06 21,43 ± 9,34b 27,14 ± 0,16a 5,82 ± 2,55b 

UFVJM 14 21,89 ± 17,19b 27,79 ± 4,37a 5,72 ± 3,74b 

UFVJM 20 14,42 ± 3,34b 28,49 ± 2,33a 4,15 ± 1,19b 

UFVJM 21 34,67 ± 14,11a 27,27 ± 3,15a 9,31 ± 3,25a 

UFVJM 23 18,53 ± 3,62b 25,48 ± 4,34a 4,76 ± 1,38b 

UFVJM 28 43,48 ± 12,68a 25,91 ± 3,03a 11,07 ± 2,42a 

UFVJM 45 12,30 ± 4,51b 29,55 ± 2,03a 3,59 ± 1,17b 

UFVJM 46 15,94 ± 3,54b 29,48 ± 2,92a 4,75 ± 1,49b 

UFVJM 48 19,23 ± 7,57b 27,37 ± 1,57a 5,22 ± 1,87b 

CV (%) 38,61 9,11 37,90 

Média 22,37 27,48 6,08 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste “Scott-Knott”, em nível 
de 5% de significância. 
 

 Para a produtividade de açúcares solúveis totais (TABELA 9), os clones Palmas, 

Batata Mandioca, Cariru Vermelha, Tomba Carro I e UFVJM 28 não diferem entre si 
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estatisticamente e foram os clones que apresentaram os maiores teores. Moura (2008), 

encontrou um elevado teor de açúcares solúveis totais (6,99 %) em raízes de batata-doce, o 

que a torna uma matéria prima utilizável não somente para a extração do amido, mas para a 

produção de hidrolisados e fermentados. Adu-Kwarteng et al. (2014) constataram açúcares 

solúveis totais em genótipos de batata-doce maiores do que os encontrados neste trabalho, 

variando de 7,4% para o clone Sauti a 10,3% para o clone Otoo com cinco meses após o 

plantio. Estes açúcares, essencialmente constituídas de sacarose, podem ser facilmente 

convertidos em etanol durante a fermentação. 

TABELA 9 - Estimativas de teores e produtividade de amido e açúcares solúveis totais na 
matéria seca em raízes de 20 clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados 
com quatro repetições e 13 plantas por parcela. 
Clones Amido (%) AST (%) Amido (t,ha-1) AST (t,ha-1) 
Batata Mandioca 49,37 ± 1,69b 4,25 ± 2,03a 3,87 ±  0,97b 0,34 ± 0,20a 
Brazlândia Branca 54,75 ± 7,76a 2,34 ± 1,72b 1,50 ±  0,90b 0,05 ± 0,02b 
Brazlândia Rosada 57,05 ± 1,48a 3,25 ± 1,37b 3,52 ±  1,90b 0,22 ± 0,18b 
Cambraia 53,66 ± 0,48a 2,18 ± 0,82b 2,11 ±  0,43b 0,08 ± 0,03b 
Cariru Vermelha 55,71 ± 2,65a 4,08 ± 0,90a 4,94 ±  1,29a 0,37 ± 0,12a 
Marmel 44,39 ± 12,15c 2,78 ± 0,23b 2,92 ±  1,60b 0,17 ± 0,04b 
Palmas 52,72 ± 0,88b 5,45 ± 1,57a 2,65 ±  1,30b 0,25 ± 0,10a 
Princesa 53,04 ± 0,74b 3,31 ± 0,96b 2,91 ±  0,57b 0,18 ± 0,05b 
Tomba Carro I 56,60 ± 0,31a 3,23 ± 0,80b 5,45 ±  1,24a 0,30 ± 0,05a 
UFVJM 01 51,56 ± 1,88b 2,66 ± 0,52b 2,92 ±  1,70b 0,16 ± 0,11b 
UFVJM 04 51,02 ± 0,94b 3,86 ± 1,98a 2,93 ±  1,95b 0,21 ± 0,14b 
UFVJM 06 50,25 ± 1,05b 3,75 ± 0,74a 2,94 ±  1,33b 0,23 ± 0,13b 
UFVJM 14 56,33 ± 1,34a 3,94 ± 0,72a 3,26 ±  2,22b 0,21 ± 0,13b 
UFVJM 20 53,70 ± 0,53a 2,54 ± 0,57b 2,23 ±  0,65b 0,11 ± 0,05b 
UFVJM 21 56,82 ± 1,13a 2,15 ± 0,11b 5,27 ±  1,79a 0,20 ± 0,07b 
UFVJM 23 54,03 ± 0,73a 1,61 ± 0,69b 2,57 ±  0,73b 0,07 ± 0,02b 
UFVJM 28 59,05 ± 1,53a  2,79 ± 0,51b 6,56 ±  1,56a 0,32 ± 0,13a 
UFVJM 45 56,47 ± 1,27a 4,38 ± 0,18a 2,02 ±  0,65b 0,16 ± 0,05b 
UFVJM 46 61,21 ± 0,87a 3,80 ± 0,66a 2,90 ±  0,89b 0,18 ± 0,04b 
UFVJM 48 56,18 ± 2,50a 2,72 ± 0,37b 2,94 ±  1,08b 0,15 ± 0,06b 

CV (%) 6,23 32,39 39,33 49,37 
Média 54,20 3,25 3,32 0,20 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste “Scott-Knott” a 5% de 
significância. 
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Quanto aos teores de amilose (TABELA 10), os clones Cambraia, Palmas, UFVJM 48, 

UFVJM 04, Batata Mandioca, UFVJM 21 e Tomba Carro I apresentaram maiores valores, 

diferindo estatisticamente dos demais clones, e apresentando média de 15,5%. Para os teores 

de amilopectina (TABELA 10), houve diferença significativa entre os clones, sendo que os 

clones Brazlândia Branca, UFVJM 45, UFVJM 20, UFVJM 46, UFVJM 23, Princesa, 

UFVJM 01, UFVJM 06, UFVJM 14, Marmel, Brazlândia Rosada, Cariru Vermelha e UFVJM 

28 não diferiram entre si, apresentando os maiores teores. Segundo Cereda (2001), o amido é 

um polímero complexo, composto principalmente de amilose (20 a 30%), essencialmente 

linear e a amilopectina (70 a 80%) altamente ramificada. Abegunde et al. (2013), avaliaram 

11 cultivares de batata-doce para uso industrial na produção de amido na China, e 

encontraram teores de amilose superiores a este trabalho, variando entre 13,33 e 26,83%, e 

que teve uma significativa correlação positiva com o tamanho médio do grânulo de amido, 

Autores como Gonçalves et al. (2009); Noda et al. (1998) e Vieira (2004) encontraram 

também teores superiores: 19,19 e 19,1 e 22,2 respectivamente.  

 

TABELA 10 - Estimativas de teores de amilose e amilopectina em raízes de 20 clones de 
batata-doce. Delineamento em blocos casualizados com quatro repetições e 13 plantas por 
parcela. 

Clones Amilose (%) Amilopectina (%) 
Batata Mandioca 15,77±0,59a 84,23 ±    0,59b 
Brazlândia Branca 12,97± 0,50b 87,035 ± 0,50a 
Brazlândia Rosada 12,51 ± 2,81b 87,49 ±   2,81a 
Cambraia 15,21 ± 1,67a 84,79 ±  1,67b 
Cariru Vermelha 9,72 ±  2,86b 90,29 ±   2,86a 
Marmel 13,50 ±  0,52b 86,50 ±  0,52a 
Palmas 15,34 ± 0,93a 84,67 ±   0,93b 
Princesa 10,54 ±   0,57b 89,47 ±   0,57a 
Tomba Carro I 15,13 ± 1,97a 84,88 ±   1,97b 
UFVJM 01 12,22 ± 1,87b 87,78 ±    1,87a 
UFVJM 04 14,39 ± 1,06a 85,62 ±   1,06b 
UFVJM 06 10,91 ± 1,92b 89,10 ±   1,92a 
UFVJM 14 13,13 ± 0,66b 86,87 ±   0,66a 
UFVJM 20 11,36 ± 2,08b 88,37 ± 2,08a 
UFVJM 21 17,45 ±  2,00a 82,55 ±    2,00b 
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UFVJM 23 12,48 ± 1,44b 87,52 ±  1,44a 
UFVJM 28 11,62 ±  1,75b 88,38 ±   1,75a 
UFVJM 45 12,22 ± 2,31b 87,79 ± 2,31a 
UFVJM 46 13,47 ± 1,50b 86,54 ±  1,50a 
UFVJM 48 15,30 ± 4,52a 84,70 ±   4,52b 

CV (%) 14,43 2,13 
Média 13,27 86,73 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste “Scott-Knott”, em nível de 5% 
de significância. 

 

Quanto aos teores de digestibilidade do amido (TABELA 11) presente nas raízes dos 

clones, estes são relevantes para a escolha da biomassa ou tecnologia a ser utilizada no 

processo de sacarificação de polissacáridos. O experimento de digestibilidade com raízes 

secas e trituradas de clones de batata-doce (TABELA 11) produziu entre 58,2 e 91,2% de 

digestibilidade. Os maiores valores de digestibilidade, entre 79,9-91,2%, foram observados 

para os clones Brazlândia Rosada, Princesa, UFVJM 14, UFVJM 28 e UFVJM 45. 

Considerando que o ensaio de digestibilidade foi subdimensionado para permitir a 

diferenciação entre biomassas, podemos dizer que os clones pendentes são extremamente 

suscetíveis a sacarificação enzimática, um passo intrínseca na produção de etanol a partir de 

matérias-primas amiláceas. 

