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Deterioração de variedades de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) para a 
produção de etanol 

 

RESUMO 

Como consequência do crescimento contínuo da população e da industrialização a nível 

mundial, tem-se um aumento expressivo dos meios de transporte e do consumo de energia, 

sendo necessária a diversificação da matriz energética mundial, com diferencial econômico e 

ambiental. Uma alternativa é a produção de etanol a partir da biomassa, como a cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.); porém, aspectos negativos relacionados a produção e organização podem 

causar ineficiência para a obtenção do biocombustível. Dessa forma, o objetivo deste trabalho 

foi estudar a deterioração da cana-de-açúcar na etapa de pós-colheita e estocagem das 

variedades RB92579 e SP91-1049 em uma usina do extremo oeste do estado de São Paulo, e o 

impacto desse processo para a produção de etanol. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 2x5 (2 variedades de cana-de-açúcar, e 5 

tempos de análise 0, 24, 48, 72 e 96 horas), com 3 repetições para cada análise. Os resultados 

foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas ao teste de Scott-Knott 

a 5% de probabilidade. As variáveis estudadas apresentam influência do tempo de estocagem 

para as duas variedades, porém a RB92579 foi a que mais se deteriorou após as 96 horas do 

início do estudo. A porcentagem em litros de etanol absoluto teórico por tonelada de cana-de-

açúcar que deixou de ser produzido foi de 9% para a variedade RB92579 e de 4% para a SP91-

1049 a menos, quando comparado com o processamento imediatamente após o corte; resultado 

em torno de 2.500 m³ a menos de etanol absoluto teórico para o ano safra. Logo, evidenciou-se 

a importância do processamento imediato da cana-de-açúcar após seu corte e a necessidade de 

avaliar o impacto de deterioração pós-colheita para todas as variedades plantadas nas usinas. 

Palavras-chave: Biocombustível; Açúcares Redutores Totais; Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 



 

Impact of sugarcane varieties (Saccharum spp.) deterioration for the 

production of ethanol 

 

ABSTRACT 

As a consequence of the continuous growth of population and industrialization worldwide, there 

has been a significant increase in transportation and energy consumption, and the diversification 

of the world energy matrix with economic and environmental differential is necessary. An 

alternative is the production of ethanol from biomass, such as sugarcane (Saccharum spp.); 

however, negative aspects related to production and organization can cause inefficiency to 

obtain biofuel. So, the objective of this work was to study the deterioration of sugarcane in the 

post-harvest stage and storage of the varieties RB92579 and SP91-1049 in a mill in the extreme 

west of the state of São Paulo, and the impact of this process for the production of ethanol. The 

experimental design was completely randomized in a 2x5 factorial scheme (2 sugarcane 

varieties and 5 time analysis: 0, 24, 48, 72 and 96 hours), with 3 replicates for each analysis. 

The results were submitted to analysis of variance and the means were compared with Scott-

Knott test at 5% probability. The variables studied were influenced by the storage time for the 

two varieties, but the RB92579 was the one that deteriorated the most after 96 hours of the 

beginning of the study. The percentage in liters of theoretical absolute ethanol per tonne of 

sugarcane that was no longer produced was 9% for variety RB92579 and 4% for SP91-1049 

less if processing occurred immediately after cutting; result of around 2,500m³ less than 

theoretical absolute ethanol for the crop year. Therefore, the importance of the immediate 

processing of sugarcane after its cutting and the need to evaluate the impact of post-harvest 

deterioration for all the varieties planted in the mills was evidenced. 

Keywords: Biofuel; Total Reducing Sugars; Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Como consequência do crescimento contínuo da população e da industrialização a nível 

mundial, tem-se um aumento expressivo dos meios de transporte e do consumo de energia, com 

previsão de crescimento de 30% de energia atual até 2040; e aumento na demanda de petróleo 

até o mesmo período (IEA, 2017). Entretanto, as reservas de petróleo podem se tornar escassas, 

em função da sua origem fóssil (ROSA; GARCIA, 2009), pois tais reservas duram cerca de 100 

anos, variando de acordo com o tipo da reserva (ZANDI et al., 2015). 

Dentro desse contexto, a busca por diversificar a matriz energética optando por fontes 

renováveis é o foco das pesquisas institucionais, dos investimentos e preocupação por parte dos 

órgãos governamentais. Os benefícios atrelados à utilização desses biocombustíveis estão 

relacionados, principalmente, com os impactos econômicos e ambientais (CHEMMÉS et al., 

2013), além dos impactos sociais (MOTA et al., 2009). 

Para os impactos econômicos, a diversificação das fontes de energia, o desenvolvimento 

da agricultura, o aumento dos investimentos na pesquisa e a sustentabilidade são os que mais 

se destacam. Os impactos ambientais consistem entre redução dos gases do efeito estufa, 

redução de ar poluente e o sequestro de carbono (BALAT, 2011). Já os impactos sociais 

incluem a geração de emprego, no campo e nas indústrias ((MOTA et al., 2009). 

Uma alternativa viável de fonte de energia renovável para substituir os combustíveis 

fósseis é o etanol.  Ele pode ter origem a partir de diversas matérias-primas e o processo de 

produção pode ser de primeira ou de segunda geração (PITARELO et al., 2012). Este 

biocombustível destaca-se em meio a outros devido à sua biodegradabilidade, geração de gases 

com qualidade aceitável, assim como vantagens econômicas e capacidade de renovação 

(NIGAM; SINGH, 2011). 

No Brasil, o etanol é produzido a partir da Saccharum spp. e vem sendo estudado desde 

1975, incentivado pelo Proálcool – Programa Nacional do Álcool, concebido para garantir o 

fornecimento de energia e para incentivar as indústrias açucareiras e a diversificação da 

produção diante dos altos preços do petróleo e da queda dos preços do açúcar (KOHLHEPP, 

2010). 

A produção do etanol de primeira geração possui grandes vantagens pelo fato de que 

não há desperdício de matéria-prima. Mesmo que apenas um terço da cana (caldo) seja 

aproveitado para produção de açúcar e etanol, é possível utilizar os resíduos sólidos, como o 

bagaço, nas caldeiras para transformação em energia, e ainda, algumas usinas utilizam esse 
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bagaço como biomassa para fabricação do etanol de segunda geração, bem como da palha 

descartada na colheita, gerando, desse modo, maior sustentabilidade (EMBRAPA, 2015; 

BRASSOLATTI et al., 2016). 

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) estimou, para a Safra 2017/2018 

de cana-de-açúcar, que o Brasil deverá produzir 647,6 milhões de toneladas do produto, 

representando uma redução de 1,5% em relação à safra anterior. A produção de etanol deve se 

manter acima de 26,45 bilhões de litros, redução de 4,9%, em função da preferência pela 

produção de açúcar (CONAB, 2017). 

O aumento na produção de etanol por meio de desenvolvimento de eficiências e 

rendimento pode acarretar em diferencial econômico e ambiental nas unidades produtoras. A 

qualidade do caldo da cana-de-açúcar é consequência da sua composição tecnológica, que 

depende de fatores ambientais, genéticos, dos tratos culturais recebidos, sistema de colheita, 

estado de maturação, processo de extração e tratamento do caldo até a obtenção dos produtos 

finais que podem ser etanol e açúcar (ALBUQUERQUE, 2011). 

A produção de etanol no Brasil possui aspectos negativos em relação à sua capacidade 

de produção e organização dos processos produtivos (SOUSA; MONTEIRO, 2011). Para a 

cana-de-açúcar colhida mecanicamente, o seu processamento deve ocorrer imediatamente após 

seu corte, pois a desorganização no processo de carregamento, transporte e estocagem da 

matéria-prima após a colheita reflete em aspecto negativo para a qualidade da matéria-prima do 

biocombustível. 

Na safra 2016/2017, 20 diferentes variedades de cana-de-açúcar foram colhidas no 

Brasil, representando 78% da colheita total (RIDESA, 2017), o que mostra a diversificação da 

própria qualidade de fonte de açúcares para a indústria. 

Independente da qualidade da cana-de-açúcar, no momento do corte já se inicia uma 

rápida deterioração. Comumente, a deterioração pode ocorrer devido a processos enzimáticos, 

químicos e microbianos (ALBUQUERQUE, 2011). 

Estudos indicaram que cerca de 20-30% da sacarose total sintetizada pela cana-de-

açúcar é perdida durante vários estágios do manuseio da matéria-prima e processamento nas 

indústrias (BUKHARI et al., 2015). A perda de açúcar pós-colheita é um dos problemas mais 

alarmantes da indústria açucareira e atraiu atenção nos últimos anos (PRIYANKA et al., 2010). 

Portanto, identificar dentre as variedades de cana-de-açúcar as que menos se deterioram 

com o passar do tempo, antes do processamento, apresenta-se como uma alternativa para a 

melhoria da qualidade da matéria-prima a ser processada e, consequentemente, aumentar a 
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sustentabilidade na produção do biocombustível, uma vez que um dos fatores atraentes ao uso 

do etanol é o fato deste ser considerado um combustível limpo, verde e corretamente ecológico. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Produção Sustentável e Biocombustível 

 

A população mundial vivencia hoje uma realidade composta pela crescente demanda de 

produção, atrelada à necessidade de preservação do meio ambiente (FILHO; CARTAXO, 

2015). Assim, a atividade econômica deve atender as dimensões da sustentabilidade, ou seja, 

suprir as necessidades presentes sem limitar as ações futuras (ALTIERI, 2008). 

A sustentabilidade visa a melhoria nas condições ambientais, econômicas e sociais. Com 

a melhora na qualidade de vida de toda a sociedade, preservando o meio ambiente em que 

vivem, pode-se construir organizações econômicas sustentáveis e indivíduos socialmente 

sustentáveis (SILVA, 2012). Nesse sentido, torna-se visível que o desafio é transformar o 

crescimento econômico capitalista modelo em desenvolvimento sustentável (BROWN, 2003). 

Para que se tenha um desenvolvimento sustentável é necessário uma produção 

sustentável. Para isso, torna-se essencial que o setor produtivo passe a internalizar os custos 

ambientais nos custos dos produtos e serviços ofertados e, paralelamente, compense essa 

oneração com a racionalização da produção (FILHO; CARTAXO; 2015). Logo, procura-se 

uma produção ecologicamente mais inteligente e correta, mas não menos rentável 

economicamente (VALLE, 2002). 

Em novembro de 2011, o governo brasileiro lançou o Plano de Ação para Produção e 

Consumo Sustentáveis – PPCS, com ações da sociedade, governo e do setor produtivo para 

padrões mais sustentáveis de consumo e de produção. O PPCS foi resultado da adesão do Brasil 

no Processo de Marrakesh em 2007 (PPCS, 2011). 

Um setor que vem adotando práticas sustentáveis é o setor de produção de energia 

através da geração de biomassa, biocombustíveis e utilização de energias renováveis. A 

utilização ampla do potencial da biomassa para a geração de energia é uma das bases para a 

adoção de um modelo energético sustentável, que priorize a diversificação das fontes, a 

desconcentração e descentralização da geração de energia, a preservação ambiental e o 

atendimento às camadas mais necessitadas da população (JUNIOR et al., 2004). 

Com uma visão a curto prazo, a biomassa é um material adequado e a principal fonte de 

energia renovável para produzir combustíveis alternativos para uso em transporte (etanol ou 

biodiesel) (ALVIRA, 2010). 
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Nesse cenário, o Brasil destaca-se com a produção de etanol por meio da cana-de-

açúcar, que apresenta resultados interessantes tanto na pesquisa de variedades de cana de maior 

rendimento quanto na fabricação de motores que funcionam com qualquer mistura de gasolina 

e etanol. Frente a isso, têm-se ainda as vantagens do etanol sobre os demais combustíveis 

fósseis. A principal delas é o elevado teor de oxigênio, que constitui cerca de 35% em massa 

do etanol. As características do etanol possibilitam a combustão mais limpa e o melhor 

desempenho dos motores, o que contribui para reduzir as emissões poluidoras, mesmo quando 

misturado à gasolina (BNDS, 2008). 

