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RESUMO 

Perfil fermentativo da linhagem CAT-1 em mosto contendo alta concentração 

de açúcar em sistema descontínuo alimentado 

 

O etanol é o combustível que mais se destaca como alternativa à gasolina no 
setor do transporte. No entanto, a melhoria da eficiência da fermentação, 
aprimorando o processo de conversão de biomassa em etanol combustível e 
reduzindo o custo de produção são desafios ainda pertinentes. Neste cenário, as 
fermentações com alta concentração de açúcar ou VHG (very high gravity) estão 
sendo cada vez mais estudadas. A adição de compostos como fonte de nitrogênio 
pode gerar benefícios para a produção de etanol, entretanto, a maioria dos estudos 
com suplementação de fontes nitrogenadas é realizada em sistema descontínuo 
simples e em escala laboratorial, embora os processos fermentativos industriais 
sejam conduzidos em sistema descontínuo alimentado. Neste contexto, este 
trabalho visou avaliar o perfil fermentativo da linhagem CAT-1 em mosto contendo 
alta concentração de açúcar fermentescível e suplementado com as fontes 
nitrogenadas peptona e sulfato de amônio, nas concentrações 5 e 10 g/L, em 
sistema de descontínuo simples e descontínuo alimentado com reciclo de células, 
utilizando diferentes escalas produtivas. Nos experimentos em sistema descontínuo 
simples, os tratamentos controle e peptona (5 g/L) apresentaram uma melhor 
produção de etanol, maior rendimento e produtividade em comparação com os 
demais tratamentos. Nos experimentos em sistema descontínuo alimentado não 
houve diferença significativa entre os tratamentos controle e peptona 5 e 10g/L, 
porém, o tratamento com sulfato de amônio (10 g/L) apresentou parâmetros 
fermentativos de produção de etanol e produtividade superiores ao tratamento 
controle, o oposto do descontínuo simples. Os resultados mostraram que quando as 
células de levedura foram submetidas a concentrações crescentes de açúcar, como 
é o caso do sistema descontínuo alimentado, ocorre uma adaptação das mesmas, 
proporcionando melhores resultados, com uma redução no tempo de fermentação 
para 16h. Além disso, a alta concentração de etanol no meio fermentativo causa um 
efeito prejudicial às células, já que nos tratamentos onde houve teores mais 
elevados de etanol ocorreu menor viabilidade e maior quantidade de açúcar residual. 

 

Palavras-chave: Biorreator; Levedura; Peptona; Sulfato de amônio 
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ABSTRACT 

CAT-1 yeast strain fermentation profile in medium with very high gravity in fed 

batch system 

Ethanol is the fuel that stands out as an alternative to gasoline in the 
transportation sector. However, improving the efficiency of fermentation, improving 
the process of converting biomass to fuel ethanol and reducing the cost of 
production are still relevant challenges. In this scenario, fermentations with high 
sugar concentration or very high gravity (VHG) are being studied more and more. 
The addition of compounds as a source of nitrogen can generate benefits for 
ethanol production, however, most of the studies with nitrogen supplementation 
are carried out in a simple discontinuous system and in laboratory scale, although 
the industrial fermentation processes are conducted in a fed batch system . In this 
context, the objective of this work was to evaluate the fermentation profile of the 
CAT-1 strain in must containing high fermentable sugar concentration and 
supplemented with nitrogen peptone and ammonium sulfate at 5 and 10 g / L in a 
simple discontinuous system and fed batch system, fed with recycle of cells, using 
different productive scales. In the simple discontinuous system experiments, the 
control and peptone treatments (5 g / L) presented better ethanol production, 
higher yield and productivity in comparison to the other treatments. However, the 
treatment with ammonium sulfate (10 g / L) showed fermentative parameters of 
ethanol production and productivity higher than the control treatment, the opposite 
of simple discontinuity. The results showed that when the yeast cells were 
submitted to increasing concentrations of sugar, as is the case of the fed batch 
system, an adaptation occurs, providing better results, with a reduction in the 
fermentation time to 16h. In addition, the high concentration of ethanol in the 
fermentation medium causes a detrimental effect on the cells, since in the 
treatments with higher levels of ethanol; less viability and more residual sugar 
were observed. 

Keywords: Bioreactor; Yeast; Peptone; Ammonium sulfate 
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1 INTRODUÇÃO 

O grande desafio nas últimas décadas é ampliar a oferta de energia, 

promovendo o desenvolvimento com impacto ambiental reduzido e preservando as 

fontes energéticas. O conceito de energia alternativa, intensamente investigada no 

século passado, atualmente é sinônimo de energia renovável (VÁSQUEZ, 2007). 