 

TABELA 11 - Estimativas de teores de digestibilidade enzimática do amido em raízes de 20 
clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados com quatro repetições e 13 
plantas por parcela. 
Clones Digestibilidade (%) 

Batata Mandioca 69,76 ± 3,35c 

Brazlândia Branca 71,60 ± 7,01c 

Brazlândia Rosada 81,24 ± 3,97b 

Cambraia 69,55 ± 5,02d 

Cariru Vermelha 68,33 ± 2,60d 

Marmel 75,73 ± 1,96c 

Palmas 65,13 ± 7,47d 

Princesa 91,25 ± 1,46a 

Tomba Carro I 64,56 ± 3,79d 
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UFVJM 01 73,70 ± 3,20c 

UFVJM 04 59,90 ± 4,72e 

UFVJM 06 58,22 ± 2,47e 

UFVJM 14 79,88 ± 6,24b 

UFVJM 20 65,36 ± 4,63d 

UFVJM 21 62,16 ± 4,00e 

UFVJM 23 66,97 ± 7,51d 

UFVJM 28 83,51 ± 6,90b 

UFVJM 45 82,69 ± 2,48b 

UFVJM 46 59,97 ± 3,99e 

UFVJM 48 76,21 ± 6,22c 

Média (%) 73,81 

CV (%) 6,81 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste “Scott-Knott”, em nível de 5% 
de significância. 

 Quanto à projeção teórica da produtividade de etanol para as raízes (TABELA 12), os 

clones Cariru Vermelha, UFVJM 21, Tomba Carro I e UFVJM 28 foram semelhantes entre si, 

com 4,202 L ha-1 em média. Segundo Lareo et al. (2013), há linhagens industriais de batata-

doce desenvolvidas que poderiam produzir rendimentos de etanol de 4500-6500 L ha-1 em 

comparação com 2800-3800 L ha-1 para o milho (DUVERNAY et al., 2013; ZISKA et al., 

2009), valores estes que também foram encontrados a partir de vários clones utilizados neste 

estudo.  Gonçalves Neto et al. (2011) encontraram clones de batata-doce considerados aptos 

para produção de etanol. Com um dos clones relatados, estimou-se produtividade de até 

15,484 L de etanol por hectare em ciclo de sete meses de cultura. Santana et al. (2013) 

também identificaram clones de batata-doce, potenciais para fontes de matéria-prima para 

produção de etanol, com rendimentos de 181,6 L de etanol por tonelada de raiz e 

produtividade de 6,136 a 10,007 L ha-1. Segundo Waluyo et al. (2015), identificando clones 

promissores de batata-doce com características para o bioetanol na Indonésia, encontraram 

rendimento  estimado de  etanol variando  de 615,2 a 5,364,5 L ha-1  nas raízes.  

 A produtividade de cana de açúcar pode variar de 40 a 70 toneladas por hectare, 

dependendo do país, Algumas variedades específicas são capazes de chegar a 150 toneladas 

de cana por hectare em condições experimentais (MORAIS et al., 2015). Considerando uma 

média de 82 litros de bioetanol por tonelada de cana processada (BODDEY et al., 2008) 
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poderia ser obtido 3,279 a 12,300 L ha-1 ano-1, no máximo, O rendimento médio do etanol por 

hectare no Brasil é 6280 L ha-1 ano-1 (BODDEY et al., 2008). Esta produtividade do etanol é 

menor do que os melhores valores estimados neste estudo. 

 

TABELA 12 - Projeção teórica da produtividade de etanol em raízes de 20 clones de batata-
doce. Delineamento em blocos casualizados com quatro repetições e 13 plantas por parcela. 

Clones Etanol das raízes 
(1000 L ha-1) 

Batata Mandioca 3,03 ± 0,81b 

Brazlândia Branca 1,12 ± 0,66b 

Brazlândia Rosada 2,69 ± 1,48b 

Cambraia 1,58 ± 0,31b 

Cariru Vermelha 3,81 ± 0,99a 

Marmel 2,23 ± 1,18b 

Palmas 2,08 ± 0,98b 

Princesa 2,22 ± 0,41b 

Tomba Carro I 4,13 ± 0,90a 

UFVJM 01 2,21 ± 1,31b 

UFVJM 04 2,25 ± 1,49b 

UFVJM 06 2,27 ± 1,04b 

UFVJM 14 2,50 ± 1,68b 

UFVJM 20 1,68 ± 0,31b 

UFVJM 21 3,93 ± 1,33a 

UFVJM 23 1,90 ± 0,52b 

UFVJM 28 4,94 ± 1,21a 

UFVJM 45 1,56 ± 0,50b 

UFVJM 46 2,21 ± 0,66b 

UFVJM 48 2,22 ± 0,82b 

CV (%) 39,20 

Média 2,52 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste “Scott-Knott” a 5% de 
significância. 

 

 Quanto à solubilidade do amido, houve diferença significativa entre os clones em cada 

temperatura avaliada e entre a interação clones x temperatura (TABELA 13). Sendo que em 
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50ºC, o clone UFVJM 01 foi o que apresentou a maior solubilidade (27,76 ± 2,64), 

diferenciando estatisticamente dos demais clones. Na temperatura de 70ºC os clones 

Brazlândia Branca, UFVJM 04, UFVJM 21, UFVJM 20, Cambraia e Marmel foram os clones 

que apresentaram maiores solubilidade do amido, enquanto que na temperatura de 90ºC os 

clones UFVJM 01 e UFVJM 14 apresentaram maiores solubilidade de amido em relação aos 

demais clones. Portanto, percebe-se que para maior parte dos clones avaliados, quanto menor 

a temperatura maior o grau de solubilidade do amido. Kusumayanti et al. (2004) reportaram 

valores de solubilidade em batata-doce variando de 8,61 a 9,37 para uma temperatura de 

60ºC. Kaur et al.(2011), encontraram valores de 7,8 para batata-doce quando submetido a 

uma temperatura de 90ºC. 

 De acordo com Ceballos et al. (2008), teor elevado de amilose e maior percentual de 

grânulos pequenos tendem a desenvolver baixos índices de solubilidade e inchamento, o qual 

os clones Batata Mandioca e UFVJM apresentaram elevados teores de amilose e portanto 

apresentaram baixos teores de solubilidade quando submetido à temperatura de 70ºC e baixo 

poder de inchaço na temperatura de 50ºC. 

 Segundo Hoover (2001), quando o amido é aquecido em excesso de água, acima da 

temperatura de empastamento, a estrutura cristalina se rompe pelo relaxamento das pontes de 

hidrogênio e as moléculas de água interagem com os grupos hidroxilas da amilose e da 

amilopectina, promovendo um aumento do tamanho dos grânulos devido ao inchamento com 

parcial solubilização.  

 Diversos estudos têm reportado a influência da temperatura sob o perfil da 

capacidade de inchamento e solubilidade em materiais amiláceos (KUSUMAYANTI et al., 

2004; DING et al., 2006; LEONEL et al., 2009; KAUR et al., 2011; SALATA et al., 2014; 

VARGAS-SOLÓRZANO et al., 2014; BABU e PARIMALAVALLI, 2014; FIORDA et al., 

2015; KUSUMAYANTI et al.; 2015), o que contribui para este trabalho. 
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TABELA 13 - Solubilidade do amido (S) contido na farinha de batata-doce em raízes de 20 
clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados com quatro repetições e 13 
plantas por parcela. 

 

Clones 

S (%) 

50ºC 70ºC 90ºC 

UFVJM 06 22,84 ± 2,34 b A 13,41 ± 1,32 c B 14,76 ± 1,08 b B 

Cariru Vermelha 16,90 ± 1,32 d A 8,06 ± 0,54 d C 12,59 ± 1,59 c B 

Tomba carro I 22,42 ± 1,06 b A 7,16 ± 0,88 d C 12,70 ± 0,78 c B 

Batata Mandioca 21,19 ± 1,09 b A 9,91 ± 1,71 d C 15,54 ± 0,40 b C 

UFVJM 01 27,76 ± 2,64 a A 17,17 ± 1,67 b C 20,67 ± 3,10 a B 

UFVJM 48 17,60 ± 1,83 c A 8,76 ± 2,10 d B 15,43 ± 2,06 b A 

Palmas 21,16 ± 1,40 b A 9,49 ± 1,14 d C 13,32 ± 1,03 c B 

Brazlândia Branca 18,92 ± 2,27 c AB 19,99 ± 5,17 a A 15,58 ± 1,29 b B 

UFVJM 04 21,26 ± 1,93 b A 23,12 ± 1,60 a A 16,53 ± 1,91 b B 

UFVJM 21 15,98 ± 3,50 d B 19,90 ± 3,81 a A  12,10 ± 0,55 c C 

UFVJM 20 16,51 ± 1,14 d B 20,59 ± 2,74 a A 13,65 ± 0,66 c B 

Cambraia 19,90 ± 1,34 c A 22,08 ± 1,62 a A 13,12 ± 0,32 c B 

UFVJM 23 14,18 ± 0,18 d AB 15,13 ± 2,36 b A 11,30 ± 1,32 c B 

UFVJM 14 23,98 ± 1,59 b A 14,58 ± 1,46 c C 19,83 ± 0,70  a B 

Marmel 18,92 ± 2,82 c B 22,28 ± 3,23 a B 13,16 ± 1,63  c C 

Brazlândia Rozada 15,10 ± 1,12 d A 17,18 ± 2,27 b A 13,76 ± 0,66 c A 

UFVJM 28 16,17 ± 1,34 d A 12,71 ± 0,49 c B 12,57 ± 0,73 c B 

Princesa 19,59 ± 1,49 c A 16,18 ± 1,88 b AB 14,40 ± 0,27 b B 

UFVJM 46 17,58 ± 1,64 c A 15,64 ± 3,20 b AB 13,40 ± 1,82 c B 

UFVJM 45 16,29 ± 0,98 d A 13,11 ± 0,96 c A 15,66 ± 1,47 b A 

Média 19,21A 15,32B 14,50C 

CV 11,43 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas pelo teste “Scott-Knott” e maiúscula nas linhas pelo 
teste “Tukey”não diferem entre si em nível de 5% de significância. 
 
 Quanto ao poder de inchaço do amido (TABELA 14), houve diferença significativa 

entre os clones para todas as temperaturas avaliadas. Para a temperatura de 50ºC, o clone 
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Palmas foi o que apresentou o maior poder de inchaço do amido, diferenciando 

estatisticamente dos demais clones, Aos 70ºC os clones Cariru Vermelha, Tomba Carro I, 

Batata Mandioca, UFVJM 48, Palmas, UFVJM 20 e UFVJM 23 apresentaram os maiores 

poder de inchaço do amido em relação aos demais clones, enquanto que aos 90ºC os clones 

UFVJM 20, UFVJM 23 e UFVJM 28 apresentaram os maiores poder de inchaço. No entanto, 

quanto menor a temperatura menor o poder de inchaço do amido entre os clones avaliados. 