 

2.2 Cana-de-Açúcar 

 

A cana-de-açúcar pertence à família Poaceae, do gênero Saccharum, é uma gramínea 

semiperene e tem sua origem genética no sudeste asiático (KLEIN, 2010). No Brasil, a cana-

de-açúcar teve seu desenvolvimento posteriormente à criação dos engenhos e plantações, com 

as mudas trazidas pelos portugueses, porém, há indícios de que o cultivo da planta seja anterior 

ao descobrimento (SEVERINO et. al., 2010). 

No entanto, a cultura tornou-se relevante economicamente a partir da segunda metade 

do século XVI, com a expansão dos engenhos do nordeste brasileiro. No século que segue, a 

produção de cana-de-açúcar expandiu- se para o Pará e o Amazonas, assim como para outras 

regiões do Nordeste. No século XIX, o aumento de produtores de açúcar em diferentes regiões 

do mundo diminuiu a relevância do Brasil no mercado internacional. 

Já no cenário atual, o Brasil ocupa a primeira colocação em relação à produção de cana-

de-açúcar, seguido da Índia e China (FAOSTAT, 2014). Além disso, se destaca como maior 

produtor de açúcar e etanol derivados da cana-de-açúcar. 

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) estimou, para a safra 2017/2018 

de cana-de-açúcar, a produção do Brasil em aproximadamente 647,6 milhões de toneladas. 

Entre as regiões produtoras, a sudeste possui aproximadamente 65% da produção nacional, 

sendo que a estimativa de produção para o estado de São Paulo, maior produtor nacional, chega 

a 352,2 milhões de toneladas (CONAB, 2017). 

Com relação à área plantada, a estimativa é a redução em 2,3% em comparação a safra 

anterior, onde a região Sudeste apresentou a maior diminuição (4%), com contribuição 

significativa do estado de São Paulo reduzindo a área em 4,5%. Provavelmente, essa redução 

se intensificou devido ao grande número de empresas em recuperação judicial, pela oscilação 
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nas cotações do açúcar, baixa competitividade dos preços internos do etanol, além de 

condições climáticas desfavoráveis (CONAB, 2017). 

 

2.2.1 Características da Cana-de-Açúcar 

 

A cana-de-açúcar tem um bom desenvolvimento ao longo dos trópicos e subtrópicos, 

entre 31° de latitude Sul (Uruguai e Austrália) até 36,5°de latitude Norte (Espanha) (AYALA, 

2012). O clima propício para seu cultivo é aquele que apresenta duas estações bem definidas, 

uma quente e úmida e outra fria e seca; uma para propiciar a germinação, perfilhamento e o 

desenvolvimento vegetativo, e outra para favorecer a maturação e, consequentemente, o 

acúmulo de sacarose nos colmos (VASCONCELOS, 2010). 

No Brasil, as condições edafoclimáticas beneficiou a adaptação da cultura (PESSÔA et 

al., 2016). Além disso, devido às diferenças climáticas entre as regiões, duas estações de cultivo 

da cana-de-açúcar são predominantes: na região Sudeste, a cultura é plantada de outubro a 

março e colhida de maio a outubro; e, no Nordeste, planta-se de julho a novembro e colhe-se 

de dezembro a maio (SEVERINO et al., 2010). 

Com relação ao ciclo fenológico da cana-de-açúcar, são propostas cinco fases, descritas 

como: fase de pré-germinação, fase de pré-emergência, fase de emergência dos perfilhos 

primários, fase de emergência dos perfilhos secundários e fase de senescência de perfilhos 

(BEZUIDENHOUT et al., 2003). 

A planta se desenvolve em forma de touceira, contendo parte aérea e subterrânea. A parte 

aérea é constituída por colmos, caule, folhas, inflorescências e frutos. A parte subterrânea por 

raízes e rizomas (caules subterrâneos, espessos e ricos em reserva nutritiva, providos de nós e 

entrenós e que crescem horizontalmente). A cultura destaca-se principalmente por ser uma 

planta com potencial para a produção de energia e massa seca por unidade de área plantada em 

um único corte por ano (SILVA et al., 2014). 

O desenvolvimento vegetal da cana-de-açúcar ocorre em dois ciclos, cana-planta e cana-

soca. A cana-planta consiste no período desde o plantio até seu primeiro corte, que pode ser 

após 12 meses, chamado de cana-de-ano, ou após um ciclo de 18 meses, indicado como cana-

de-ano e meio. A cana-soca consiste em um período em torno de 12 meses após o seu primeiro 

corte, período esse necessário para seu brotamento e desenvolvimento vegetativo (CONAB, 

2014). A cana-de-açúcar permanecerá produzindo durante quatro ou cinco anos 
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consecutivamente, após esse período sua produtividade diminui muito, sendo necessária a 

reforma do canavial (UDOP, 2012). 

O crescimento vegetativo e a maturação da cana-de-açúcar exercem influência da 

qualidade e da intensidade luminosa, pois estabelecem relação direta com a síntese, 

translocação e acúmulo de carboidratos das folhas para o colmo (SILVA et al., 2014). 

 

2.2.2 Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar 

 

Atualmente, a base dos programas de melhoramento genético da cana-de-açúcar está 

voltada para o desenvolvimento de variedades com alta produtividade, alta concentração de 

sacarose, resistentes a doenças e adaptadas a diferentes condições edafoclimáticas (SEGATO; 

PINTO; JENDIROBA; NÓBREGA, 2006). Este fato tem sido a base da expansão da cana-de-

açúcar em várias regiões do país. 

As características varietais definem o número de colmos por planta, a altura e o diâmetro 

do colmo, o comprimento e a largura das folhas e a arquitetura da parte aérea, sendo a expressão 

destes caracteres muito influenciadas pelo clima, pelo manejo e pelas práticas culturais 

utilizadas. 

No Brasil e no mundo, as principais variedades da cana-de-açúcar cultivadas são híbridas 

das espécies Saccharum officinarum Linnaeus; Saccharum barberi Jeswit; Saccharum 

robustum Brandes e Jeswit ex Grassl; Saccharum spontaneum Linnaeus; Saccharum sinensis 

Roxb; Saccharum edule Hassk (MORAIS et al., 2015). 

Alguns relatos apontam que S. sinensis e S. barberi são originárias de retrocruzamento 

de S. officinarum e S. spontaneum, no entanto, as cultivares atualmente utilizadas em plantio 

comercial são híbridas de várias espécies (FIGUEIREDO, 2010) e resultado de um longo 

processo de seleção para características de interesse agronômico. Sendo que, a S. officinarum, 

ou cana nobre, possui alta capacidade de acumular sacarose no colmo, porém possui baixa 

resistência a doenças (MORAIS et al., 2015). Diante desta problemática, foram iniciados 

programas de melhoramento visando cruzar a espécie S. officinarum com outras diferentes 

espécies resistentes às doenças. Assim, as canas plantadas atualmente apresentam a 

denominação Saccharum spp. e não somente S. officinarum (CHEAVEGATTI-GIANOTTO 

et al., 2011). 
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2.2.3 Composição Tecnológica da Cana-de-Açúcar 

 

A cana-de-açúcar como matéria-prima para a indústria sucroalcooleira tem sua 

qualidade definida com uma série de características intrínsecas da própria cultura, sendo essas 

características influenciadas pelas condições do clima e do solo e podendo ser alteradas pelo 

manejo de produção (FERNANDES, 2011). 

A planta sob o aspecto tecnológico possui em sua composição sólidos insolúveis e caldo. 

O caldo contém água e os sólidos solúveis totais, os quais correspondem aos açúcares e não 

açúcares. 

Os sólidos insolúveis em água são representados pela fibra da cana-de-açúcar e é 

formado principalmente de celulose; sua composição está entre 10 a 16%. Os sólidos solúveis 

são classificados como açúcares e dividem-se principalmente em sacarose, glicose e frutose, 

com composição média de 14% a 24% de sacarose, 0,2% a 1% de glicose e até 0,5% de frutose; 

os não açúcares orgânicos e inorgânicos de 1,0 a 2,5% (ALBUQUERQUE, 2011). A medida 

dos sólidos solúveis totais aparentes é denominado de Brix. 

O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) descreve a composição genérica do caldo da 

cana-de-açúcar como descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição genérica do caldo de cana-de-açúcar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CTC, 2005 adaptado pelo autor. 

 
 

Composição do Caldo %Sólidos Solúveis
Açúcares 75 - 92
 - Sacarose 70 - 88
 - Glicose 2,0 - 4,0
 - Frutose 2,0 - 4,0
Sais 3,0 - 4,5
 -Ácidos Inorgânicos 1,5 - 4,5
 - Ácidos Orgânicos 1,0 - 3,0
Ácidos Orgânicos 1,5 - 5,5
 - Ácidos carboxílicos 1,1 - 3,0
 - Aminoácidos 0,5 - 2,5
 - Proteínas 0,5 - 0,6
 - Aminoácidos 0,001 - 0,050
 - Gomas 0,30 - 0,60
 - Ceras, gorduras, fosfatídeos 0,05 - 0,15
Outros 3,0 - 5,0
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2.2.4 Microrganismos da Cana-de-Açúcar 

 

Estudo realizado apresentou um levantamento de comunidades de fungos e bactérias 

que habitam os compartimentos endofíticos e exofíticos de raízes, rebentos e folhas da cultura 

da cana-de-açúcar. Assim, foram identificados 23.811 tipos de bactérias e 11.727 grupos 

diferentes de fungos. Essas comunidades são originárias principalmente do solo ao redor da 

planta (SOUZA et al., 2016). 

Dentre alguns tipos de leveduras temos Saccharomyces, Torula e Pichia e bactérias 

como Leuconostoc mesenteriodes (formadores de polissacarídeos) (ALBUQUERQUE, 2011). 

Os polissacarídeos podem ser formados naturalmente pela própria planta (celulose, amido) e os 

que ocorrem com a deterioração da cana-de-açúcar como dextranas ou gomas (FERNANDES, 

2011). 

Estudando a origem da dextrana, especialistas encontraram que o microrganismo 

Leuconostoc mesenteroides pode contaminar algumas variedades de cana-de-açúcar antes do 

seu corte, através de rachaduras em sua casca; e canas sadias e em pé ficam livres da 

contaminação interna (ALBUQUERQUE, 2011). 

 

2.2.5 Qualidade da Cana-de-Açúcar 

 

O colmo industrializável de cana-de-açúcar é genericamente utilizado pelo termo cana. 

O material que segue para a indústria sucroalcooleira é a matéria-prima para a fabricação do 

etanol e/ou açúcar, composta por “cana” (colmos) mais as impurezas trazidas durante o 

processo de colheita (FERNANDES, 2011). A qualidade da matéria-prima para o processo 

industrial está em função de inúmeros fatores como estágio de maturação, variedade, teor de 

matéria estranha, estado de deterioração, sanidade e composição tecnológica. 

 

2.2.5.1 Maturação 

 

A maturação é um aspecto importante para a cultura da cana-de-açúcar, pois está 

relacionada com o momento do processamento da mesma. Pode ser considerada sob dois 

aspectos: botânico e fisiológico. Botanicamente, a cana-de-açúcar pode ser considerada madura 

após a emissão de flores e formação de sementes, que podem dar origem a novas plantas. 
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Fisiologicamente, a planta tem sua maturação quando os colmos atingem seu potencial de 

armazenamento de sacarose (GALDIANO, 2008). 

A maturação da planta ocorre em condições climáticas desfavoráveis para o 

desenvolvimento vegetativo, ou seja, baixas temperaturas e período seco com baixa quantidade 

de chuvas (FERNANDES, 2011). 

Para atingir alta produtividade da cana-de-açúcar pode-se adequar técnicas de cultivo, 

dentre elas o uso de maturadores que pertencem ao grupo de inibidores de crescimento 

(SEGATO; PINTO; JENDIROBA; NÓBREGA, 2006). Com sua utilização, procura-se alterar 

as condições naturais de maturação da cana-de-açúcar, promovendo acréscimos na quantidade 

de açúcares sem prejuízos para a produtividade de colmos da planta (VIANA et al., 2008). 

 

2.2.5.2 Variedades 

 

O principal fator de qualidade de matéria-prima é a variedade da cana-de-açúcar, devido 

aos constituintes sólidos insolúveis e solúveis presentes em sua composição tecnológica 

(ALBUQUERQUE, 2011). 