As energias renováveis têm o potencial técnico de atender grande parte da 

crescente demanda energética mundial, independente da sua origem. Existem três 

aspectos importantes a ressaltar com respeito às energias renováveis: a viabilidade 

econômica, a sustentabilidade da fonte e a disponibilidade destes recursos para a 

geração de energia (LAL, 2005). Entre os biocombustíveis o que mais se destaca no 

setor do transporte é o etanol como alternativa à gasolina.  

A participação das energias renováveis na matriz energética brasileira é de 

41,2%, sendo os derivados de cana-de-açúcar responsáveis por 15,8% deste; 

assim, a cana corresponde a 41,1% da matriz energética renovável. Por outro lado, 

na matriz energética mundial apenas 14,2% são provenientes de fontes renováveis 

(RESENHA ENERGÉTICA BRASILEIRA, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016).  

O Brasil, um dos maiores produtores mundiais, a produção de cana-de-

açúcar na safra 2015/2016 foi de 665,6 milhões de toneladas, um crescimento de 

4,9% em relação à safra anterior e a produção de etanol foi de 30,5 bilhões de litros, 

um incremento de 6,3% em comparação com a safra 2014/2015 (CONAB, 2016). 

A melhoria do processo fermentativo tem sido procurada por diferentes 

caminhos; embora tenha ocorrido o desenvolvimento do setor sucroenergético 

brasileiro, o processo de produção de etanol carece de aperfeiçoamentos, entre os 

quais se destacam: (1) a grande quantidade de vinhaça produzida, que é o principal 

resíduo do setor; (2) o uso intensivo de antibióticos, devido ao nível de 

contaminantes microbiológicos e de sólidos insolúveis no mosto de fermentação e 

(3) o teor alcoólico abaixo do desejado, pelo processo praticado pelas usinas 

brasileiras. Uma estratégia para elevar o potencial de produção de etanol e 

minimizar os problemas gerados é a fermentação para obtenção de teor alcoólico 

elevado que pode ser realizada por meio da utilização de mostos mais concentrados 

em açúcares totais. Este processo é conhecido como tecnologia de fermentação de 

mosto com teor elevado de açúcares fermentescíveis (very high gravity fermentation 

technology, VHG ou ACA) (BASSO; BASSO; ROCHA, 2011). 
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Entretanto, a aplicação de tecnologia VHG causa alguns problemas durante 

a fermentação, devido ao estresse ambiental imposto à célula. O maior deles é a 

pressão osmótica alta, o que aumenta a lise celular e diminui a viabilidade (KAWA-

RYGIELSKA, PIETRZAK, 2014).  

Estudos mostram que alterando as condições nutricionais, é possível 

aumentar a eficiência fermentativa, bem como a sobrevivência das células de 

levedura em meios com alta concentração de etanol (CASEY; MAGNUS; 

INGLEDEW, 1984; KALMOKOFF; INGLEDEW, 1985). Cruz, Batistote e Ernandes 

(2003) e Batistote, Cruz e Ernandes (2006) sugerem que linhagens de S. cerevisiae 

são fortemente afetadas pela complexidade estrutural da fonte de nitrogênio durante 

a fermentação alcoólica na presença de diferentes fontes de açúcar. Portanto, a 

possibilidade de se obter alta concentração de etanol no vinho são, principalmente, 

devido às condições de fermentação, especialmente as nutricionais. A adição de 

compostos como fonte de fósforo e nitrogênio para o processo de fermentação 

alcoólica pode gerar uma produção maior de etanol (SILVA et al., 2006). 

A adição de nitrogênio assimilável em mosto com alta concentração de 

açúcares fermentescíveis permite a produção de etanol em concentrações até então 

consideradas impraticáveis do ponto de vista industrial (CERQUEIRA, 2013).  

O interesse no uso das fermentações VHG no atual cenário industrial é 

focado, principalmente, na redução dos custos de produção. Espera-se que esta 

tecnologia possa beneficiar a sustentabilidade ambiental do processo pelo 

decréscimo de consumo de água e energia. Fermentações com alto rendimento de 

etanol não trarão somente benefícios no balanço energético, mas também um 

resultado significante na redução do volume de vinhaça. Haverá uma grande 

economia e diminuição dos impactos ao ambiente devido às reduções dos custos de 

transporte da vinhaça e aplicação como fertilizante nas plantações de cana-de-

açúcar. Além disso, altos níveis de etanol podem reprimir o crescimento bacteriano 

durante a fermentação e por esta razão, ocorrerá a diminuição do uso de antibióticos 

para o controle das contaminações (BASSO; BASSO; ROCHA, 2011). 

Mesmo com todas essas vantagens, a implementação da tecnologia VHG no 

cenário industrial brasileiro é limitada, pois ainda faltam estudos de tolerância das 

linhagens utilizadas com a alta concentração de etanol (AMORIM et al., 2011). 