Em média, aos 90ºC os clones apresentaram um maior poder de inchaço do amido, 

diferenciando estatisticamente das demais temperaturas avaliadas.  

 Quando se compara a solubilidade do amido com o poder de inchaço, percebe-se que 

com o aumento da temperatura, o poder de inchaço do amido é inversamente proporcional à 

solubilidade do amido. Babu e Parimalavalli (2014) avaliando o efeito do método de 

isolamento de amido em propriedades de amido de batata-doce estimaram valores de 

capacidade de inchaço (g/g) variando de 3,55 (50ºC); 4,60 (60ºC); 5,04 (70ºC); 9,96 (80ºC) e 

14,30 (90ºC), valores próximos aos encontrados neste trabalho, e também percebe-se que 

quanto maior a temperatura, maior a capacidade de inchaço. Kusumayanti et al. (2004) 

reportaram valores de capacidade de inchaço em batata-doce variando de 3,40 a 3,67 para 

uma temperatura de 60ºC. 

 Segundo Limberger et al. (2008), a determinação da capacidade de inchamento  é 

realizada em temperaturas elevadas, promovendo a quebra de pontes de hidrogênio. As 

moléculas de água fixam-se deixando livres grupos hidroxila e os grânulos continuam a 

intumescer, resultando no aumento da solubilidade do amido. 

 

 

TABELA 14 - Capacidade de inchaço do amido (SP) contido na farinha de batata-doce em 
raízes de 20 clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados com quatro 
repetições e 13 plantas por parcela. 

 

Clones 

SP(g/g) 

50ºC 70ºC 90ºC 

UFVJM 06 2,99 ± 0,04 c C 5,14 ± 0,54 c B 6,15 ± 0,23 c A 

Cariru Vermelha 2,90 ± 0,08 c C 5,95 ± 0,21 a B 6,73 ± 0,06 b A 

Tomba Carro I 2,79 ± 0,08 c B 6,28 ± 0,26 a A 6,57 ± 0,18 b A 

Batata Mandioca 2,81 ± 0,23 c B 5,96 ± 0,27 a A 6,19 ± 0,16 c A 

UFVJM 01 3,19 ± 0,36 c B 5,46 ± 0,07 b A 5,55 ± 0,18 d A 
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UFVJM 48 3,20 ± 0,00 c B 6,00 ± 0,02 a A 6,33 ± 0,33 b A 

Palmas 4,47 ± 0,45 a C 6,05 ± 0,25 a B 6,56 ± 0,12 b A 

Brazlândia Branca 3,95 ± 0,11 b C 4,38 ± 0,28 e B 5,12 ± 0,13 e A 

UFVJM 04 3,65 ± 0,06 b C 4,58 ± 0,20 e B 5,71 ± 0,07 d A 

UFVJM 21 2,78 ± 0,22 c C 4,76 ± 0,24 d B 6,54 ± 0,25 b A 

UFVJM 20 2,85 ± 0,16 c C 6,13 ± 0,08 a B 7,07 ± 0,31 a A 

Cambraia 3,00 ± 0,01 c C 4,68 ± 0,05 d B 5,83 ± 0,08 d A 

UFVJM 23 2,87 ± 0,09 c C 6,31 ± 0,11 a B 7,30 ± 0,32 a A 

UFVJM 14 3,00 ± 0,10 c C 4,41 ± 0,50 e B 5,80 ± 0,09 d A 

Marmel 2,85 ± 0,06 c C 4,45 ± 0,38 e B 6,24 ± 0,13 c A 

Brazlândia Rozada 2,97 ± 0,19 c  C 5,59 ± 0,18 b B 6,63 ± 0,10 b A 

UFVJM 28 2,94 ± 0,03 c C 5,80 ± 0,42 b B 7,21 ± 0,40 a A 

Princesa 2,77 ± 0,04 c C 4,60 ± 0,21 e B 5,83 ± 0,15 d A 

UFVJM 46 2,72 ± 0,01 c C 4,38 ± 0,21 e B 6,41 ± 0,24 b A 

UFVJM 45 2,88 ± 0,09 c C 4,76 ± 0,36 d B 6,14 ± 0,24 c A 

Média 3,08 C 5,28 B 6,30 A 

CV 4,61 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas pelo teste “Scott-Knott” e maiúscula nas linhas pelo 
teste “Tukey”não diferem entre si em nível de 5% de significância. 
 

 

 A análise de componente principal (PCA) consiste em promover uma transformação 

linear nos dados de modo que os dados resultantes desta transformação tenham suas 

componentes mais relevantes nas primeiras dimensões, em eixos denominados principais. 

Ao analisar a correlação a partir da PCA e Cluster das variáveis de estimativas de 

produtividade total, teor e produtividade de matéria seca  em raízes de 20 clones de batata-

doce, percebe-se através do dendograma (FIGURA 16) usando a escala de Mahalanobis e 

também a partir da PCA que formam cinco grandes grupos. 

As componentes principais que explicam a maior parte da variância total do conjunto 

de dados (FIGURA 17 ) são a PC1 (70,75%) e PC2 (29,14%), juntas somam 99,89% da 

variação total, Os escores entre a PC1 e a PC2 (FIGURA 17  ) discriminam os grupos de 

acordo com as variáveis analisadas. Observa-se, que tanto no eixo horizontal (PC1) como no 
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eixo vertical (PC2), os pontos amostrais encontram-se dispersos (Brazlândia Rosada e Batata 

Mandioca). Alguns pontos encontram-se difusos (misturados), formando grupos, concentrado 

tanto na parte negativa do eixo da PC2 e parte do PC1. Quanto mais próximos os escores 

estiverem do eixo do plano cartesiano, menor é sua contribuição para explicar o fenômeno, 

Assim, através do PCA, percebe-se que os clones Cariru Vermelha, Tomba Carro I, UFVJM 

28 e UFVJM 21 apresentam tendência de similaridades, e portanto foram os clones que 

apresentaram os melhores resultados para as variáveis analisadas e as variáveis produtividade 

total e produtividade de matéria seca estão positivamente relacionados, e foram as quais que 

proporcionaram a separação deste grupo (FIGURA 18), sendo no entanto clones que 

apresentam potenciais para estudos de produção de bioetanol. 

 

 

 
FIGURA 16 - Cluster envolvendo as estimativas de produtividade total, teor de matéria seca 
e produtividade de matéria seca em raízes de 20 clones de batata-doce. Delineamento em 
blocos casualizados com quatro repetições e 13 plantas por parcela. 
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FIGURA 17 - Resultado da Análise de Componentes Principais (PCA) para as estimativas de 
produtividade total, teor de matéria seca e produtividade de matéria seca em raízes de 20 
clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados com quatro repetições e 13 
plantas por parcela. 
 

 
FIGURA 18 - Resultado da Análise de Componentes Principais (PCA) contendo a correlação 
das variáveis (produtividade total, teor de matéria seca e produtividade de matéria seca) e dos 
tratamentos (20 clones de batata-doce). Delineamento em blocos casualizados com quatro 
repetições e 13 plantas por parcela. 
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 Ao analisar a correlação a partir da análise de componentes principais e Cluster das 

variáveis de estimativas de teores de amido, açúcares solúveis totais, amilose, amilopectina, 

digestibilidade enzimática, glicose, açúcares redutores, solubilidade e a capacidade de inchaço 

do amido em raízes de 20 clones de batata-doce, percebe-se através do dendograma (FIGURA 

19) usando a escala de Mahalanobis e também a partir da PCA são formados nove grupos. 

 As componentes principais que explicam a maior parte da variância total do conjunto 

de dados (FIGURA 20) são a PC1 (23,79%) e PC3 (17,93%), juntas somam 41,72% da 

variação total. Observam-se, no eixo vertical (PC3), dois grupos amostrais dispersos (UFVJM 

14, UFVJM 01 e Princesa, UFVJM 45), e alguns pontos encontram-se difusos (misturados), 

formando grupos, concentrado tanto na parte negativa do eixo da PC3 e parte do PC1. Assim, 

através do PCA, percebe-se que os clones Cariru Vermelha, UFVJM 28 e Brazlândia Rosada 

apresentam tendência de similaridades e estão mais afastados do centro no eixo do plano 

cartesiano, o qual melhor elucida a contribuição para selecionar os clones de batata-doce para 

a produção de bioetanol e, portanto, foram os clones que em geral apresentaram os melhores 

resultados para as variáveis analisadas, e as variáveis amido, açúcares redutores, capacidade 

de inchaço a 50ºC e 90ºC mostram correlações positivas, e foram as quais proporcionaram a 

separação deste grupo (FIGURA 21), sendo no entanto clones que apresentam potenciais para 

estudos de produção de bioetanol, e que provavelmente proporcionam prováveis rendimentos 

reais de produção de bioetanol de primeira geração a partir de raízes de clones de batata-doce. 
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FIGURA 19 - Cluster envolvendo as estimativas de teores  de açúcares solúveis totais, 
amilose,  amilopectina, digestibilidade enzimática do amido, glicose, açúcares redutores, 
solubilidade do amido e capacidade de inchaço do amido em raízes de 20 clones de batata-
doce Delineamento em blocos casualizados com quatro repetições e 13 plantas por parcela. 
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FIGURA 20 - Resultado da Análise de Componentes Principais (PCA) para as estimativas de 
teores de açúcares solúveis totais, amilose, amilopectina, digestibilidade enzimática do amido, 
glicose, açúcares redutores, solubilidade do amido e capacidade de inchaço do amido em 
raízes de 20 clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados com quatro 
repetições e 13 plantas por parcela. 
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FIGURA 21 - Resultado da Análise de Componentes Principais (PCA) contendo a correlação 
das variáveis (teores de açúcares solúveis totais, amilose, amilopectina, digestibilidade 
enzimática do amido, glicose, açúcares redutores, solubilidade do amido e capacidade de 
inchaço do amido) nos tratamentos (20 clones de batata-doce). Delineamento em blocos 
casualizados com quatro repetições e 13 plantas por parcela. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os clones denominados Palmas, Batata Mandioca, Cariru Vermelha, Tomba Carro I e 

UFVJM 28 apresentaram elevada produtividade de açúcar solúvel total, o que pode ser 

convertido facilmente em etanol por processo fermentativo convencional. 