No censo varietal de cana-de-açúcar, realizado pela Rede Interuniversitária para o 

Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RISEDA) para a Safra 2016/2017 para os estados 

de Alagoas (AL), Goiás (GO), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), 

Mato Grosso (MT), Pernambuco (PE), Paraíba (PB), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e 

São Paulo (SP), foram encontradas as 20 variedades mais colhidas descritas na Tabela 2. 
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Tabela 2. Censo Varietal Brasil – Safra 2016/2017. Estados de AL, GO, MA, MG, MS, MT, 
PB, PE, PI, RN e SP. 

Variedade 
Colheita  

  Área (ha)  % 
1 / RB867515 1248594 26% 
2/ RB92579 435276 9% 
3/ RB966928 410456 8% 
4/ SP81-3250 351299 7% 
5/ RB855453 236500 5% 
6/ RB855156 204295 4% 
7/ CTC4 147318 3% 
8/ CTC15 142446 3% 
9/ SP83-2847 141734 3% 
10/ RB855536 139296 3% 
11/CTC2 72079 1% 
12/ RB835054 68126 1% 
13/ SP80-1842 67872 1% 
14/ SP80-1816 67224 1% 
15/ IACSP95-
5000 56799 1% 
16/SP83-5073 49958 1% 
17/ SP80-3280 48836 1% 
18/ CTC9 42470 1% 
19/ SP79-1011 38777 1% 
20/ CTC17 34155 1% 
Outras 866132 18% 

Total 4869643 100% 
 
Fonte: RIDESA, 2017. 

 
 

2.2.5.3 Teor de Matéria Estranha 

 

Com o aumento do corte e carregamento da matéria-prima de modo mecânico, 

aumentou-se significativamente a quantidade de matéria estranha, como pontas, folhas, cepas, 

raízes, terra, dentre outras (ALBUQUERQUE, 2011). Matéria estranha é normalmente 

classificada como impurezas que acompanham a matéria-prima nas cargas de carregamento, 

sendo elas impurezas minerais e vegetais. 

A matéria estranha trazida da lavoura influencia na qualidade da matéria-prima, nos 

cálculos de eficiência industrial e no processamento, com perdas de açúcar, desgastes nos 

equipamentos, qualidade do produto final como o açúcar, dentre outros (CTC, 2005). 
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As impurezas vegetais são as partes da própria cana-de-açúcar, como ponteiros, folhas 

secas e verdes, canas ressecadas ou mortas, raízes e rizomas (FERNANDES, 2011). Como 

consequência, na indústria, têm-se altos teores de compostos fenólicos, amido, ácido aconítico, 

minerais, entre outros. (ALBUQUERQUE, 2011). 

 

2.2.5.4 Estádio Sanitário 

 

No Brasil, com a eliminação gradual da prática de colheita da cana-de-açúcar sem a 

prévia queima da palha, ocorreram aumentos significativos na população de pragas antes 

consideradas secundárias, uma vez que eram controladas pelo fogo (RAVANELI et al., 2011). 

Na cultura da cana-de-açúcar, as pragas que ocorrem com maior frequência e causam 

maiores prejuízos são a broca (Diatraea saccharalis) e a cigarrinha-das-raízes (Mahanarva 

fimbriolata) (SEGATO; PINTO; JENDIROBA NÓBREGA, 2006). 

A Diatraea saccharalis é uma mariposa que coloca seus ovos na folha da planta. Após 

aproximadamente quatro ou cinco dias, os ovos originam lagartas que se alimentam das folhas 

no início e depois entram pela parte mais mole do colo, perfurando-o. O tempo de vida dessas 

lagartas pode chegar a 60 dias (ALBUQUERQUE, 2011). 

Os danos causados pela Diatraea saccharalis podem ser diretos ou indiretos. Os danos 

diretos são caracterizados pela morte da gema apical, conhecido como coração morto, devido 

ao fato de as lagartas se alimentarem do palmito da planta; os danos indiretos são causados por 

microrganismos que penetram os entrenós pelos orifícios abertos pela broca e causam a 

inversão da sacarose armazenada na planta. Essa inversão causa perdas na fermentação 

alcoólica devido a contaminação no caldo e dificuldade de cristalização no processo de açúcar 

(SEGATO; PINTO; JENDIROBA; NÓBREGA, 2006). 

A Mahanarva fimbriolata é um inseto pequeno e de cor vermelha que vive entre 15 a 

20 dias (ALBUQUERQUE, 2011). Os sintomas dos danos observados nos colmos podem ser 

resultantes de reações bioquímicas da planta ao ataque da praga, a partir do desdobramento dos 

açúcares e de compostos celulares do colmo (RAVANELI et al., 2006). 

Os danos causados pela praga são geralmente determinados pela perda de peso dos 

colmos e de açúcares, o que corresponde, em parte, aos problemas que podem ocorrer durante 

o processamento da cana-de-açúcar, como, por exemplo, a formação de compostos que podem 

levar ao escurecimento do caldo, inibição dos microrganismos fermentadores e alteração da 

composição da fração destilada (MADALENO et al., 2008). A cultura pode formar metabólitos 
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como aminoácidos livres, ácidos orgânicos, gomas e compostos fenólicos que são prejudiciais 

no processamento da matéria-prima (RAVANELI et al., 2011). 

 

2.2.5.5 Tempo de Corte e Processamento 

 

A demora entre o tempo de corte e processamento da cana-de-açúcar pode ser 

considerado a causa de uma parte significativa das deteriorações. Os níveis de dextrana e de 

açúcares redutores aumentam e o açúcar recuperável diminui (ALBUQUERQUE, 2011). 

A modalidade de corte da cana-de-açúcar pode influenciar na quantidade de impurezas 

na matéria-prima, além de promover a produção e longevidade da cultura, os atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo, o meio ambiente e a saúde pública (SOUZA et al., 2005). 

O transporte e o tempo de espera até o processamento podem ser considerados como 

responsáveis por parte significativa da deterioração da matéria-prima com sua perda de 

qualidade (ALBUQUERQUE, 2011). 

 

2.2.5.6 Conversões Estequiométricas 

 

Uma das principais formas para a conversão da energia bioquímica, gerada pela 

fotossíntese, em energia adequada para motores a combustão interna, é a produção do etanol 

pela fermentação de açúcares contidos na biomassa (MANAHAN, 2013). 

Os principais açúcares contidos no caldo da cana-de-açúcar são sacarose, glicose e 

frutose. A sacarose (C12H22O11) é um dissacarídeo e é o principal parâmetro de qualidade 

tecnológica da cana-de-açúcar; glicose ou glucose (C6H12O6) é um monossacarídeo (composto 

por uma única molécula de açúcar) e, como a sacarose, tem capacidade dextro-rotatória; a 

frutose (C6H12O6), por sua vez, é um monossacarídeo, levógiro e fermentado menos facilmente 

que a glucose (FERNANDES, 2011). A glicose e a frutose são consideradas açúcares redutores 

(AR) por possuírem grupo carbonílico e cetônicos livres, capazes de se oxidarem na presença 

de agentes oxidantes em soluções alcalinas (ASQUIERI; SILVA; MONTEIRO; ALCANFOR; 

ASSIS, 2003). 

No interior da cana-de-açúcar, o desdobramento de sacarose em glucose e frutose é uma 

reação de sentido duplo, ocorre tanto a inversão quanto a combinação durante o metabolismo 

da fotossíntese (FERNANDES, 2011). Após o corte da planta esse processo bioquímico se 

interrompe, não podendo ter a combinação dos monossacarídeos. 
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A sacarose, sob condições ácidas ou sob ação de enzimas (invertase) e temperatura 

adequada, absorve uma molécula de água e desdobra-se em duas moléculas de monossacarídeos 

(açúcar invertido) de acordo com a Reação 1 representada a seguir: 

 

      

 

 

Fonte: LEHNINGER, 2002. Adaptado pelo autor. 

 

Pela estequiometria da reação e a massa atômica de cada elemento, tem-se que 

342,2992g de sacarose, absorvem 18,0152g de água para produzir 360,3144g de açúcar 

invertido (glicose e frutose oriundas da inversão da sacarose). Logo, dividindo a massa 

conhecida de sacarose por 0,95 obtém-se o açúcar invertido e, da mesma forma, multiplicando 

a massa da sacarose por 1,05263 tem-se o mesmo resultado. A representação de todos os 

açúcares da cana-de-açúcar na forma de açúcares redutores (glicose/frutose) ou açúcar invertido 

é denominado açúcares redutores totais (ART) e está descrito na Equação 1 e 2 abaixo 

(ALBUQUERQUE, 2011). 
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No processo de fermentação alcoólica, os monossacarídeos são fermentados para a 

produção de etanol através de um processo bioquímico. A levedura caracteriza-se por ser um 

microrganismo aeróbio facultativo, ou seja, dependendo das condições de aerobiose ou 

anaerobiose, apresenta capacidade de desenvolver metabolismo aeróbio oxidativo ou 

fermentativo (RAVANELI, 2010). 

Em condições aeróbias, com a presença de oxigênio no meio e em baixa concentração 

de glicose, a levedura metaboliza os carboidratos presentes no mosto para produção de ATP e 

biomassa. Sob condições anaeróbias, pela ausência de oxigênio, e em elevadas concentrações 

de açúcares, a levedura metaboliza a molécula de glicose, até a formação de etanol e CO2, 

           Invertase 
C12H22O11 + H2O    C6H12O6 +   C6H12O6 

Sacarose     Água              Glicose        Frutose 
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havendo produção de 2 moléculas de ATP por molécula de glicose e baixa quantidade de 

biomassa produzida (VENTURINI FILHO et al., 2013), de acordo com Reação 2: 

 

 

 

 

Fonte: ALBUQUERQUE, 2011. Adaptada pelo autor. 

 

Esta equação química evidencia que 180,1572g de açúcar invertido produzem 92, 1376g 

(2*46,0688) de etanol e 88,0196g (2*44,0098) de CO2, ou seja, cada quilograma de ART 

(Açúcares Redutores Totais) corresponde a 0,51423kg de etanol. Dividindo pela massa 

específica do etanol (789,23 Kg/m³), tem-se 0,6480 litros de etanol absoluto por kg de ART. 

Esse resultado é denominado rendimento estequiométrico da fermentação, considerando 

eficiência de fermentação 100% (ALBUQUERQUE, 2011) e está descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Relação do rendimento estequiométrico da fermentação.  

DE PARA VOLUME (m/V) 

ART (kg) Etanol (L) 0,6480 

Fonte: ALBUQUERQUE, 2011. Adaptado pelo autor. 

 

Para os demais tipos de etanol, como hidratado e o anidro, em diferentes porcentagens 

alcoólica, deve-se considerar as respectivas porcentagens massa/massa para cada tipo de etanol. 

 

2.3 Deterioração da Cana-de-Açúcar 

 

Após o corte, a cana-de-açúcar inicia o processo de deterioração. São três os principais 

processos de deterioração: microbiana, enzimática e química. 

A deterioração microbiana da cana-de-açúcar é causada principalmente por bactéria do 

gênero Leuconostoc, porém existem outras bactérias que também podem atingir a cana. Esses 

microrganismos são responsáveis pela fermentação da cana, perda de sacarose e formação de 

dextrana (ALBUQUERQUE, 2011). 

A dextrana é um polímero de glicose mantido por ligações glicosídicas alfa (1,6) e 

produzida a partir de sacarose por microrganismos, especialmente por bactérias do gênero 

      Enzima 
        C6H12O6                2C2H5OH    +   2CO2 

Açúcar Invertido                Etanol          Dióxido de 
de                                                               Carbono 
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Leuconostoc (OLIVEIRA et al., 2002). O Leuconostoc mesenteroide além de consumir a 

glicose fermenta a frutose em ácidos orgânicos como produtos secundários (ALBUQUERQUE, 

2011). 

A enzima responsável por catalisar a síntese da dextrana a partir da glicose é 

Dextranasacarase. A síntese de dextrana pode ser considerada por duas atividades distintas: a 

atividade hidrolítica e a glicosiltransferase. A primeira é responsável pela quebra da ligação 

entre a frutose e a glicose da sacarose, formando o grupo D – glicosil; a segunda é responsável 

pela transferência do grupo glicosil para a cadeia do polímero em formação (CORTEZI et al., 

2005). 