O clone denominado UFVJM 28 apresentou os maiores valores de produtividade total, 

matéria seca, amido e açúcares solúveis. 

O Cálculo teórico da produtividade de etanol a partir das raízes de batata-doce 

destacou os clones Cariru Vermelha, UFVJM 21, Tomba Carro I e UFVJM 28 como os mais 

promissores para a região do Alto Vale do Jequitinhonha. 

O clone UFVJM 28 foi o que apresentou o maior potencial para a produção de álcool 

(4.940 L ha-1) em ciclo de 6 meses de cultivo. Este mesmo clone também apresentou um dos 

melhores valores de digestibilidade enzimática do amido.   
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8 ANEXOS 

 

Anexo A – Resumo da análise de variância da produtividade total do material integral 
(PTMI), teor de matéria seca (TMS), produtividade de matéria seca (PMS) e teor de amido 
(TA) de batata-doce em raízes de 20 clones de batata-doce. Delineamento em blocos 
casualizados com quatro repetições e 13 plantas por parcela. 

 
FV 

 
GL 

Quadrados médios 
PTMI TMS PMS TA 

Tratamento 19 287,370003** 7,739384ns 19,273704** 55,997096** 
Bloco 3 287,164175 59,499828 9,357358 24,899687 
Erro 57 74,557319 6,275940 5,311303 11,418383 
Total 79     
*Significativo a 5% 

**Significativo a 1% 

nsNão significativo 

 

 

Anexo B – Resumo da análise de variância dos teores de amido (TA), e açúcares solúveis 
totais (AST) na matéria seca e suas respectivas produtividades por área, produtividade de 
amido (PA) e produtividade de açúcares solúveis totais (PAST) de batata-doce em raízes de 
20 clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados com quatro repetições e 13 
plantas por parcela. 

 
FV 

 
GL 

Quadrados médios 
TA AST PA PAST 

Tratamento 19 55,997096** 3,505229 6,627965** 0,030355** 
Bloco 3 24,899687  0,332285 3,299917 0,022148 
Erro 57 11,418383 1,110206 1,704461 0,009484 
Total 79     
*Significativo a 5% 

**Significativo a 1% 

nsNão significativo 
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Anexo C - Resumo da análise de variância dos Teores de amilose (AML),  amilopectina 
(AMP), amido digerido (AD) e digestibilidade enzimática (DE)  do amido de batata-doce em 
raízes de 20 clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados com quatro 
repetições e 13 plantas por parcela. 

 
FV 

 
GL 

Quadrados médios 
AML AMP  DE 

Tratamento 19 15,857100** 15,857100**  330,176337** 
Bloco 3 5,672835 10,513545   7,685348 
Erro 57 3,669002 3,414228  24,006455 
Total 79     
*Significativo a 5% 

**Significativo a 1% 

nsNão significativo 

 

Anexo D - Resumo da análise de variância da projeção teórica da produtividade de etanol de 
batata-doce em raízes de 20 clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados com 
quatro repetições e 13 plantas por parcela. 

 
FV 

 
GL 

Quadrados médios 
Etanol 

Tratamento 19 3,784545** 
Bloco 3 1,988555 
Erro 57 0,980574 
Total 79  
*Significativo a 5% 

**Significativo a 1% 

nsNão significativo 
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Anexo E - Resumo da análise de variância da Solubilidade capacidade de inchaço do amido 
de batata-doce em raízes de 20 clones de batata-doce. Delineamento em blocos casualizados 
com quatro repetições e 13 plantas por parcela. 

 
FV 

 
GL 

Quadrados médios 
Solubilidade  Capacidade de inchaço  

Tratamento 19 54,085563**  27,366562**  

Temperatura 2 379,892135**  324,721823**  

Bloco 2 2,889307  0,044590  

Trat. X Temp. 38 36,446792**  32,508577**  

Erro 118 3,491690  5,984143  

Total 179     
 

*Significativo a 5% 

**Significativo a 1% 

nsNão significativo 
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The increased supply of ethanol fuel and its spread as an alternative to fossil fuels depend on the 
exploration of biomasses that can be regarded as alternatives to sugarcane and maize. In this study, the 
agricultural productivity and the potential for production of ethanol from roots and the aerial portion of 
twenty sweet potato genotypes were evaluated. The roots and branches were harvested 180 days after 
planting. Starch, hemicellulose, cellulose, lignin and soluble sugars from sweet potato roots or 
branches were determined and expressed as percentage of dry matter produced per hectare. The 
genotype UFVJM 28 stood out for the production of root and branches (fresh material), yielding 43.5 
and 31.7 t ha

-1
, respectively. The roots of the Palmas, Batata Mandioca, Cariru Vermelha and UFVJM 45 

genotypes had the highest total soluble sugar concentrations, between 4.1 and 5.4%. The enzymatic 
digestibility for starch contained in the roots ranged from 58.2 to 91.2%, and when related to the 
cellulose contained in the branches, it ranged from 14.2 to 42.4%. The estimates for the production of 
ethanol from the roots ranged between 1120 and 4940 L ha

-1
. The estimated production of bioethanol 

from sweet potato branches of the genotypes varied from 240 to 995 L ha
-1

. Considering the combined 
use of roots and branches, at least four sweet potatoes genotypes presented a potential for ethanol 
production greater than 4000 L ha

-1
 in a 180-day cycle. 

 
Key words: Ipomoea batatas, ethanol, biofuels, second generation ethanol, starch. 

 
 
INTRODUCTION 
 
The sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) is one of 
the most widely cultivated plant crops in the world. The 
plant root is the main product; it is used both for human 
consumption and animal feed. The  sweet  potato  stands 

out for its ease of cultivation, hardiness, adaptability to 
different types of soil and climate, high drought tolerance, 
short production cycle and low production cost (Andrade 
Júnior et al., 2012). In 2014, 104.4 million  tons  of  sweet 



 
2290          Afr. J. Biotechnol. 
 
 
 
potato roots were produced worldwide, and China 
accounted for 68% of the world production (FAO, 2016). 
According to FAO (2016), the average worldwide 
productivity of sweet potatoes was only 13 tons per 
hectare in 2014, reaching 45.5 tons per hectare in 
Ethiopia. In general, the low agricultural productivity of 
this crop is associated with a low technification index and 
the lack of adoption of appropriate cultivation practices 
(Widodo et al., 2015). The mean starch content of fresh 
sweet potato roots is 20%, and it may range between 9.8 
and 27.5% or between 40.0 and 83.1% on a dry weight 
basis (Dangler et al., 1984; Suarez et al., 2016). Because 
of its significant starch content, the sweet potato is also 
being evaluated as an alternative to sugarcane and 
maize for the production of ethanol (Ziska et al., 2009; 
Masiero et al., 2014). The literature has presented 
projections and case studies that report a productivity 
between 1250 and 8839 L of ethanol per hectare per year 
(Ziska et al., 2009). The great challenge for the 
incorporation of this starchy biomass for ethanol 
production is the selection of super-productive varieties 
with high starch contents. Two crops per year are likely, 
and saccharification of the starch should be 
accomplished by a small investment and positive energy 
balance. In addition, genotypes that are adapted to 
climatic and soil diversity in different regions of the globe 
must be selected. The use of the aerial portion of the 
sweet potato plant for the production of ethanol is also 
possible through use of the technology employed for 
second-generation ethanol production (Aditiya et al., 
2016). However, few studies exist that address this 
perspective.  

There are many varieties of sweet potato, with different 
sizes, shapes, textures, colors and compositions. 
Although extremely productive, some are not suitable for 
marketing. Even among the varieties already selected to 
satisfy the food market, there are considerable losses 
caused by rot, mechanical injury, sprouting, formation 
defect or pest damage and they are responsible for the 
lack of compliance with commercial specifications (Ray 
and Tomlins, 2010; Parmar et a., 2017). Because of these 
characteristics, one can envisage the simultaneous 
allocation of sweet potatoes to the food market and to 
biofuel industries, with economic advantages for the 
producer. 

To furnish information that could facilitate the use of 
sweet potatoes as an alternative biomass for the ethanol 
fuel production chain, this study evaluated the agricultural 
productivity of twenty genotypes of Ipomoea batatas 
under the soil and climatic conditions of the Alto Vale do 
Jequitinhonha, central Minas Gerais State, Brazil, and 

estimated the productivity of ethanol, considering the 
carbohydrate contents of the roots and branches and the 
use of the whole plant. 
 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
Cultivation of sweet potatoes 
 
The sweet potato genotypes studied were Brazlândia Branca, 
Brazlândia Rosada, Batata Mandioca, Marmel, Cariru Vermelha, 
Palmas, Cambraia, Princesa, Tomba Carro I, UFVJM 45, UFVJM 
20, UFVJM 46, UFVJM 23, UFVJM 48, UFVJM 01, UFVJM 04, 
UFVJM 06, UFVJM 14, UFVJM 21, and UFVJM 28. The planting of 
sweet potato genotypes was conducted in the city of Diamantina, 
MG, Brazil, a town with an average altitude of 1219 m, at 
18°31'31"S and 43°51'19"W, and a Cwb climate according to the 
Köppen classification, characterized as humid temperate with a dry 
winter and rainy summer. The experiment was conducted in a 
randomized block design with 20 treatments and 4 repetitions, 
totaling 80 plots of 3.9 m3 each. The spacing used was 1.0 m 
between rows (ridges) and 0.30 m between plants. Each plot 
contained 13 plants. The seedlings from clones maintained in the 
germplasm bank of the Federal University of the Vales do 
Jequitinhonha and Mucuri (UFVJM) were produced from branches 
with eight nodes, collected and planted for rooting in a greenhouse 
for 30 days in a commercial substrate (Bioplant - Bioplant Agrícola 
Ltda). The seedlings were distributed in trays containing 72 cells. 
Planting was accomplished in March 2014, and the harvest 
occurred in September of the same year after 180 days of 
cultivation. Fertilization, covering and other cultural practices 
employed were those recommended by Filgueira (2008). The area 
for the planting was plowed and fenced, after which the soil was 
formed into rows. The area was irrigated with a sprinkler every day 
in the morning during the first three months and then three times a 
week. 
 