Do ponto de vista industrial, estudos mostraram que as cepas de Leuconostoc 

mesenteroides são capazes de utilizar altas porcentagens de açúcar presente no caldo de cana-

de-açúcar em um curto período de tempo (BUKHARI et al., 2015). Perda de açúcar está 

relacionada com menor quantidade de produto final produzido, açúcar e etanol. 

Quanto menor o tempo entre a queima/corte/transporte da cana e a moagem, menor será 

o efeito de atividades microbianas nos colmos e melhor será a qualidade da matéria-prima 

entregue na unidade de processamento (VASCONCELOS, 2010). O tempo entre o corte da 

cana-de-açúcar e o seu processamento é o período em que os níveis de dextrana alcançam os 

valores mais altos (ALBUQUERQUE, 2011). 

A dextrana em caldo-de-cana, xarope e outros componentes do processo pode causar 

falsa leitura de pol, uma vez que a dextrana é altamente dextrorotatória, aproximadamente três 

vezes mais que a sacarose (BUKHARI et al., 2015). 

Parâmetros críticos que contribuem para a deterioração da cana e formação de dextrana 

são definidos para o controle da contaminação por microrganismos produtores de dextrana, tais 

como a variedade da cana; tipo e qualidade de corte; temperatura; umidade; clima; qualidade 

do carregamento e tempo de armazenagem (OLIVEIRA et al., 2002). 

Na deterioração enzimática da cana-de-açúcar tem-se que a enzima invertase, presente 

naturalmente na planta, converte a sacarose em açúcares invertidos (glicose e frutose) 

diminuindo, assim, a pureza da cana-de-açúcar (ALBUQUEQUE, 2011). Durante a fase de vida 

vegetal, as invertases quebram a sacarose em hexoses, disponibilizando as células carbono e 

energia para o processo de respiração, além de energia para síntese de outros compostos 

diferenciados (LEITE et al., 2009). 

A taxa de inversão de sacarose em açúcares redutores via enzima constitui uma 

característica genética da cana-de-açúcar e pode ser reduzida mediante a seleção de variedades. 
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Essa taxa também se altera com a umidade e a temperatura, sendo mais rápidas em períodos 

secos e quentes (ALBUQUERQUE, 2011). As enzimas invertases da cana-de-açúcar são 

encontradas em diferentes localizações celulares, diversas isoformas e com propriedades 

bioquímicas diferentes, além de serem afetadas pelos maturadores (LEITE et al. 2011). 

A destruição química do caldo da cana-de-açúcar se dá ao pH ácido com a inversão da 

sacarose em glicose e frutose e ao pH alcalino onde ocorre a destruição da glicose e frutose. A 

sacarose é o carboidrato de maior interesse da cana-de-açúcar, e está suscetível a reações de 

decomposição em meio ácido e básico, pelo efeito de microrganismos, enzimas ou temperatura 

(MANTELATTO, 2005). 

A deterioração química da cana-de-açúcar inclui a inversão causada pelas condições 

ácidas em função do crescimento microbiano, resultado em um feito secundário; os produtos 

produzidos pelos microrganismos se alteram com o passar do tempo, formando ácidos 

compostos coloridos (ALBUQUERQUE, 2011). 

 

2.4 Cadeia Produtiva do Etanol 

 

Dois setores estão envolvidos no processo da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, bem 

como seus derivados, sendo estes o setor agrícola e o industrial. O setor agrícola está 

relacionado com o preparo do solo, plantio, manejo, tratos culturais, colheita e transporte da 

matéria-prima. Já os processos industriais são aqueles que envolvem o processamento da 

matéria-prima, transformando-a em um produto, como o etanol, por exemplo (ÚNICA, 2010). 

 

2.4.1 Processo Agrícola 

 

Para a implantação de um canavial, deve-se fazer um planejamento da área, realizando 

levantamento topográfico do local. Nos locais onde será realizada a sistematização do terreno, 

subdivide-se a área em talhões (COSMO; GALERIANI, 2016). Após a definição das áreas, 

realiza-se o preparo e a sistematização do terreno, quando se faz necessária coleta de amostra 

de solo em cada talhão para análise, objetivando as operações de correção do solo e adubação 

(ROSSETTO; SANTIAGO, 2015). 

O plantio da cana-de-açúcar deve ser realizado de maneira eficiente, uma vez que este 

processo influencia diretamente na produtividade da cultura, bem como pode reduzir custos de 

produção (JANINI, 2007). Na região Centro-Sul, a cana-de-açúcar é plantada de setembro a 
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outubro, e será colhida em aproximadamente 12 meses, denominada a cana de ano. Outra época 

de plantio é entre janeiro e março, quando será colhida aos 18 meses, denominada a cana de 

meio ano (MIRANDA, 2008; ANJOS; FIQUEIREDO, 2010; SUGAWARA; RUDORFF, 

2011). 

Já na região Nordeste do país, o plantio da cana-de-açúcar de meio ano é realizado de 

maio a agosto, sendo conhecida também como plantio de inverno ou sequeiro; e o plantio de 

cana de ano é realizado em setembro até início de janeiro, conhecido como plantio de verão ou 

irrigado (ANJOS; FIGUEIREDO, 2010). 

O sistema de plantio da cultura da cana-de-açúcar pode ser realizado de três formas: o 

manual, semimecanizado e mecanizado. O sistema de plantio manual ocorre em maior escala 

na região Nordeste, em que todas as operações do plantio ainda são manuais. Já o sistema 

semimecanizado é caracterizado pelos processos de sulcação, cobrição e adubação, a serem 

realizados mecanicamente, e à deposição de mudar em sistema manual. Por fim, no sistema 

mecanizado, todas as operações do início ao fim do plantio são realizadas mecanicamente, com 

adição de aplicação de insumos no solo (RIPOLI et al., 2007). 

Entretanto, o plantio mecanizado, apesar de ser mais rápido, pode causar danos às gemas 

da cana, reduzindo o número de gemas viáveis por metro de sulco, além de reduzir o 

estabelecimento da cultura e, consequentemente, reduzir o número de perfilhos, aumentando a 

porcentagem de falhas no plantio, o que vai acarretar em redução da produtividade agrícola 

(GARCIA, 2008). 

Assim, para que o rendimento mecanizado seja maximizado e o custo seja reduzido, é 

necessário o planejamento correto tanto no plantio quanto na colheita, como: planejar os talhões 

e carreadores, para realizar um menor número de manobras com as máquinas; além de nivelar 

o solo antes do plantio, para não prejudicar a velocidade média e para realizar o corte correto 

dos colmos no momento da colheita; e também diminuir os desníveis entre carreador e talhão, 

para que as linhas próximas ao carreador não necessitem ser cortadas manualmente 

(ANSELMI, 2008). 

Quando a cana-de-açúcar atingir a maturidade fisiológica, é o momento em que se deve 

realizar a colheita, podendo esta ser manual ou mecanizada. A colheita é realizada de forma 

escalonada, dependendo do estágio de maturação de cada variedade; é feita também anualmente 

e, quanto maior forem os diferentes estágios de corte, maior a perda de produtividade, assim, 

quando o canavial não está mais viável economicamente devido aos custos de colheita, a área 
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é reformada, e é realizado o plantio de novas mudas (MIRANDA, 2008; SUGAWARA; 

RUDORFF, 2011). 

Estima-se que o corte mecanizado proporcione redução de cerca de 20% dos custos de 

produção, quando comparado ao corte manual (COSMO; GALERIANI, 2016). Uma das 

principais razões para esta transição está nas leis Federal e Estadual que estabelecem 

cronogramas para a redução e fim das queimadas nos canaviais brasileiros em função da 

emissão de gases gerados e a exploração da mão de obra dos trabalhadores. 

Pelo corte mecanizado, utilizam-se colheitadeiras, máquinas agrícolas que, em geral, 

podem substituir 100 cortadores de cana-de-açúcar. Neste sistema, a colheitadeira trabalha 

concomitantemente com um trator acoplado a um transbordo para auxiliar o carregamento dos 

vagões (GONÇALVES, 2012). 

O transporte da cana-de-açúcar após seu corte até as unidades de processamento é 

realizado, em sua maioria, pelo sistema rodoviário. A cadeia de abastecimento de cana-de-

açúcar no Brasil requer infraestrutura de caminhões e carretas (reboques/semirreboques) 

suficientes para garantir o abastecimento da indústria (SILVA, 2006). O processo de transporte 

pode onerar em até 20% o custo de produção no setor sucroalcooleiro (UNICA, 2012). 

As composições de transporte de cana mais comuns são caminhão plataforma, caminhão 

plataforma com um reboque acoplado, caminhão plataforma com dois reboques acoplados e 

cavalo mecânico com dois semirreboques acoplados. O tipo e as dimensões das carrocerias para 

alocação da carga variam em função do tipo de cana (inteira ou picada) a ser carregada e da 

forma de carregamento utilizado (SILVA, 2006). Este esquema está descrito na Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Composições usuais para o transporte de cana.  
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Fonte: Silva (2006). 

 

Um dos objetivos do sistema de transporte é reduzir a ociosidade e o tempo de ciclo dos 

caminhões. O tempo de ciclo dos caminhões é compreendido desde a entrada do caminhão na 

unidade de processamento, seu descarregamento e sua volta ao campo, seu carregamento no 

campo, até seu retorno à usina, novamente (IANNONI; MORABITO, 2002). 

Uma característica peculiar do setor sucroalcooleiro é a continuidade de suas operações 

após o início da safra e moagem, pois o abastecimento de cana deve ser contínuo, visto que os 

custos decorrentes da interrupção do fornecimento de cana são muito altos. Deve-se, assim, 

realizar o planejamento adequado das operações de corte, carregamento e transporte da cana-

de-açúcar para a unidade de processamento (SILVA, 2006). 

 

2.4.2 Processo Industrial 

 

O modo como o processamento da cana para a produção do etanol é realizado 

atualmente é uma tecnologia bastante avançada, onde se busca a redução de custos, a melhoria 

e a difusão de tecnologia, tentando aproximar o desempenho médio dos máximos. Assim, é um 

setor que evolui incorporando novas técnicas, além de melhorias em práticas gerenciais, 

administrativas e logísticas das usinas para o abastecimento de cana (KOHLHEPP, 2010). 

Descrição Esquema Nome popular  

Caminhão plataforma  

 

 
 

“Truck”  

Caminhão plataforma com um 
reboque acoplado  

 

 
 

“Romeu e 
Julieta”  

Caminhão plataforma com 
dois reboques acoplados 

 

 
 

"Treminhão" 

Cavalo mecânico com dois 
semirreboques acoplados 

 

 
 

"Rodotrem" 
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O processo para produção do etanol pode ser melhor entendido por meio de fluxograma 

simplificado, conforme Figura 1. 

 
 
Figura 1. Fluxograma Processo Agrícola da Cana-de-açúcar. 

Fonte: MAROUN, 2013 (adaptado pelo autor). 
 

Após o processo de CCT da cana (corte, carregamento e transporte), os processos 

industriais da produção do etanol iniciam-se, com a recepção do produto, onde é realizada a 

pesagem e a amostragem para determinar teores como o de sacarose, fibras e sólidos solúveis 

(qualidade da matéria-prima). Depois de descarregada nas mesas alimentadoras, a cana é lavada 

para tirar as impurezas que podem prejudicar o rendimento de outras etapas, sendo que apenas 

a colheita que sofre queima é lavada, já a cana colhida mecanicamente não passa por este 

processo. Pode-se realizar também a limpeza a seco, onde algumas usinas utilizam este processo 

visando a economia de água e a recuperação da palha nas caldeiras (RODRIGUES, 2010). 

Em seguida, a matéria-prima passa pelo setor de preparo com o objetivo de aumentar a 

capacidade da moenda através da diminuição do tamanho da cana e rompimento da estrutura 

da cana, facilitando a extração do caldo e moagem. Este processo é realizado por picador e 

desfibrador. As vantagens desta etapa são o aumento do rendimento da usina, regularidade de 

alimentação das moendas, redução do consumo de energia, homogeneização do teor de fibras 

nas canas e redução do desgaste e quebra das moendas (COSMO; GALERIANI, 2016). 