 
The production parameters 
 
The productivity of fresh roots and branches per plot was expressed 
in tons per hectare. The percentage dry matter in the roots and 
branches of the genotypes was obtained after crushing the biomass 
in a Croton knife mill (TE - 625 – Tecnal - Brazil) with a No. 10 mesh 
screen and drying in a forced-air oven at 65°C (TE - 394/3 – Tecnal 
- Brazil) to constant weight. The productivity of the dry matter from 
the roots and branches was also expressed in tons per hectare. All 
the data were submitted for analysis of variance and the Scott-Knott 
test was applied to the means at p < 0.05. 
 
 
Determination of carbohydrates present in the roots and 
branches of the sweet potato 
 
About 400 g per plot of roots and branches of each genotype was 
analyzed. Fresh, sliced roots and fresh branches were dried in a 
forced-air oven (TE - 394/3 – Tecnal - Brazil) at 60°C for 96 h and 
ground in a Croton knife mill (TE - 625 – Tecnal - Brazil) with a No. 
10 mesh screen.  The  samples  were  then  labeled  and  placed  in  
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plastic pots for further analysis. Total soluble sugar content of the 
roots was analyzed by the anthrone-sulfuric acid method 
(McCready et al., 1950); glucose concentration was determined by 
the enzymatic-colorimetric GOD-POD method (Trinder, 1969); 
reducing sugars were analyzed by the method proposed by Miller 
(1959); and the amount of starch in the roots was determined by the 
colorimetric enzymatic method described as follows. Dried and 
crushed root samples (2.0 g) were weighed  in 2.0-mL 
polypropylene microtubes to which were added 500 µl of distilled 
water and 10 µl of alpha-amylase (Liquozyme® Novozymes). The 
tubes were incubated in a water bath at 90°C for a period of 30 min. 
The bath temperature was lowered to 60°C, 10 µl of 
amyloglucosidase (Spirizyme® Novozymes) was added, and the 
mixture was incubated for 1 h. The enzyme hydrolyzate was 
completed to 100 ml with distilled water, and the glucose released 
was determined as described earlier. The starch content was 
calculated on the basis of the conversion of the glucose to its 
equivalent in starch, multiplying the first value by 0.9, and then 
expressed as percentage of starch on a dry matter basis. Standard 
corn starch (Megazyme) was used as a reference to validate the 
method. The hemicellulose, cellulose and lignin contents of the 
aerial portions of the plants were quantified according to the 
gravimetric method proposed by Van Soest (1967). The 
concentration of total soluble sugars was determined by the 
anthrone-sulfuric acid method (McCready et al., 1950). All analytical 
determinations were performed in triplicate. 
 
 

Calculation of the projected yields of alcohol from each 
genotype 
 

On the basis of the carbohydrate (starch, soluble sugars, 
hemicellulose and cellulose) contents of the roots and branches of 
the sweet potato genotypes and the dry biomass yield per hectare, 
the theoretical production of ethanol per hectare was estimated. A 
90% yield for the conversion of carbohydrates into alcohol was 
considered for the purpose of estimation. Equation 1 was used for 
the projection of ethanol production from sweet potato roots 
(EProots). For the projection of ethanol production from the branches 
(EPbranches), Equation 2 was used. The total estimated ethanol 
production per hectare of planted area, considering the use of both 
the roots and the branches, was calculated by summing the values 
obtained from the two previous equations.  
 

                                                  

                                                                                                     (1) 
 

                                                        

                                                                                                     (2) 
 

where EP is the estimated ethanol production in liters per hectare; 
S is the kilograms of starch per hectare; TR is the kilograms of total 
soluble sugars from roots per hectare; TB is the kilograms of total 
soluble sugars from aerial portion per hectare; CH is the kilograms 
of cellulose and hemicellulose per hectare; (1.1) is the factor for the 
conversion of starch, cellulose or hemicellulose into 
monosaccharides; (0.511) is the theoretical yield for the 
fermentative conversion of monosaccharides into ethanol; (0.789) is 
the density of ethanol; and (0.9) is the yield adopted for the 
conversion of total carbohydrates into ethanol. 
 
 

Enzymatic digestibility of sweet potato starch 
 

The enzymatic digestibility assay of starch  present  in  the  roots  of 
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sweet potato genotypes was evaluated using commercial enzymes 
and conducted according to the following method: 0.5 g of dried 
and crushed sweet potatoes, 3.5 ml of 100 mM acetate buffer, pH 
4.0, 10 μl of alpha-amylase (AGXXL® - Novozymes) and 10 μl of 
amyloglucosidase (Spirizyme® - Novozymes) were transferred to 
glass tubes with screw caps and incubated in a water bath at 60°C 
for 15 min. The tubes were transferred to a water bath at 100°C for 
5 min for denaturation of the enzymes; the contents of each tube 
was completed to 100 ml with distilled water and glucose 
concentrations were determined by the GOD-POD method, as 
described earlier. The enzymatic digestibility (EDstarch) was 
calculated according to Equation 3. 
 

                                                         

                                                                                                      (3) 
 
where G is the amount of glucose released after enzymatic 
hydrolysis of dried roots, in grams; S is the amount of starch 
contained in dried root sample, in grams; and 0.9 is the factor for 
conversion of glucose to starch. 
 
 
Enzymatic digestibility of cellulose in sweet potato branches 
 
Enzymatic digestibility of cellulose in the aerial portions of sweet 
potato plants was conducted in two stages. The first step involved 
the pre-treatment of dried and ground samples, which were 
immersed in 4% sulfuric acid (w/v) with a solid:liquid ratio of 1:4 and 
held at 121°C in an autoclave for 30 min. After the pretreatment, the 
insoluble fraction was washed with water to remove sulfuric acid 
and recovered by vacuum filtration through Whatman No. 1 filter 
paper. The residue was dried to constant weight at 65°C in an oven 
with forced air circulation and reserved for the second stage of the 
assay. In the second step, 0.5 g of the pretreated and dried material 
was placed in glass tubes with screw caps to which were added 4.4 
ml of 50 mM bicarbonate buffer, pH 5.0, and 100 μl of cellulolytic 
preparation (Celluclast® - Novozymes). The reaction medium was 
incubated at 50°C for 24 h. After digestion, the tube contents were 
completed to 100 ml with distilled water, and the glucose 
concentration was determined according to the methods already 
described. The enzymatic digestibility of cellulose (EDcellulose) was 
calculated according to Equation 4. 
 

                                                                

                                                                                                     (4) 
 
where G is the amount of glucose release after enzymatic 
hydrolysis of dried branches, in grams; C is the amount of cellulose 
contained in dried branch sample, in grams; and 0.9 is the factor for 
conversion of glucose to cellulose. 

 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
The best results for agricultural productivity in this study, 
expressed in terms of total material (Table 1), were 
obtained with the Cariru Vermelha, UFVJM 21, Tomba 
Carro I, and UFVJM 28 genotypes. These genotypes 
were not statistically different from one another. The 
mean productivity was 36.6 t ha

-1
. Azevedo et al. (2015) 

obtained mean productivities of 13.8 and 7.3 t ha
-1

 for the  
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Table 1. Agricultural productivity in total material (PTM), dry matter content (DM) and agricultural productivity in dry 
matter (PDM) of the roots from the different sweet potato genotypes studied. 
 

Genotypes PTM (t ha
-1

) DM (%) PDM (t ha
-1

) 

Batata Mandioca 25.92 ± 5.30
b
 29.98 ± 2.04

a
 7.83 ± 1.91

a
 

Brazlândia Branca 9.88 ± 5.81
b
 28.39 ± 4.56

a
 2.62 ± 1.22

b
 

Brazlândia Rosada 24.71 ± 12.37
b
 24.23 ± 2.93

a
 6.22 ± 3.38

b
 

Cambraia 14.99 ± 3.05
b
 26.31 ± 1.90

a
 3.93 ± 0.77

b
 

Cariru Vermelha 32.36 ± 11.14
a
 28.21 ± 3.28

a
 8.89 ± 2.33

a
 

Marmel 22.30 ± 4.19
b
 27.87 ± 4.08

a
 6.32 ± 2.14

b
 

Palmas 18.35 ± 9.26
b
 27.56 ± 2.08

a
 5.04 ± 2.46

b
 

Princesa 19.82 ± 1.81
b
 27.49 ± 2.80

a
 5.48 ± 1.01

b
 

Tomba Carro I 35.78 ± 11.06
a
 27.56 ± 4.34

a
 9.61 ± 2.15

a
 

UFVJM 01 20.66 ± 10.36
b
 26.55 ± 1.52

a
 5.59 ± 3.13

b
 

UFVJM 04 20.72 ± 12.74
b
 27.09 ± 1.82

a
 5.72 ± 3.79

b
 

UFVJM 06 21.43 ± 9.34
b
 27.14 ± 0.16

a
 5.82 ± 2.55

b
 

UFVJM 14 21.89 ± 17.19
b
 27.79 ± 4.37

a
 5.72 ± 3.74

b
 

UFVJM 20 14.42 ± 3.34
b
 28.49 ± 2.33

a
 4.15 ± 1.19

b
 

UFVJM 21 34.67 ± 14.11
a
 27.27 ± 3.15

a
 9.31 ± 3.25

a
 

UFVJM 23 18.53 ± 3.62
b
 25.48 ± 4.34

a
 4.76 ± 1.38

b
 

UFVJM 28 43.48 ± 12.68
a
 25.91 ± 3.03

a
 11.07 ± 2.42

a
 

UFVJM 45 12.30 ± 4.51
b
 29.55 ± 2.03

a
 3.59 ± 1.17

b
 

UFVJM 46 15.94 ± 3.54
b
 29.48 ± 2.92

a
 4.75 ± 1.49

b
 

UFVJM 48 19.23 ± 7.57
b
 27.37 ± 1.57

a
 5.22 ± 1.87

b
 

CV (%) 38.61 9.11 37.90 

Mean 22.37 27.48 6.08 
 

*Means followed by the same lower case letter in the columns do not differ by the Scott-Knott test at p < 0.05. 

 
 
 
Tomba Carro I and UFVJM 28 genotypes, respectively, 
cultivated in the municipality of Diamantina, MG, Brazil 
(18°12'01''S, 43°34'20''W and altitude of 1387 m) and 
harvested five months after planting in December 2007. 
The main differences between the cultivation conditions 
used by Azevedo et al. (2015) and those used in the 
present study were the planting season, the age of the 
plant at harvest and the use of irrigation. The use of 
irrigation and the later harvesting period probably favored 
the increase of productivity in the present study. 

As for the dry matter content of the roots (Table 1), a 
range from 24.2 to 29.9% and an average of 27.5% was 
observed for the genotypes, and they did not differ 
significantly from one another. Shumbusha et al. (2014) 
evaluated the dry matter content of sweet potato clones 
in Uganda and encountered values between 23.5 and 
35.2%. Regarding the productivity of the roots expressed 
as dry matter (Table 1), Batata Mandioca, Cariru 
Vermelha, UFVJM 21, Tomba Carro I, and UFVJM 28 
contained the highest statistically equivalent levels, with 
an average of 9.3 t ha

-1
. 

As for the agricultural productivity of the branches from 
the sweet potato genotypes (Table 2), there were 
significant  differences  for all  the  variables.   Agricultural 

productivities in terms of total plant material from the 
more productive genotypes were 31.7 (UFVJM 28) and 
26.7 t ha

-1
 (UFVJM 46) (Table 2). The average dry matter 

content of all the genotypes was 14.8%, with emphasis 
on the UFVJM 48, Cariru Vermelha, UFVJM 28, UFVJM 
14, UFVJM 06, UFVJM 45, and UFVJM 46 genotypes 
(Table 2). The branches of the UFVJM 28 genotype 
furnished the highest yield of dry matter (5.7 t ha

-1
). 

Andrade Júnior et al. (2012), evaluating the production of 
branches of sweet potatoes for use as animal feed, 
reported the production of 1.4 to 3.5 tons of dry mass per 
hectare for seven genotypes originating in the region of 
the Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais, Brazil). 

There were significant differences between genotypes 
with regard to the concentrations of starch and soluble 
sugars (Table 3). The mean starch content of the 
genotypes was 54.2%. There were no significant 
differences between the starch yields for Cariru Vermelha, 
UFVJM 21, Tomba Carro I, and UFVJM 28 genotypes, 
and the highest productivities were obtained for these 
genotypes, between 4.9 and 6.5 tons of starch per 
hectare. Waluyo et al. (2015) reported yields between 0.9 
and 7.4 tons of starch per hectare of sweet potato clones 
classified  as   promising   for   bioethanol   production   in  
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Table 2. Agricultural productivity of total plant material (PTM), dry matter content (DM) and agricultural productivity 
in dry matter (PDM) of branches from the different sweet potato genotypes studied. 
  

Genotype PTM (t ha
-1

) DM (%) PDM (t ha
-1

) 

Batata Mandioca 19.34 ± 8.63
b
 12.82 ± 1.12

b
 2.51 ± 1.28

c
 

Brazlândia Branca 16.76 ±10.05
c
 13.50 ± 0.83

b
 2.21 ± 1.26

c
 

Brazlândia Rosada 21.30 ± 2.44
b
 13.76 ± 2.78

b
 2.92 ± 0.62

b
 

Cambraia 15.50 ± 5.40
c
 14.15 ± 1.18

b
 2.16 ± 0.71

c
 

Cariru Vermelha 16.50 ± 4.28
c
 15.66 ± 1.14

a
 2.61 ± 0.78

c
 

Marmel 13.17 ± 1.97
c
 13.56 ± 1.30

b
 1.79 ± 0.40

c
 

Palmas 13.37 ± 5.10
c
 14.52 ± 1.55

b
 1.92 ± 0.73

c
 

Princesa 15.33 ± 3.87
c
 14.93 ± 1.60

b
 2.24 ± 0.42

b
 

Tomba Carro I 22.74 ± 5.02
b
 15.06 ± 1.26

b
 3.39 ± 0.65

b
 

UFVJM 01 22. 89 ± 6.34
b
 13.78 ± 1.09

b
 3.10 ± 0.71

b
 

UFVJM 04 15.18 ± 6.45
c
 14.30 ± 1.28

b
 2.11 ± 0.77

c
 

UFVJM 06 19.76 ± 6.90
b
 16.57 ± 2.17

a
 3.17 ± 0.75

b
 

UFVJM 14 21.04 ±11.55
b
 15.63 ± 1.43

a
 3.29 ± 1.86

b
 

UFVJM 20 15.73 ± 3.93
c
 13.92 ± 2.50

b
 2.25 ± 0.92

c
 

UFVJM 21 20.91 ± 3.73
b
 14.03 ± 0.75

b
 2.94 ± 0.60

b
 

UFVJM 23 11.86 ± 1.11
c
 14.09 ± 0.86

b
 1.66 ± 0.08

c
 

UFVJM 28 31.68 ± 8.94
a
 17.84 ± 5.22

a
 5.66 ± 2.20

a
 

UFVJM 45 21.42 ± 6.84
b
 17.51 ± 2.95

a
 3.64 ± 0.91

b
 

UFVJM 46 26.70 ± 3.36
a
 15.6 2± 1.30

a
 4.18 ± 0.60

b
 

UFVJM 48 10.27 ± 2.44
c
 15.37 ± 1.45

a
 1.56 ± 0.30

c
 

Mean 18.57 14.83 2.76 

C.V % 28.07 12.76 33.41 
 

Means followed by the same lower case letter in the columns do not differ by the Scott-Knott test at p < 0.05. 

 
 
 
Indonesia. Oliveira et al. (2017) related starch yields from 
4.0 to 6.6 t ha

-1 
in a study with six sweet potato genotypes 

targeted as raw material for bioethanol. 
The highest total soluble sugar concentrations were 

obtained with the Palmas, Batata Mandioca, Cariru 
Vermelha, and UFVJM 45 genotypes. There were no 
significant differences among them, and the 
concentrations ranged from 4.1 to 5.4%. Adu-Kwarteng et 
al. (2014) found total soluble sugar concentrations in 
sweet potato genotypes higher than those found in this 
work, ranging from 7.4% for the Sauti genotype to 10.3% 
for the Otoo genotype five months after planting. These 
sugars, consisting mainly of sucrose, can easily be 
converted to ethanol during fermentation. 

There were no significant differences between the 
genotypes with respect to the different carbohydrate 
fractions present in the branches of the sweet potato 
genotypes evaluated (Table 4). However, the average 
hemicellulose content found in the twenty genotypes 
(13.7%) was greater than the average value recorded for 
the cellulose content (8.9%). The concentration of soluble 
sugars found in Brazlândia Branca and Tomba Carro I 
genotypes was at least 25% higher than the values 
recorded for the other genotypes (Table 4). The lignin 

contents of the sweet potato branches ranged from 1.5 to 
4.0%, with no significant differences (Table 4). However, 
the average value of the lignin found in this study (2.6%) 
was lower than the values recorded for some lingo-
cellulosic biomasses that exhibit a potential for the 
production of second generation ethanol, such as wheat 
straw, with 13 to 15% lignin, and bagasse from 
sugarcane, containing 23 to 32% lignin (Saini et al., 
2015). Lignin is a key limiting factor in the saccharification 
of lignocellulosic feedstocks (Van der Weijde et al., 2016). 

Although there were no significant differences in the 
quantities of cellulose and hemicellulose found in the 
branches of the sweet potato genotypes studied, there 
were significant differences in the concentrations of these 
carbohydrate fractions multiplied by the agronomic yield 
(dry matter per hectare). The highest hemicellulose 
productivities in the aerial portion by planted area, 
between 0.45 and 0.74 t ha

-1
, were observed for the 

UFVJM 14, UFVJM 28, UFVJM 45 and UFVJM 46 
genotypes (Table 5). The highest cellulose productivities 
in branches per planted area, 0.62 and 0.52 t ha

-1
, were 

obtained for the UFVJM 28 and UFVJM 46 genotypes, 
respectively. The highest yields of soluble sugars from 
the  branches  by  planted  area,  0.067  and  0.073 t ha

-1
,   
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Table 3. Levels of starch and total soluble sugars (TSS) in the dry matter of sweet potato roots from the different genotypes 
studied and their yields per hectare. 
 