A extração do caldo é o parâmetro mais importante de avaliação do desempenho do 

conjunto de moagem. Na operação de moagem, temos a separação da fração sólida (fibra) da 

fração líquida (caldo) da cana-de-açúcar (ALBUQUERQUE, 2011). Pelo processo de extração, 

obtêm-se um caldo rico em sacarose e o bagaço, podendo ser feita por meio de moenda ou 

difusores. 

Na extração por moagem, a separação é feita por pressão mecânica dos rolos da moenda 

sobre o colchão de cana desfibrada. Durante a passagem do bagaço de uma moenda para outra, 

é realizada a adição de água para auxiliar na extração da sacarose; na difusão, a separação é 
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feita pelo deslocamento da cana desintegrada por um fluxo contracorrente de água. Com a 

utilização de difusores obtém-se eficiência de extração da ordem de 98%, contra os 96% 

conseguidos com a extração por moendas (COSMO; GALERIANI, 2016). 

O bagaço pode ser utilizado tanto para combustível nas caldeiras quanto para o etanol 

de segunda geração já mencionado. Os equipamentos utilizados na moagem são acionados por 

turbinas a vapor, as quais convertem energia térmica em energia mecânica. Essas turbinas 

acionam os equipamentos presentes na usina, como os geradores, produzindo energia que pode 

ser utilizada na própria usina, ou até mesmo vendida, gerando outra fonte de renda 

(COPERSUCAR, 2007; RODRIGUES, 2010). 

Após a extração, ocorre o tratamento do caldo, que vai depender do seu destino final, 

podendo ser para açúcar ou etanol. O subproduto deste processo é a torta de filtro, podendo ser 

utilizada também como adubo orgânico, por ser rica em fósforo (RODRIGUES, 2010). 

Dentre as etapas da fabricação do açúcar, a clarificação é uma das mais importantes para 

a obtenção de um produto final com qualidade e eficiência. A clarificação do caldo tem a 

finalidade de elevar o pH do caldo, a fim de minimizar a perda por inversão da sacarose e 

remover materiais insolúveis e as substâncias dissolvidas que causam danos ao processo, sendo 

a clarificação dividida nas etapas de peneiramento, assepsia da fábrica, aquecimento do caldo, 

processo de sulfocaleação e equipamento de decantação (ALBUQUERQUE, 2011). 

Em seguida, o caldo clarificado passa pelo processo de evaporação, para a retirada de 

água do caldo obtendo um xarope de 60 a 70% de brix. O xarope será enviado para o setor de 

cozimento em equipamentos denominados de vácuos, com o objetivo de produzir a maior 

porcentagem possível de cristais, assim, produzindo um açúcar uniforme com cristais do 

tamanho desejado. Após a formação dos cristais, temos a centrifugação das massas obtendo o 

açúcar que será enviado à secagem e posterior armazenagem e o mel residual destinado a 

fabricação do etanol (COSMO; GALERIANI, 2016). 

Para o processo de etanol o caldo da cana é decantado e filtrado para, em seguida, ser 

preparado com adição de nutrientes e levado às dornas de fermentação. Para a fermentação 

alcoólica, pode-se utilizar o caldo da cana diretamente ou os melaços, resíduos da produção do 

açúcar (SOUZA; MONTEIRO, 2011). O mosto é a mistura que contém o açúcar e é direcionado 

para as dornas junto com a levedura para que ocorra a fermentação. 

O processo de fermentação alcoólica ocorre no interior de microrganismos. Estes 

convertem açúcares assimiláveis em etanol, por meio de reações bioquímicas mediadas por 

enzimas, levando a oxidação parcial do substrato (CINELLI, 2012). Os principais açúcares 
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fermentescíveis pelas leveduras são os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, além de 

dissacarídeos como maltose e sacarose. Com relação aos amidos, que são polissacarídeos, estes 

não são fermentados por leveduras (RUSSEL, 2003). A principal levedura utilizada para o 

processo de fermentação é a Saccharomyces cerevisiae. Estes organismos propiciam 

fermentação uniforme e rápida, gerando um alto rendimento de etanol (SHIGECHI et al., 2004; 

CHENG et al., 2011). 

Muitos fatores exercem influência no processo de fermentação, como a qualidade do 

substrato, temperatura de processo, pH, oxigenação, teor alcoólico, aditivos químicos, 

contaminação microbiana, floculação celular, tipo de processo fermentativo, entre outros 

(PASCHOALINI; ALCARDE, 2009). 

O produto da fermentação alcoólica é denominado vinho e deve conter entre 8 e 12% 

(em massa) de etanol, contêm impurezas de natureza gasosa (principalmente CO2), sólidas 

(células de levedura, bactérias contaminantes, sais minerais, açúcares não-fermentados e outras 

impurezas) e líquidas (álcool amílico, isoamílico, propílico, isobutílico, glicerol, aldeídos, 

ácidos, furfural e ácidos orgânicos) (JUNQUEIRA, 2010). 

Depois da fermentação, o vinho é submetido a um processo de centrifugação, onde se 

separa o fermento do vinho propriamente dito, recuperando a levedura. O vinho é destinado ao 

processo de destilação, como o etanol tem um ponto de ebulição menor que o da água, é possível 

separar os dois por meio desse processo (UDOP, 2012). 

O processo de destilação consiste na separação, mediante vaporização, de misturas 

líquidas de substâncias voláteis miscíveis nos seus componentes individuais, ou em grupos de 

componentes para a produção do etanol (JUNQUEIRA, 2010). Finalmente, após a destilação, 

obtém-se o álcool hidratado para ser utilizado como combustível (UDOP, 2012). 

Para a produção do etanol anidro, o etanol hidratado passa pelo processo de desidratação 

tais como destilação azeotrópica com cicloexano, destilação extrativa com monoetilenoglicol e 

adsorção em peneiras moleculares (JUNQUEIRA, 2010). 

Ainda como resíduo deste processo é gerado o vinhoto, ou também chamado de vinhaça, 

podendo ser utilizado como fertilizante em lavouras, pois é composto de água e sais sólidos, 

que ajudam na adubação da área (SOUSA et al., 2011; CINELLI, 2012; CHIEPPEJÚNIOR, 

2012). 

O etanol produzido é armazenado em reservatórios de grande capacidade, aguardando 

sua distribuição. 
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2.5 Etanol 

 

2.5.1 História 

 

No Brasil, o etanol surgiu basicamente por duas razões: primeiro, para reduzir a 

dependência da importação do petróleo, e para amenizar as constantes crises do setor 

açucareiro. O extinto Instituto de Açúcar e Álcool (IAA), criado em 1933 pelo governo de 

Getúlio Vargas, que pela Lei n° 737 objetivou a mistura obrigatória do etanol à gasolina, e a 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) desempenharam um papel de 

extrema importância no crescimento do setor alcooleiro do Brasil, buscando no exterior as 

melhores tecnologias para a fabricação do álcool etílico (NOVACANA, 2013). 

Após a primeira crise do preço do petróleo, com impacto na balança de pagamento do 

país, e a queda do preço do açúcar entre os anos de 1973 e 1974, foi concebido no Brasil, em 

14 de novembro de 1975, o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) que, pelo decreto n° 

76.593, objetivou diminuir a dependência das importações do petróleo, bem como apoiar a 

indústria açucareira pela diversificação da produção (KOHLHEPP, 2010). 

Na fase inicial do Proálcool, entre 1975 e 1979, foi intensificada a produção de álcool 

anidro para ser utilizado como aditivo à gasolina, reduzindo a importação de petróleo e, assim, 

diminuindo o déficit no balanço de pagamentos. Esta fase se encerra com a expansão moderada 

do Proálcool devido às incertezas dos usineiros, que contavam com um aumento do preço do 

açúcar no mercado internacional, e da posição da indústria automobilística no que diz respeito 

à viabilidade do programa (MICHELLON et al., 2008). 

Na segunda fase, entre 1980 e 1986, o governo atingiu seu objetivo, o qual visava 

consolidar o programa como alternativa à substituição de energia devido ao aumento muito 

mais elevado do preço do petróleo em virtude do conflito no Oriente Médio entre Irã e Iraque, 

em 1979. Este período foi relevante para o desempenho do programa, marcando seu auge e 

expansão com o maior percentual de venda de veículos movidos a álcool e posterior declínio 

em meados de 1985, devido a estabilização do preço do petróleo e a ascensão do mercado do 

açúcar (CRUZ et al., 2012). 

Entre 1980 e 1995 é compreendida a fase de estagnação do programa, dada a mudança 

no mercado petrolífero em 1986, com a queda nos preços do barril de petróleo, com efeitos 

sentidos no Brasil a partir de 1988. Os financiamentos e subsídios dados pelo governo foram 
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interrompidos e as empresas passaram a operar de acordo com as condições existentes (CRUZ 

et al., 2012). 

No período de 1996 a 2000, o Proálcool coincide com a liberação de mercados de álcool 

combustível (anidro e hidratado) em todas as suas fases de produção, distribuição e revenda, 

com seus preços sendo determinados pelas condições de oferta e procura. Em 1999, o Proálcool 

caracterizou-se como um programa em crise, sendo que a origem da crise advinha da época da 

sua criação, pois foi instituído com fortes subsídios ao setor produtivo e a diminuição parcial 

desses subsídios levou à quebra de algumas unidades (MENDONÇA, 2008). 

Na última fase do programa, a partir de 2000, após ascensão e declínio, este ganhou 

novo fôlego, decorrente, em parte, do novo aumento do preço do petróleo no mercado 

internacional, da conscientização do Protocolo de Kyoto e do surgimento dos veículos flex fuel 

(MICHELLON et al., 2008). No final do Programa Proálcool, foi mantida a mistura de etanol 

à gasolina de 20%-25%, a fim de reduzir as emissões de CO2, especialmente nos centros 

urbanos (KOHLHEPP, 2010). 

No período do Programa Nacional do Álcool, a produção anual do biocombustível 

estava em torno de 600 milhões de litros e, em menos de dez anos, aumentou-se rapidamente e 

ultrapassou a meta do programa, sendo de 10,6 bilhões de litros anuais. Um ponto vital para a 

manutenção do programa e a produção do etanol foi a obrigatoriedade do uso do etanol anidro 

na mistura com a gasolina, a velha frota de carros movidos a álcool e devido a disponibilidade 

do o etanol em mais de 90% dos 30 mil postos de combustíveis instalados no país (LEITE; 

LEAL, 2007). 

 

2.5.2 Panorama Atual do Etanol 

 

Atualmente o etanol desempenha um papel importante na economia brasileira, pois pode 

ser utilizado como combustível nos veículos flex fuel (etanol hidratado); misturado com a 

gasolina, para baratear o combustível, aumentar sua octanagem e reduzir a emissão de poluentes 

(anidro); além da utilização na fabricação de tintas, vernizes, solventes, entre outros. O aumento 

da demanda mundial por etanol, oriundo de fontes renováveis, aliado às grandes áreas 

favoráveis à cana-de-açúcar, tornam o Brasil um país promissor para a exportação dessa 

commoditie (CONAB, 2017). Logo, o setor sucroenergético brasileiro contribui tanto para a 

área econômica quanto para a social e a ambiental, sendo mais sustentável e menos poluente 

(ETHANOL SUMMIT, 2017). 
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Este biocombustível pode ser obtido pelo processamento e fermentação de cana-de-

açúcar, milho, beterraba e batata, entre outros. Por ser biodegradável, e praticamente livre de 

enxofre e compostos aromáticos, não causa impactos elevados ao meio ambiente (ANP, 2016). 

A produção estimada de etanol para o Brasil, no primeiro levantamento da Safra 

2017/2018, é de 26,45 bilhões de litros. A região Sudoeste lidera a produção com estimativa de 

56% do total da produção do biocombustível (CONAB, 2017). A evolução da produção de 

etanol nas regiões do Brasil, desde a Safra de 2005/2006 até a Safra 2017/2018, está 

demonstrada na Figura 2. 

 

Figura 2. Evolução da produção de etanol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONAB (2017). 

 

Com o objetivo de aumentar a produção de biocombustível no país e reduzir os níveis 

de emissão dos gases do efeito estufa em 43% do registrado em 2005, foi lançado pelo 

Ministério de Minas e Energia em 2016, após a 21ª Conferência da Organização das Nações 

Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, em Paris (COP-21): o programa RenovaBio 

(ETHANOL SUMMIT, 2017). 

As ações do programa deverão buscar a competitividade na produção, comercialização 

e no uso de biocombustíveis, com estímulo à concorrência entre os próprios biocombustíveis e 

em relação aos combustíveis de origem fóssil, com ênfase na segurança do abastecimento, no 

combate a práticas anticompetitivas e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a 

preço, qualidade e oferta (PORTAL BRASIL, 2017). 

Dentre os benefícios que o RenovaBio proporcionará até 2030, a partir dos 

compromissos brasileiros com a COP-21, temos a garantia da participação de 18% de 

bioenergia sustentável na matriz energética brasileira, redução dos gases do efeito estufa (GEE) 

em mais de 550 milhões de toneladas de CO2 equivalente, investimento de US$ 40 bilhões na 
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ampliação da capacidade produtiva e manutenção do aumento da temperatura global abaixo de 

2°C conforme as metas da COP-21. Para isso, um dos objetivos do Brasil é aumentar a produção 

do etanol em 20 bilhões de litros, quase dobrando a produção atual do biocombustível 

(ETHANOL SUMMIT, 2017). 

 

2.5.3 Características e Regulamentações do Etanol 

 

O etanol, ou álcool etílico, é um composto orgânico e pertence ao grupo dos álcoois, 

que são compostos cujas moléculas têm um grupo hidroxila (OH) ligado a um átomo de carbono 

saturado. Esse átomo de carbono saturado pode ser um grupo alquila simples. O etanol possui 

fórmula molecular CH3CH2OH, ponto de fusão (pf) de -117°C, ponto de ebulição a 1 atm (pe) 

de 78,3°C e densidade d4 20 0,789 g/ml e solúvel em água (SOLOMONS; FRYHLE, 2001). O 

termo etanol refere-se ao produto quimicamente puro, sinônimo de álcool etílico, que não 

contém traço de água (FERNANDES, 2011). 

São duas as formas de utilização do etanol como combustível: na forma de etanol anidro, 

como componente de mistura na formação da gasolina; ou como etanol hidratado, 

comercializado em todo o país como um combustível acabado (ANP, 2016). A Resolução ANP 

n°19/2015 dispõe sobre as especificações do etanol, em todas as formas permitidas, qualidade, 

normas de comercialização e de adição de corantes. A utilização de corante laranja na 

comercialização do etanol tem como função evitar a fraude conhecida como “álcool molhado”, 

e só pode ser adquirido pelos agentes reguladores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP). 

De acordo com a mesma norma, a determinação das características do Etanol 

Combustível deverá ser feita mediante o emprego de Normas Brasileiras (NBR) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e/ou normas internacionais da ASTM International, do 

Comitté Européen de Normalisation (CEN) ou da International Organization for Standartization 

(ISO). 

A tabela no Anexo A, apresenta a especificação para comercialização do Etanol Anidro 

Carburante (EAC) e para o Etanol Hidratado Carburante (EHC). Atualmente, no Brasil, temos 

383 Usinas de Etanol que fornecem o biocombustível. No total, a capacidade máxima instalada 

para produção de etanol hidratado é de aproximadamente 217 mil m³ diários e a de etanol 

anidro, produzido a partir da desidratação do etanol hidratado, é de 117 mil m³ diários (ANP, 

2017). 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a deterioração da cana-de-açúcar pós colheita e estocagem das variedades 

RB92579 e SP91-1049 em uma usina do extremo oeste do estado de São Paulo e o impacto 

para a produção de etanol. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

� Obter e preparar a cana-de-açúcar para posterior análise; 

� Analisar a influência do fator tempo de estocagem para o peso das amostras estocadas e os 

parâmetros de qualidade Fibra%Cana (material insolúvel em água contido na cana-de-

açúcar), Pol%Cana (representa a porcentagem aparente de sacarose contida no caldo 

absoluto por cento cana-de-açúcar), Pureza Aparente (%) (representa a porcentagem de 

sacarose contida nos sólidos de uma solução sacarina), AR%Cana (quantifica os açúcares, 

glicose e frutose principalmente), ART%Cana (quantidade equimolecular de glicose e 

frutose, obtida pela hidrólise da sacarose), pH do Caldo, Acidez Sulfúrica e Dextrana na base 

brix; 

� Determinar a quantidade de etanol que deixou de ser produzido pela perda de açúcar 

decorrente da deterioração. 
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RESUMO 

Com o crescimento contínuo da população e da industrialização a nível mundial, tem-se um 

aumento expressivo dos meios de transporte e do consumo de energia, sendo necessária a 

diversificação da matriz energética mundial, com diferencial econômico, ambiental e social. 

Uma alternativa é a produção de etanol a partir da biomassa, como a cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.); porém aspectos negativos relacionados à produção e à organização podem 

causar ineficiência para a obtenção do biocombustível. Diante disso, o objetivo deste trabalho 

foi estudar o impacto causado na produção de etanol pela deterioração da cana-de-açúcar na 

etapa de pós-colheita e estocagem das variedades RB92579 e SP91-1049, em uma usina do 

extremo oeste do estado de São Paulo. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado (DIC) em esquema fatorial 2 x 5 (2 variedades de cana-de-açúcar, e 5 tempos de 

análise), com 3 repetições para cada análise. As duas variedades estudadas apresentaram 

influência do tempo de estocagem, porém a variedade RB92579 foi a que mais se deteriorou, 

após as 96 horas do início do estudo. A porcentagem em litros de etanol absoluto teórico por 

tonelada de cana-de-açúcar que deixou de ser produzido foi 9% para a variedade RB92579 e 

4% para a SP91-1049. 
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Deterioration of sugarcane varieties for the sustainable production of ethanol 

ABSTRACT 

As a consequence of the continuous growth of population and industrialization worldwide, there 

has been a significant increase in transportation and energy consumption, and the diversification 

of the world energy matrix with economic and environmental differential is necessary. An 

alternative is the etanol production from biomass, such as sugarcane (Saccharum spp.); but 

negative aspects related to production and organization can cause inefficiency to obtain biofuel. 

Therefore, the objective of this work was to study the impact caused by the deterioration of 

sugarcane in the post-harvest stage and storage of the varieties RB92579 and SP91-1049 in a 

sugar mill in the extreme west of the state of São Paulo. The experimental design was 

completely randomized in a 2x5 factorial scheme (two sugarcane varieties, and five time 

analysis), with 3 replicates for each analysis. The variables studied were influenced by storage 

time, but the RB92579 variety deteriorated the most, after 96 hours at the beginning of the 

study. The percentage in liters of theoretical absolute ethanol per tonne of sugarcane that was 

no longer produced was 9% for the variety RB92579 and 4% for SP91-1049. 

Keywords: Total reducing sugars; Biofuel; Saccharum spp.; Sustainability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Como consequência do crescimento contínuo da população e da industrialização a nível 

mundial, tem-se um aumento expressivo dos meios de transporte e do consumo de energia, com 
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previsão de crescimento de 30% de energia atual até 2040; e aumento na demanda do petróleo 

até o mesmo período (IEA, 2017). Entretanto, as reservas de petróleo podem se tornar escassas, 

em função da sua origem fóssil (ROSA; GARCIA, 2009), pois tais reservas duram cerca de 100 

anos, variando de acordo com o tipo da reserva (ZANDI et al., 2015). 

Dentro desse contexto, a busca por diversificar a matriz energética optando por fontes 

renováveis é foco de pesquisas institucionais, investimentos e preocupação por parte dos órgãos 

governamentais. Os benefícios atrelados à utilização desses biocombustíveis estão relacionados 

com os impactos econômicos e ambientais (CHEMMÉS et al., 2013), além dos impactos sociais 

(MOTA et al., 2009). 

Além de fonte renovável, é necessária uma forma de produção sustentável. Sendo uma 

produção ecologicamente mais inteligente e correta, mas não menos rentável economicamente 

(VALLE, 2002). 

Um setor que vem atendendo as práticas sustentáveis é a agroindústria sucroalcooleira, 

por meio da cana-de-açúcar; em função do seu potencial para a produção de etanol e 

aproveitamento dos subprodutos. O etanol destaca-se devido a sua biodegradabilidade, assim 

como as vantagens econômicas e capacidade de renovação (NIGAM & SINGH, 2011). 

O Brasil é o maior produtor mundial de etanol a partir da cana-de-açúcar (Saccharum 

spp.) devido as grandes áreas cultiváveis e condições edafoclimáticas favoráveis (CONAB, 

2017). 

Porém, a produção de etanol no Brasil possui aspectos negativos em relação à sua 

capacidade de produção e organização dos processos (SOUSA & MONTEIRO, 2011). De 

acordo com BUKHARI et al. (2015), cerca de 20-30% da sacarose total sintetizada pela cana-

de-açúcar é perdida durante vários estágios do manuseio da matéria-prima e processamento nas 

indústrias. 
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A perda de açúcar pós-colheita é um dos problemas mais alarmantes da indústria 

açucareira e atraiu atenção nos últimos anos (SAXENA et al., 2010), uma vez que a cana-de-

açúcar colhida mecanicamente deve ser processada logo após sua colheita, visando evitar o 

rápido início do processo de deterioração. 

Após o corte da cana-de-açúcar, tem-se início o processo de deterioração, podendo este 

ser microbiano, enzimático e químico. A deterioração microbiana é causada principalmente 

pela bactéria do gênero Leuconostoc, na qual as cepas de Leuconostoc mesenteroides são 

capazes de utilizar altas porcentagens de açúcar presente no caldo em um curto período de 

tempo (BUKHARI et al., 2015). 

Na deterioração enzimática, a enzima invertase quebra a sacarose em hexoses, 

disponibilizando as células de carbono e energia para o processo de respiração (LEITE et al., 

2009). A química inclui a inversão causada pelas condições ácidas em função do crescimento 

microbiano e os produtos produzidos pelos microrganismos (ALBUQUERQUE, 2011). 

A cana-de-açúcar possui, em sua composição tecnológica, sólidos insolúveis 

(representados pela fibra e com composição entre 10 a 16%), e caldo. O caldo contém água e 

os sólidos solúveis totais (os açúcares dividem-se principalmente em sacarose, glicose e frutose, 

com composição média de 14% a 24% de sacarose, 0,2% a 1% de glicose e até 0,5% de frutose; 

e os não açúcares de 1,0 a 2,5%) (ALBUQUERQUE, 2011). 

A composição da cana-de-açúcar como matéria-prima para a indústria sucroalcooleira 

é definida como características intrínsecas da própria planta, podendo ser alterada pelas 

condições climáticas, solo e manejo de produção (FERNANDES, 2011). Portanto, identificar 

as variedades de cana-de-açúcar que mais se deterioram com o passar do tempo, antes do 

processamento, mostra-se uma opção para aumentar a produção do biocombustível. 

Tendo em vista o exposto, o objetivo deste trabalho foi estudar a deterioração da cana-

de-açúcar na etapa de pós-colheita e a estocagem das variedades RB92579 e SP91-1049. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi desenvolvido no período de 04 a 08/12/2017 em uma unidade 

produtora de etanol a partir da cana-de- açúcar, na região do extremo oeste do estado de São 

Paulo, situada a 22°23'56.9"S e 52°06'22.0"W. As duas variedades de cana-de-açúcar estudadas 

possuíam 12 meses e com idade cronológica de primeiro corte, sendo escolhidas para o estudo 

devido representar maior quantidade no mês do estudo e se situarem na mesma propriedade. 

Cada uma das variedades de cana-de-açúcar a serem analisadas foram colhidas por meio 

do corte mecanizado e transportadas até a usina, o tempo após o corte e a chegada na usina foi 

de 30 minutos. Após a chegada à usina, o tempo de análise (0, 24, 48, 72 e 96 horas) passou a 

ser cronometrado. A temperatura (°C), umidade relativa do ar (%) e a precipitação 

pluviométrica (mm) foram anotadas com um termohigrômetro e pluviômetro. 