Genotype Starch (%) TSS (%) Starch (t ha
-1

) TSS (t ha
-1

) 

Batata Mandioca 49.37 ± 1.69
b
 4.25 ± 2.03

a
 3.87 ± 0.97

b
 0.34 ± 0.20

a
 

Brazlândia Branca 54.75 ± 7.76
a
 2.34 ± 1.72

b
 1.50 ± 0.90

b
 0.05 ± 0.02

b
 

Brazlândia Rosada 57.05 ± 1.48
a
 3.25 ± 1.37

b
 3.52 ± 1.90

b
 0.22 ± 0.18

b
 

Cambraia 53.66 ± 0.48
a
 2.18 ± 0.82

b
 2.11 ± 0.43

b
 0.08 ± 0.03

b
 

Cariru Vermelha 55.71 ± 2.65
a
 4.08 ± 0.90

a
 4.94 ± 1.29

a
 0.37 ± 0.12

a
 

Marmel 44.39 ± 12.15
c
 2.78 ± 0.23

b
 2.92 ± 1.60

b
 0.17 ± 0.04

b
 

Palmas 52.72 ± 0.88
b
 5.45 ± 1.57

a
 2.65 ± 1.30

b
 0.25 ± 0.10

a
 

Princesa 53.04 ± 0.74
b
 3.31 ± 0.96

b
 2.91 ± 0.57

b
 0.18 ± 0.05

b
 

Tomba Carro I 56.60 ± 0.31
a
 3.23 ± 0.80

b
 5.45 ± 1.24

a
 0.30 ± 0.05

a
 

UFVJM 01 51.56 ± 1.88
b
 2.66 ± 0.52

b
 2.92 ± 1.70

b
 0.16 ± 0.11

b
 

UFVJM 04 51.02 ± 0.94
b
 3.86 ± 1.98

a
 2.93 ± 1.95

b
 0.21 ± 0.14

b
 

UFVJM 06 50.25 ± 1.05
b
 3.75 ± 0.74

a
 2.94 ± 1.33

b
 0.23 ± 0.13

b
 

UFVJM 14 56.33 ± 1.34
a
 3.94 ± 0.72

a
 3.26 ± 2.22

b
 0.21 ± 0.13

b
 

UFVJM 20 53.70 ± 0.53
a
 2.54 ± 0.57

b
 2.23 ± 0.65

b
 0.11 ± 0.05

b
 

UFVJM 21 56.82 ± 1.13
a
 2.15 ± 0.11

b
 5.27 ± 1.79

a
 0.20 ± 0.07

b
 

UFVJM 23 54.03 ± 0.73
a
 1.61 ± 0.69

b
 2.57 ± 0.73

b
 0.07 ± 0.02

b
 

UFVJM 28 59.05 ± 1.53
a
 2.79 ± 0.51

b
 6.56 ± 1.56

a
 0.32 ± 0.13

a
 

UFVJM 45 56.47 ± 1.27
a
 4.38 ± 0.18

a
 2.02 ± 0.65

b
 0.16 ± 0.05

b
 

UFVJM 46 61.21 ± 0.87
a
 3.80 ± 0.66

a
 2.90 ± 0.89

b
 0.18 ± 0.04

b
 

UFVJM 48 56.18 ± 2.50
a
 2.72 ± 0.37

b
 2.94 ± 1.08

b
 0.15 ± 0.06

b
 

Mean 54.20 3.25 3.32 0.20 

CV (%) 6.23 32.39 39.33 49.37 
 

Means followed by the same lower case letter in the columns do not differ by the Scott-Knott test at p < 0.05. 

 
 
 

Table 4. Hemicellulose (HC), cellulose (CL), lignin (LG) and total soluble sugars (TSS) in the dry matter of branches from the different 
sweet potato genotypes. 
 

Genotype HC (%) CL (%) LG (%) TSS (%) 

Batata Mandioca 12.38 ± 2.36
a
 8.21 ± 3.72

a
 1.77 ± 0.49

a
 0.43 ± 0.01d 

Brazlândia branca 11.71 ± 1.48
a
 9.33 ± 1.22

a
 2.26 ± 0.28

a
 1.60 ± 0.05

a
 

Brazlandia rosada 11.92 ± 2.25
a
 9.01 ± 2.08

a
 3.11 ± 2.01

a
 0.97 ± 0.03

c
 

Cambraia 14.32 ± 4.37
a
 8.01 ± 1.85

a
 2.46 ± 0.79

a
 1.33 ± 0.03

c
 

Cariru Vermelha 13.79 ±3.60
a
 7.24 ± 4.01

a
 2.04 ± 0.29

a
 1.12 ± 0.04

c
 

Marmel 14.96 ± 3.02
a
 10.19 ± 3.71

a
 3.05 ± 2.14

a
 0.80 ± 0.03

c
 

Palmas 14.06 ± 2.29
a
 7.96 ± 5.02

a
 3.29 ± 0.66

a
 0.79 ± 0.06

c
 

Princesa 13.83 ± 3.90
a
 7.98 ± 2.81

a
 4.04 ± 3.29

a
 1.05 ± 0.08

c
 

Tomba Carro I 14.60 ± 3.47
a
 6.43 ± 3.01

a
 3.54 ± 2.70

a
 1.99 ± 0.14

a
 

UFVJM 01 11.30 ± 2.36
a
 6.08 ± 2.00

a
 2.44 ± 0.37

a
 1.31 ± 0.04

c
 

UFVJM 04 14.09 ± 3.53
a
 8.49 ± 2.00

a
 2.30 ± 0.66

a
 0.64 ± 0.02

c
 

UFVJM 06 16.14 ± 5.25
a
 10.11 ± 2.84

a
 2.85 ± 0.96

a
 0.61 ± 0.03

c
 

UFVJM 14 13.53 ± 2.23
a
 11.18 ± 6.17

a
 2.16 ± 1.05

a
 0.77 ± 0.04

c
 

UFVJM 20 14.91 ± 1.47
a
 9.73 ± 4.43

a
 2.51 ± 0.94

a
 0.73 ± 0.08

c
 

UFVJM 21 12.94 ± 2.47
a
 8.61 ± 1.97

a
 2.63 ± 0.68

a
 0.72 ± 0.06

c
 

UFVJM 23 8.91 ± 2.65
a
 9.86 ± 3.66

a
 2.41 ± 0.37

a
 0.85 ± 0.04

c
 

UFVJM 28 13.22 ± 3.32
a
 11.19± 2.46

a
 2.30 ± 0.53

a
 1.29 ± 0.08

c
 

UFVJM 45 17.47 ± 1.72
a
 9.12 ± 2.00

a
 2.99 ± 0.85

a
 1.29 ± 0.28

b
 

UFVJM 46 15.81 ± 2.97
a
 12.46 ± 4.25

a
 2.29 ± 0.93

a
 1.31 ± 0.05

c
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Table 4. Contd. 
 

UFVJM 48 14.64 ± 0.85
a
 7.08 ± 3.10

a
 1.50 ± 0.80

a
 1.06 ± 0.02

c
 

Mean (%) 13.73 8.9 2.61 1.06 

CV (%) 22.16 32.54 48.23 10.52 
 

Means followed by the same lower case letter in the columns do not differ by the Scott-Knott test at p < 0.05. 

 
 
 

Table 5. Productivity of hemicellulose (HC), cellulose (CL) and total soluble sugars (TSS) in the dry matter of 
branches from different sweet potato genotypes. 
 

Genotypes HC (t ha
-1

) CL (t ha
-1

) TSS (t ha
-1

) 

Batata Mandioca 0.32 ± 0.18
c
 0.17 ± 0.05

b
 0.011 ± 0.005

d
 

Brazlândia branca 0.26 ± 0.14
c
 0.21 ± 0.12

b
 0.035 ± 0.007

c
 

Brazlândia rosada 0.35 ± 0.05
c
 0.27 ± 0.10

b
 0.028 ± 0.006

c
 

Cambraia 0.31 ± 0.12
c
 0.17 ± 0.07

b
 0.029 ± 0.003

c
 

Cariru Vermelha 0.35 ± 0.08
c
 0.20 ± 0.16

b
 0.029 ± 0.011

c
 

Marmel 0.27 ± 0.06
c
 0.19 ± 0.10

b
 0.014 ± 0.005

d
 

Palmas 0.26 ± 0.08
c
 0.13 ± 0.07

b
 0.015 ± 0.005

d
 

Princesa 0.32 ± 0.09
c
 0.17 ± 0.05

b
 0.024 ± 0.009

c
 

Tomba Carro I 0.50 ± 0.12
b
 0.21 ± 0.11

b
 0.067 ±  0.021

a
 

UFVJM 01 0.35 ± 0.07
c
 0.19 ± 0.07

b
 0.041 ± 0.008

b
 

UFVJM 04 0.30 ± 0.13
c
 0.18 ± 0.09

b
 0.014 ± 0.004

d
 

UFVJM 06 0.51 ± 0.13
b
 0.31 ± 0.04

b
 0.019 ± 0.002

d
 

UFVJM 14 0.45 ± 0.25
a
 0.37 ± 0.25

b
 0.025 ± 0.002

c
 

UFVJM 20 0.33 ± 0.14
c
 0.19 ± 0.06

b
 0.016 ± 0.002

d
 

UFVJM 21 0.38 ± 0.09
c
 0.25 ± 0.08

b
 0.021 ± 0.001

c
 

UFVJM 23 0.26 ± 0.02
c
 0.16 ± 0.06

b
 0.014 ± 0.001

d
 

UFVJM 28 0.74 ± 0.25
a
 0.62 ± 0.26

a
 0.073 ± 0.005

a
 

UFVJM 45 0.64 ± 0.16
a
 0.33 ± 0.08

b
 0.047 ± 0.005

b
 

 UFVJM 46 0.65 ± 0.06
a
 0.52 ± 0.21

a
 0.055 ± 0.009

b
 

UFVJM 48 0.23 ± 0.05
c
 0.11 ± 0.06

b
 0.017 ± 0.006

d
 

Mean (%) 0.38 0.25 0.03 

CV (%) 30.83 41.37 26.99 
 

Means followed by the same lower case letter in the columns do not differ by the Scott-Knott test at p < 0.05. 

 
 
 
were obtained for the Tomba Carro I and UFVJM 28 
genotypes, respectively. The highest productivity of total 
carbohydrates (cellulose, hemicellulose and total soluble 
sugars) in the aerial portion by planted area, 1.4 t ha

-1
, 

was observed for UFVJM 28. 
The estimated ethanol yields per hectare obtainable 

from the Cariru Vermelha, UFVJM 21, Tomba Carro I and 
UFVJM 28 genotypes varied from 3810 to 4940 L ha

-1
.   

These values are higher than those achieved for the 
production of ethanol from maize, the main starchy raw 
material used by the biofuel alcohol industry, with a 
productivity between 2800 and 3800 L ha

-1
 (Duvernay et 

al., 2013; Ziska et al., 2009).  
The productivity of sweet potatoes can vary greatly with 

the chosen genotypes, cultivation and soil and climatic 

conditions. Santana et al. (2013) identified sweet potato 
genotypes that were grown in Tocantins, a semi-humid 
tropical region of Brazil, yielded up to 181.6 L of ethanol 
per ton of roots and furnished a productivity of 3122 to 
10007 L ha

-1
. Waluyo et al. (2015) worked with sweet 

potato clones in Indonesia and obtained estimated 
ethanol yields ranging from 3320.1 to 5364.5 L ha

-1
 from 

the roots. Oliveira et al. (2017) estimated ethanol 
productivities from 2667 to 4379 L ha

-1
 for six sweet 

potato genotypes cultivated in Sergipe state, a tropical 
semiarid region of Brazil. 