Em seguida, as cargas foram pesadas separadamente em balança rodoviária da marca 

Saturno e direcionadas ao laboratório. Foram retiradas duas amostras com o auxílio da sonda 

oblíqua da marca Irbi, modelo FB 06, conforme item 5.3 da Norma ABNT NBR 16271:2014. 

Uma das amostras foi destinada para análise de impureza vegetal pela metodologia 

descrita em CALDAS (2012), com auxílio de balança eletrônica da marca Filizola, modelo 

MF30. A segunda amostra foi direcionada para um desintegrador acoplado a um 

homogeneizador, ambos da marca Irbi, modelos DM 540 e HM 250, respectivamente, conforme 

procedimento da Norma ABNT NBR 16226:2013. Em seguida, foi retirada uma subamostra de 

aproximadamente 2 Kg do homogeneizador para o seguimento das análises. 

Em torno de 2% da subamostra desintegrada foi enviada para análise de impureza 

mineral pelo método de calcinação, utilizando um forno mufla, marca Quimis, dessecador da 

marca Marconi, modelo MA-192 e balança semianalítica da marca Ohaus, modelo ARC 120, 

seguindo metodologia de CALDAS (2012). 
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De acordo com a Norma ABNT NBR 16221:2013, para aproximadamente 25% da 

amostra desintegrada foram obtidas duas partes, uma insolúvel (bolo úmido) e uma solúvel 

(caldo). Para a realização destas análises, utilizou-se balança semianalítica da marca Ohaus, 

modelo ARC 120, e uma prensa hidráulica da marca Hidraseme, modelo PHS 250. 

A parte insolúvel, chamada de peso do bolo úmido (PBU), foi pesada em balança 

semianalítica, e foram utilizadas as equações da Norma ABNT NBR 16251:2013 e do item 11.3 

do CONSECANA-SP (2015) para obter a Fibra%Cana. 

Do caldo extraído, parte solúvel, analisou-se: Brix%Caldo e Pol%Caldo pelo NIR - 

Espectroscopia de Infravermelho Próximo da marca Foss, modelo XDS, de acordo com o item 

6.6 da Norma ABNT NBR 16271:2014; AR%Caldo utilizando um Redutec da marca Marconi 

e conforme os procedimentos da Norma ABNT NBR 16253:2013 e; Dextrana na base brix 

(método quantitativo) utilizando o espectrofotômetro Hach, modelo DR 3900, pH do caldo com 

auxílio de pHmetro da marca Digimed, modelo DM 23, e Acidez Sulfúrica (pela titrimetria de 

neutralização), de acordo com CALDAS (2012). 

 O resultado de Pureza Aparente%Caldo, AR%Cana e ART%Cana foram calculados de 

acordo com Norma ABNT NBR 16271:2014 e CONSECANA-SP (2015). O total de etanol que 

deixou de ser produzido foi calculado pela diferença de ART (Kg) entre T0 e T96 e a relação 

estequiométrica do rendimento de fermentação a 100%. 

O experimento foi montado em delineamento inteiramente casualizado (DIC) em 

esquema fatorial 2x5 (2 variedades de cana-de-açúcar e 5 tempos de análise, sendo 0, 24, 48, 

72 e 96 horas) com 3 repetições para cada análise. O programa utilizado para a análise estatística 

foi o Sisvar, sendo os dados submetidos ao teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As condições do ambiente de estoque das variedades de cana-de-açúcar foram 

registradas; a temperatura média diária variou de 25° a 31°C, umidade relativa do ar de 46 a 

87% e houve precipitação pluviométrica apenas no T1 de 3 mm. 

Para análise de impureza vegetal e mineral, a variedade RB92579 obteve uma média de 

172,12 kg/t cana e 16,51 kg/t; a SP91-1049, 193,48 kg/t cana e 13,24 kg/t cana, 

respectivamente. 

Os resultados da análise de variância, para as variáveis Peso da Carga (kg), Fibra%Cana, 

Pol%Cana, Pureza Aparente (%), AR%Cana, ART%Cana, pH caldo, Dextrana (ppm/brix-1) e 

Acidez Sulfúrica (g. Lt-1 H2SO4) para a interação significativa entre cultivares e os cinco tempos 

de armazenamento, obtiveram coeficientes de variações – CV (%) homogêneos e com 

influência com o tempo, e estão na Tabela 1. 

Para a variável “Peso das Cargas (kg)”, observa-se que as cultivares não iniciaram com 

a mesma quantidade e, em todos os tempos, a cultivar SP91-1049 resultou em peso menor; no 

T96, as duas variedades RB92579 e SP91-1049 tiveram perda do seu peso inicial em 14% e 

9%, respectivamente (Tabela 1). 

Resultado similar foi obtido por RAJESWARI et al. (2009), em que a perda de peso 

para variedades de 12 meses foi de 4 a 9% do seu peso original, ressaltando a deterioração da 

cana-de-açúcar pós-colheita pela perda de peso. 

A variável “Fibra%Cana” obteve um aumento apenas da variedade SP91-1049, sendo 

que para a outra variedade houve redução (Tabela 1). Esses decréscimos podem estar 

relacionados à redução do teor de impurezas e não às alterações da fibra botânica. O aumento 

do teor da fibra possivelmente está associado ao ressecamento dos colmos e perda por 

evaporação do solvente presente no caldo de cana-de-açúcar (PESSÔA et al. 2016). 
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Para a variável “Pol%Cana”, a variedade SP91-1049 iniciou e terminou o estudo com 

uma maior quantidade de sacarose (Tabela 1), porém sua redução do T0 para T96 foi menor, 

10%, comparada com a RB92579 que apresentou redução de 16% em seu teor de sacarose. 

A perda de sacarose após o corte mecânico foi relatada em vários países e está 

relacionada com problemas durante o processo produtivo e baixa recuperação do açúcar, 

conforme descrito por SOLOMON (2009).  Em estudo realizado por RAJESWARI et al. 

(2009), registrou-se que a perda de açúcar varia de acordo com a variedade, temperatura do 

ambiente e natureza do armazenamento da cana-de-açúcar. 

A “Pureza Aparente%Caldo” no T48 apresentou resultados não significativos entre as 

duas variedades, podendo ser justificado devido a um equívoco analítico ou maior índice de 

impurezas minerais, porém as variedades tiveram menor valor de pureza do caldo após as 96 

horas (Tabela 1). 

Para a variedade RB92579, foi registrado um aumento no valor de pureza até o tempo 

de T72; em T96 houve uma redução de 12% a partir do tempo inicial. Já a variedade SP91-

1049 obteve resultado mais linear, pois iniciou com um valor de pureza mais elevado que se 

reduziu com o passar do tempo; para T72 e T96 os valores não se diferem estatisticamente pelo 

teste e comparando com o tempo inicial obteve-se uma redução de 6%. 

A redução de pureza pode estar relacionada à conversão de sacarose em açúcar invertido 

(glicose e frutose) (KUMAR et al., 2012). Além de que, a cana-de-açúcar colhida 

mecanicamente com altos níveis de impurezas possui redução do teor de pureza pela redução 

do teor sacarose (LARRAHONDO, 2006). 

Para a variável “AR%Cana”, os valores encontrados após as 96 horas foram bem 

expressivos se comparados com o inicial (T0). A variedade RB92579 apresentou 46% e a SP91-

1049 75% a mais de açúcares redutores que no início (Tabela 1). A variedade RB92579 iniciou 
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com um maior valor de AR%Cana que a outra variedade em estudo e manteve-se superior por 

todos os tempos. 

Os resultados evidenciam a inversão da sacarose pelo aumento dos açúcares redutores 

(glicose/frutose). Isto ocorreu devido ao armazenamento da cana-de-açúcar pós-colheita onde 

inicialmente tem-se o processo de inversão ativado pelas enzimas invertases presentes na cana-

de-açúcar (SOLOMON et al., 2006); e, posteriormente, pelos microrganismos que utilizam a 

sacarose e outros açúcares presentes no caldo da cana-de-açúcar como fonte de energia, 

enquanto fornecem uma variedade de produtos metabólicos, como os açúcares redutores 

(SOLOMON, 2009). 

Para variável “ART%Cana”, a variedade RB92579 iniciou e terminou o estudo com 

uma menor quantidade (Tabela 1), porém sua redução foi maior, de 9%, quando comparada 

com a SP91-1049 que reduziu apenas 4%. 

Verificou-se redução na quantidade dos açúcares redutores totais presentes nas 

variedades de cana-de-açúcar estudadas, ou seja, menos sacarose, glicose e frutose disponíveis 

para o processamento. Essa biodeterioração da cana-de-açúcar pós-colheita é causada por 

agentes enzimáticos, químicos e microbianos e continuam a aumentar com a passagem do 

tempo (SOLOMON et al., 2006). 

A variedade RB92579 iniciou e terminou o estudo com um pH de caldo inferior ao da 

variedade SP91-1049, e sua redução do T0 para T96 foi de 15%. Já a variedade SP91-1049 

apresentou redução de 6% a partir do T48 e a manteve para o T72; porém, no último tempo, a 

redução do pH foi para 4%. 

A variedade RB92579 se mostrou mais suscetível a deterioração, visto que a redução do 

valor do pH corresponde a deterioração com o passar do tempo (KUMAR et al., 2012). A 

redução do pH como indicador de deterioração também foi encontrada por RAJESWARI et al. 

(2009), no qual a redução para as variedades de 12 meses foi de 4 a 21%. 
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As variáveis Dextrana (ppm/brix) e Acidez Sulfúrica (g. Lt-1 H2SO4) obtiveram 

resultados inversos ao do pH do caldo, com valores maiores com o passar do tempo. 

A “Dextrana (ppm.brix-1)” no tempo T0 apresentou resultados não significativos entre 

as duas variedades  (Tabela 1). A variedade SP91-1049, após o T24, não apresentou diferença 

estatística entre seus resultados, mantendo um aumento de 2,74% do valor de Dextrana 

(ppm.brix-1). Já a variedade RB92579 teve um aumento de 217%. 

De acordo com os resultados, infere-se que a variedade RB92579 é mais suscetível a 

deterioração, pois, as dextranas são polímeros de glicose e produzidos a partir da inversão da 

sacarose principalmente por bactérias do gênero Leuconostoc (OLIVEIRA et al., 2002). Este 

resultado também se justifica pelo valor obtido na análise de impureza mineral, conforme 

descrito acima, na qual a amostra da variedade RB92579 apresentou maior quantidade quando 

comparada à SP91-1049. 

Para a variável “Acidez Sulfúrica (g.Lt-1H2SO4)”, a variedade SP91-1049 iniciou com 

uma acidez sulfúrica no caldo maior que a outra variedade (Tabela 1), porém, após as 96 horas, 

obteve um resultado inferior, tendo um aumento de 10% do tempo zero. Já a variedade 

RB92579 iniciou com uma acidez sulfúrica menor, mas, após as 96 horas, apresentou 33% a 

mais. 

A formação de ácidos representa uma perda secundária da qualidade da cana-de-açúcar 

pós-colheita e resulta na baixa recuperação de açúcar (SOLOMON, 2009). Como nos resultados 

de pH e dextrana do caldo, a acidez sulfúrica também mostrou que a variedade RB92579 é mais 

suscetível a deterioração que a SP91-1049. 

O intervalo entre o corte e o tempo para esmagamento da cana-de-açúcar e a temperatura 

externa são fatores mais importantes que determinam a taxa de perda de sacarose através da 

inversão, com formação de dextrana, ácidos, entre outros. 



56 
 

A redução de litros de etanol absoluto teórico que cada variedade apresentou, RB92579 

e SP91-1049, por tonelada de cana-de-açúcar, após as 96 horas, foi de 6 Lt/T e 3 Lt/T, 

respectivamente. 

A transformação do etanol teórico absoluto que deixou de ser produzido para cada 

variedade de cana-de-açúcar, com a quantidade de cana-de-açúcar moída de cada variedade 

para a usina em estudo na safra 2017, está disposto na Tabela 2. Logo, após o período de 

estocagem, a soma da quantidade de etanol que deixaria de ser produzida a partir da relação 

encontrada para as duas variedades foi cerca de 2.500m³ de etanol absoluto teórico. 