In addition to the production of ethanol estimated from 
the use of roots, the best projection for alcohol yield 
obtained from the branches, 995 L ha

-1
, was calculated 

for the UFVJM 28 genotype. Considering the projections  
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Table 6. Theoretical projection of ethanol yield from the roots and branches of different sweet potato genotypes. 
 

Genotype Ethanol from roots (L ha
-1

) Ethanol from branches (L ha
-1

) Total Ethanol (L ha
-1

) 

Batata Mandioca 3030 ± 810
b
 370 ± 50

j
 3400 ± 800

c
 

Brazlândia Branca 1120 ± 660
b
 330 ± 80

l
 1450 ± 650

c
 

Brazlândia Rosada 2690 ± 1480
b
 440 ± 80

h
 3130 ± 1470

c
 

Cambraia 1580 ± 310
b
 350 ± 40

k
 1930 ± 310

c
 

Cariru Vermelha 3810 ± 990
a
 390 ± 40

i
 4200 ± 980

b
 

Marmel 2230 ± 1180
b
 320 ± 40

l
 2550 ± 1190

c
 

Palmas 2080 ± 980
b
 290 ± 30

m
 2370 ± 990

c
 

Princesa 2220 ± 410
b
 350 ± 10

k
 2570 ± 420

c
 

Tomba Carro I 4130 ± 900
a
 510 ± 20

f
 4640 ± 900

b
 

UFVJM 01 2210 ± 1310
b
 380 ± 40

i
 2590 ± 1300

c
 

UFVJM 04 2250 ± 1490
b
 350 ± 60

k
 2600 ± 1490

c
 

UFVJM 06 2270 ± 1040
b
 600 ±40

d
 2870 ± 1030

c
 

UFVJM 14 2500 ± 1680
b
 580 ± 190

e
 3080 ± 1690

c
 

UFVJM 20 1680 ± 310
b
 400 ± 80

i
 2080 ± 510

c
 

UFVJM 21 3930 ± 1330
a
 460 ± 60

g
 4390 ± 1320

b
 

UFVJM 23 1900 ± 520
b
 300 ± 10

m
 2200 ± 520

c
 

UFVJM 28 4940 ± 1210
a
 995 ± 20

a
 5930 ± 1200

a
 

UFVJM 45 1560 ± 500
b
 690 ± 40

c
 2250± 500

c
 

UFVJM 46 2210 ± 660
b
 840 ± 150

b
 3050 ± 660

c
 

UFVJM 48 2220 ± 820
b
 240 ± 30n 2460 ± 830

c
 

Méan 2520 450 2980 

CV (%) 39.20 35.53 33.17 
 

Means followed by the same lower case letter in the columns do not differ by the Scott-Knott test at p < 0.05. 
 
 
 

for the yield of ethanol from the roots and branches 
obtained with the UFVJM 28 genotype, a productivity of 
5930 L ha

-1
 in a six-month cycle was estimated (Table 6). 

In the best scenario, the estimated production for this 
genotype could reach 11860 L ha

-1
 year

-1
. The productivity 

of sugarcane can vary from 40 to 70 tons per hectare, 
depending on the country. Some specific varieties are 
able to reach 150 tons of sugarcane per hectare under 
experimental conditions (Morais et al., 2015). Considering 
a mean of 82 L of bioethanol per ton of processed 
sugarcane (Boddey et al., 2008), a maximum of 3279 to 
12300 L ha

-1
 year

-1
 could be produced. The average 

ethanol yield per hectare in Brazil is 6280 L ha
-1

 year
-1

 
(Boddey et al., 2008). This ethanol productivity is lower 
than the highest values estimated in this study. 

In addition to the carbohydrate content present in the 
roots and branches of the genotypes, the digestibility of 
starch or cellulose present in these biomasses is relevant 
to the choice of biomass or technology to be used in the 
saccharification process of polysaccharides. The 
digestibility experiment using dried and crushed roots of 
sweet potato genotypes (Table 7) indicated a digestibility 
between 58.2 and 91.2%. The highest digestibility values, 
between 79.9 and 91.2%, were observed for the 
Brazlândia Rosada, Princesa, UFVJM 14, UFVJM 28, 
and UFVJM 45 genotypes. Whereas the  digestibility  trial 

was undersized to allow differentiation between 
biomasses, the outstanding clones are extremely 
susceptible to enzymatic saccharification, an intrinsic 
step in the production of ethanol from starchy raw 
materials. 

The digestibility assay of the cellulosic fraction of the 
dry matter from the branches of the sweet potato 
genotypes selected was based on the estimated yield of 
ethanol (Table 6) or the compositional characteristics 
(Table 4) provided before the pretreatment with dilute 
inorganic acid. After the acid pretreatment, the percentage 
of cellulose in the insoluble material recovered increased 
(Table 8) as a natural consequence of the removal of the 
hemicellulose fraction (Carvalho et al., 2015). After 
enzymatic digestion of the pretreated material, the 
cellulose content in the recovered insoluble material 
decreased by different degrees that depended on the 
genotype (Table 8). The insoluble residue recovered after 
enzymatic digestion of the branches from the Palmas 
genotype contained the smallest amount of cellulose 
(Table 8). The digestibility assay of each material, which 
was based on the amount of glucose released after 
enzymatic action, yielded higher values for Marmel, 
Palmas, and UFVJM 28 genotypes (Table 8), whose 
digestibility values were close to 40%. The UFVJM 46 
genotype, despite having the  highest  yield  of  branches, 
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Table 7. Digested starch and enzymatic digestibility of starch in the roots from the sweet potato 
genotypes. 
 

Genotype Digested starch (% g/g) Digestibility (%) 

Batata Mandioca 34.45 ± 2.84
b
 69.76 ± 3.35

c
 

Brazlândia Branca 39.20 ± 4.68
b
 71.60 ± 7.01

c
 

Brazlândia Rosada 46.35 ± 4.50
a
 81.24 ± 3.97

b
 

Cambraia 37.32 ± 2.77
b
 69.55 ± 5.02

d
 

Cariru Vermelha 38.06 ± 3.47
b
 68.33 ± 2.60

d
 

Marmel 33.62 ± 5.50
b
 75.73 ± 1.96

c
 

Palmas 34.34 ± 4.83
b
 65.13 ± 7.47

d
 

Princesa 48.40 ± 0.32
a
 91.25 ± 1.46

a
 

Tomba Carro I 36.54 ± 2.26
b
 64.56 ± 3.79

d
 

UFVJM 01 38.00 ± 2.83
b
 73.70 ± 3.20

c
 

UFVJM 04 30.56 ± 2.97
c
 59.90 ± 4.72

e
 

UFVJM 06 29.26 ± 4.91
c
 58.22 ± 2.47

e
 

UFVJM 14 45.00 ± 3.20
a
 79.88 ± 6.24

b
 

UFVJM 20 35.10 ± 2.18
b
 65.36 ± 4.63

d
 

UFVJM 21 35.32 ± 3.94
b
 62.16 ± 4.00

e
 

UFVJM 23 36.19 ± 4.02
b
 66.97 ± 7.51

d
 

UFVJM 28 49.31 ± 6.79
a
 83.51 ± 6.90

b
 

UFVJM 45 46.70 ± 3.55
a
 82.69 ± 2.48

b
 

UFVJM 46 36.71 ± 2.03
b
 59.97 ± 3.99

e
 

UFVJM 48 42.82 ± 5.33
a
 76.21 ± 6.22

c
 

Mean (%) 38.66 73.81 

CV (%) 9.47 6.81 
 

Means followed by the same lower case letter in the columns do not differ by the Scott-Knott test at p < 
0.05. 

 
 
 

Table 8. Content of cellulose after acid pretreatment (CLPT), cellulose content after enzymatic 
saccharification (CLSC) and enzymatic digestibility (ED) from branches of selected sweet potato genotypes. 
 

Genotype CLPT (%) CLSC (%) ED (%) 

Marmel 23.72 ± 0.28
b
 14.25 ± 0.01

b
 39.60 ± 3.20

a
 

Palmas 19.64 ± 0.33
c
 2.09 ± 0.01

e
 42.41 ± 21.01

a
 

UFVJM 14 26.98 ± 0.91
a
 13.79 ± 0.01

c
 28.63 ± 1.33

b
 

UFVJM 28 27.09 ± 0.72
a
 4.80 ± 0.10

d
 41.06 ± 6.60

a
 

UFVJM 46 25.00 ± 0.29
c
 20.31 ± 0.01

a
 14.24 ± 2.71

b
 

UFVJM 48 21.00 ± 1.32
c
 14.18 ± 0.01

b
 18.36 ± 4.28

b
 

Mean (%) 23.90 11.57 30.72 

CV (%) 3.34 0.37 30.47 
 

Means followed by the same lower case letter in the columns do not differ by the Scott-Knott test at p < 0.05. 
 
 
 

along with the UFVJM 28 genotype, was recalcitrant to 
enzymatic attack and its digestibility was only 14.2%. 
 
 
Conclusion 
 
The genetic variability of the evaluated genotypes was 
marked by differences in the agricultural  productivity  and 

the carbohydrate contents. UFVJM 28 was shown to be 
the most productive sweet potato genotype in terms of 
starch, total soluble sugars, cellulose and hemicellulose 
quantities produced per planted area. The highest 
digestibilities for the starch contained in the roots and for 
the cellulose contained in the branches were also 
obtained for the UFVJM 28 genotype. These characteris-
tics resulted in a higher  estimated  ethanol  yield,  5930 L  
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ha

-1
, in a 180-day production cycle, or 11860 L ha

-1
 year

-1
 

if two contiguous cycles were considered. The possibility 
of utilizing the branches of the sweet potatoes 
represented an increase of up to 20% in the estimated 
production of bioethanol. Disregarding the cost of 
producing the ethanol from sweet potatoes, which was 
not evaluated here, the genotype highlighted earlier 
seems to be as promising, or more promising, than corn 
or sugar cane when they began to be used as raw 
material for fuel ethanol production. 
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