 

4 CONCLUSÃO 

As variáveis estudadas possuem influência do tempo de estocagem para as duas 

variedades de cana-de-açúcar estudadas. A variedade RB92579 foi a que mais se deteriorou 

após as 96 horas do estudo. 
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DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS  

Não há conflito de interesses a declarar. 

Tabela 1. Análise de variância para duas variedades de cana-de-açúcar em diferentes tempos de 

estocagem. 

 

T0 T24 T48 T72 T96 CV (%)
RB92579 35020 eB 34440 cB 34726 dB 33953 bB 30100 aB

SP91-1049 31800 dA 31560 cA 31920 eA 31433,3 bA 29000 aA

T0 T24 T48 T72 T96 CV (%)
RB92579 14,91 eA 13,73 bB 13,92 cB 14,2 dB 12,66 aA

SP91-1049 12,37 aB 13,26 cA 13,29 dA 12,95 bA 13,39 eB

T0 T24 T48 T72 T96 CV (%)
RB92579 7,96 bA 9,07 cB 9,41 dB 9,80 eB 6,68 aA

SP91-1049 9,05 dB 8,74 cA 8,53 bA 8,03 aA 8,12 aB

T0 T24 T48 T72 T96 CV (%)
RB92579 73,71 bA 74,84 cA 75,41 c* 75,92 cA 64,68 aA

SP91-1049 78,13 cB 75,86 bB 75,45 b* 73,27 aB 73,47 aB

T0 T24 T48 T72 T96 CV (%)
RB92579 1,02 aB 1,12 bB 1,13 bB 1,25 cB 1,49 dB

SP91-1049 0,73 aA 0,90 cA 0,82 bA 0,9 cA 1,28 dA

T0 T24 T48 T72 T96 CV (%)
RB92579 9,41 bA 10,67 cB 11,03 dB 11,57 eB 8,54 aA

SP91-1049 10,26 eB 10,10 dA 9,8 bA 9,36 aA 9,83 bB

T0 T24 T48 T72 T96 CV (%)
RB92579 5,35 eA 5,08 d* 4,76 bA 4,92 cA 4,56 aA

SP91-1049 5,48 cB 5,13 a* 5,1 aB 5,13 aB 5,25 bB

T0 T24 T48 T72 T96 CV (%)
RB92579 989,33 a* 3147,27 cB 5352,66 dB 2591,39 bB 9981,79 eB

SP91-1049 990,89 a* 1587,61 bA 1662,78 bA 1650,12 bA 1582,14 bA

T0 T24 T48 T72 T96 CV (%)
RB92579 1,53 aA 1,70 bB 1,72 cB 1,73 cB 2,04 dB

SP91-1049 1,69 cB 1,59 aA 1,61 bA 1,61 bA 1,86 dA

Variedades

0,03

0,03

Fibra%Cana

Variedades
Peso da Carga (kg)

0,75

Variedades

0,73

AR% Cana 

Variedades

0,62

Variedades

Pol%Cana

Pureza Aparente % Caldo

Variedades
ART% Cana

0,55

Variedades
pH do Caldo

Variedades Acidez Sulfúrica (g.LH2SO4
-1)

0,61

0,67

Variedades Dextrana (ppm.brix-1)

7,88
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*NS: não significativo. Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha não se 

diferenciaram estatisticamente a 5% de Probabilidade pelo teste Scott-Knott. As letras 

minúsculas são analisadas na linha, enquanto que as maiúsculas na coluna. 

 

Tabela 2. Diferença de produção de etanol absoluto teórico produzido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lt/Ton. Cana 
Prod. Etanol 
Abs. Teórico 

(Lt)
Lt/Ton. Cana 

Prod. Etanol 
Abs. Teórico 

(Lt)

RB92579 341.329 61 20.813.170 55 18.888.892 1.924.278

SP91-1049 207.196 66 13.775.404 64 13.198.072 577.332

Diferença de 
Etanol Abs. 
Teórico (Lt)

T0 T96

Variedade Moagem (ton.)
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 Conclusões 

 

• As variáveis estudadas possuem influência do tempo de estocagem para as duas variedades 

de cana-de-açúcar estudadas. 

• A variedade RB92579 foi a que mais se deteriorou após as 96 horas, onde as variáveis de 

peso das cargas (Kg) e ART%Cana reduziu 14% e 9%, respectivamente, da sua quantidade 

inicial. Já a variedade SP91-1049 as variáveis de peso das cargas (Kg) e ART%Cana 

reduziram 9% e 4%, respectivamente, da sua quantidade inicial. 

• A porcentagem em litros de etanol absoluto teórico por tonelada de cana-de-açúcar que 

deixou de ser produzido foi 9% para a variedade RB92579 e 4% para a SP91-1049; resultado 

em torno de 2.500m³ a menos de etanol absoluto teórico para o ano safra. 

 

5.2 Sugestões 

 

Sugere-se estudar a deterioração das variedades plantadas em cada unidade produtora 

de etanol para avaliar o impacto do estoque; e caso seja necessário algum estoque pós-colheita, 

este seja para variedades que menos impactam em perdas; e estudar dentro do processo de 

logística do transporte da cana-de-açúcar os impactos de ter o menor tempo possível entre o 

corte e o processamento da cana-de-açúcar colhida mecanicamente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Especificação para comercialização do Etanol Anidro Carburante (EAC) e 

para o Etanol Hidratado Carburante (EHC). 

 

 
Fonte: ANP (2015) (adaptado pelo autor). 
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ANEXO B –  Normas para publicação – Ciência Rural ISSN Eletrônico: 1678-4596. 

 

Normas para publicação 

 

1. CIÊNCIA RURAL - Revista Científica do Centro de Ciências Rurais da Universidade 

Federal de Santa Maria publica artigos científicos, revisões bibliográficas e notas referentes à 

área de Ciências Agrárias, que deverão ser destinados com exclusividade. 

 

2. Os artigos científicos, revisões e notas devem ser encaminhados via eletrônica e editados 

preferencialmente em idioma Inglês. Os encaminhados em Português poderão ser traduzidos 

após a 1ª rodada de avaliação para que ainda sejam revisados pelos consultores ad hoc e editor 

associado em rodada subsequente. Entretanto, caso não traduzidos nesta etapa e se aprovados 

para publicação, terão que ser obrigatoriamente traduzidos para o Inglês por empresas 

credenciadas pela Ciência Rural e obrigatoriamente terão que apresentar o certificado de 

tradução pelas mesmas para seguir tramitação na CR. 

Empresas credenciadas: 

- American Journal Experts (http://www.journalexperts.com/) 

- Bioedit Scientific Editing (http://www.bioedit.co.uk/) 

- BioMed Proofreading (http://www.biomedproofreading.com) 

- Edanz (http://www.edanzediting.com) 

- Editage (http://www.editage.com.br/) 10% discount for CR clients. Please inform Crural10 

code. 

- Enago (http://www.enago.com.br/forjournal/) Please inform CIRURAL for special rates. 

- GlobalEdico (http://www.globaledico.com/) 

- JournalPrep (http://www.journalprep.com) 

- Paulo Boschcov (paulo@bridgetextos.com.br, bridge.textecn@gmail.com) 

- Proof-Reading-Service.com (http://www.proof-reading-service.com/pt/) 

- Readytopub (https://www.readytopub.com/home) 

O trabalho após tradução e o respectivo certificado devem ser enviados para: 

rudiweiblen@gmail.com 

As despesas de tradução serão por conta dos autores. Todas as linhas deverão ser 

numeradas e paginadas no lado inferior direito. O trabalho deverá ser digitado em tamanho A4 
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210 x 297mm com, no máximo, 25 linhas por página em espaço duplo, com margens superior, 

inferior, esquerda e direita em 2,5cm, fonte Times New Roman e tamanho 12. O máximo de 

páginas será 15 para artigo científico, 20 para revisão bibliográfica e 8 para nota, incluindo 

tabelas, gráficos e figuras. Figuras, gráficos e tabelas devem ser disponibilizados ao final do 

texto e individualmente por página, sendo que não poderão ultrapassar as margens e nem estar 

com apresentação paisagem. 

Tendo em vista o formato de publicação eletrônica estaremos considerando manuscritos 

com páginas adicionais além dos limites acima. No entanto, os trabalhos aprovados que 

possuírem páginas além do estipulado terão um custo adicional para a publicação (vide taxa). 

 

3. O artigo científico (Modelo .doc, .pdf) deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português 

e Inglês); Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Introdução com Revisão de 

Literatura; Material e Métodos; Resultados e Discussão; Conclusão; Referências e Declaração 

de conflito de interesses. Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição; Informe 

Verbal; Comitê de Ética e Biossegurança devem aparecer antes das referências. Pesquisa 

envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente devem apresentar parecer de aprovação 

de um comitê de ética institucional já na submissão. Alternativamente pode ser enviado um dos 

modelos ao lado (Declaração Modelo Humano, Declaração Modelo Animal). 

 

4. A revisão bibliográfica (Modelo .doc, .pdf) deverá conter os seguintes tópicos: Título 

(Português e Inglês); Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Introdução; 

Desenvolvimento; Conclusão; Referências e Declaração de conflito de interesses. 

Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes de Aquisição e Informe Verbal; Comitê de Ética e 

Biossegurança devem aparecer antes das referências. Pesquisa envolvendo seres humanos e 

animais obrigatoriamente devem apresentar parecer de aprovação de um comitê de ética 

institucional já na submissão. Alternativamente pode ser enviado um dos modelos ao lado 

(Declaração Modelo Humano, Declaração Modelo Animal). 

 

5. A nota (Modelo .doc, .pdf) deverá conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); 

Resumo; Palavras-chave; Abstract; Key words; Texto (sem subdivisão, porém com introdução; 

metodologia; resultados e discussão e conclusão; podendo conter tabelas ou figuras); 

Referências e Declaração de conflito de interesses. Agradecimento(s) e Apresentação; Fontes 

de Aquisição e Informe Verbal; Comitê de Ética e Biossegurança devem aparecer antes das 
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referências. Pesquisa envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente devem apresentar 

parecer de aprovação de um comitê de ética institucional já na submissão. Alternativamente 

pode ser enviado um dos modelos ao lado (Declaração Modelo Humano, Declaração Modelo 

Animal). 

 

6. O preenchimento do campo "cover letter" deve apresentar, obrigatoriamente, as seguintes 

informações em inglês, exceto para artigos submetidos em português (lembrando que 

preferencialmente os artigos devem ser submetidos em inglês). 

a) What is the major scientific accomplishment of your study? 

b) The question your research answers? 

c) Your major experimental results and overall findings? 

d) The most important conclusions that can be drawn from your research? 

e) Any other details that will encourage the editor to send your manuscript for review? 

 

Para maiores informações acesse o seguinte tutorial. 

 

7. Não serão fornecidas separatas. Os artigos encontram-se disponíveis no formato pdf no 

endereço eletrônico da revista www.scielo.br/cr. 

 

8. Descrever o título em português e inglês (caso o artigo seja em português) - inglês e português 

(caso o artigo seja em inglês). Somente a primeira letra do título do artigo deve ser maiúscula 

exceto no caso de nomes próprios. Evitar abreviaturas e nomes científicos no título. O nome 

científico só deve ser empregado quando estritamente necessário. Esses devem aparecer nas 

palavras-chave, resumo e demais seções quando necessários. 

 

9. As citações dos autores, no texto, deverão ser feitas com letras maiúsculas seguidas do ano 

de publicação, conforme exemplos: Esses resultados estão de acordo com os reportados por 

MILLER & KIPLINGER (1966) e LEE et al. (1996), como uma má formação congênita 

(MOULTON, 1978). 

 

10. Nesse link é disponibilizado o arquivo de estilo para uso com o software EndNote (o 

EndNote é um software de gerenciamento de referências, usado para gerenciar bibliografias ao 
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escrever ensaios e artigos). Também é disponibilizado nesse link o arquivo de estilo para uso 

com o software Mendeley. 

 

11. As Referências deverão ser efetuadas no estilo ABNT (NBR 6023/2000) conforme normas 

próprias da revista.  

 

11.1. Citação de livro: 
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