A maioria dos estudos apresentados com suplementação de fontes 

nitrogenadas em fermentações com alta concentração de açúcar é realizada em 
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sistema descontínuo simples e em escala laboratorial, porém grande parte dos 

processos fermentativos industriais é conduzida em sistema descontínuo alimentado 

(FERRARI, 2013). O modo de operação em descontínuo alimentado é reconhecido 

por amenizar os efeitos de inibição causados pelo produto e pelo substrato no 

processo de fermentação (LOBATO, 2015). 

Neste contexto, este estudo visou avaliar o perfil fermentativo da linhagem 

CAT-1 em mosto contendo alta concentração de açúcar fermentescível 

suplementado com as fontes nitrogenadas, peptona e sulfato de amônio, em sistema 

descontínuo simples e descontínuo alimentado com reciclo de células. 
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2 OBJETIVO 

Avaliar o perfil fermentativo da linhagem CAT-1 em mosto contendo alta 

concentração de açúcar fermentescível, sem e com suplementação nitrogenada, 

utilizando sistema descontínuo simples e sistema descontínuo alimentado com 

reciclos de células, em diferentes escalas produtivas. 

 
2.1 Objetivos Específicos 

� Avaliar a influência da suplementação das fontes nitrogenadas peptona e 

sulfato de amônio nas concentrações 5 e 10 g/L em processo descontínuo 

simples, em comparação ao tratamento controle sem adição de fonte 

nitrogenada; 

� Avaliar a influência da suplementação da fonte nitrogenada com melhores 

resultados em processo simples, em descontínuo alimentado e em uma 

escala maior, com biorreatores de 2L, em comparação ao tratamento controle 

sem adição de fonte nitrogenada; 

� Comparar as fontes nitrogenadas peptona e sulfato de amônio para 

fermentação em biorreator. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Fermentação alcoólica 

O termo fermentação é utilizado, geralmente, para degradação de glicose ou 

outros nutrientes orgânicos para obtenção energia, conservada na forma de ATP 

(NELSON; COX, 2000). Assim, a fermentação alcoólica é um processo complexo no 

qual o etanol é obtido a partir da transformação de açúcares, em uma série de 

reações bioquímicas, utilizando como agente da fermentação, principalmente, 

células de levedura. 

O passo inicial para a utilização de qualquer açúcar por leveduras é o 

transporte da molécula através da membrana celular ou sua hidrólise pela ação da 

enzima invertase (β-frutofuranosidase) seguida pela entrada na célula (STEWART; 

RUSSELL, 1998). Entretanto, algumas leveduras Saccharomyces cerevisiae são 

capazes de transportar a sacarose diretamente para o interior das células devido à 

presença de transportadores de sacarose (BATISTA et al., 2004). 

Os principais micro-organismos produtores de etanol são as leveduras 

principalmente linhagens de S. cerevisae. Estas leveduras utilizam açúcares como 

substrato para seu metabolismo, sendo classificadas como micro-organismos 

facultativos, ou seja, podem catabolizar açúcares para a produção de energia 

química celular (ATP) pelas vias aeróbia e anaeróbia. No primeiro caso, a etapa é 

conhecida como respiração, uma molécula de sacarose é oxidada na presença de 

oxigênio, resultando em gás carbônico e água em quantidades estequiométricas. No 

segundo caso, etapa conhecida como fermentação alcoólica, uma molécula de 

sacarose é oxidada na ausência de oxigênio, resultando em etanol e gás carbônico 

(VENTURINI-FILHO et al., 2013). No entanto, a utilização do açúcar pode ainda 

ocorrer por uma combinação destas etapas; isto depende de diversos fatores, que 

incluem a linhagem de levedura e as condições da cultura (VERDUYN et al., 1992). 

A primeira etapa do metabolismo dos carboidratos é a conversão de glicose 

ou frutose em piruvato através da via glicolítica. A produção de piruvato a partir de 

glicose produz um total líquido de duas moléculas de ATP por molécula de glicose; 

estes e a redução de duas moléculas de NAD+ suprem energeticamente a célula de 

levedura no metabolismo anaeróbico. O destino metabólico do piruvato é diferente, 

dependendo da espécie de levedura e das condições de cultivo (NELSON; COX, 

2000). 
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A equação simplificada da fermentação alcóolica está apresentada a seguir 

(NELSON; COX, 2000):  

 

C6H12O6  →  2 C2H5OH  +  2 CO2 

 

A levedura S. cerevisiae é o micro-organismo mais utilizado para a 

fermentação alcoólica; para este fim, foram selecionadas diversas linhagens, com 

características metabólicas próprias que são afetadas pelas condições físico-

químicas que o processo fermentativo proporciona (LIMA; BASSO; AMORIM, 2001). 

Entre as principais linhagens de leveduras utilizadas pelas destilarias brasileiras 

estão as selecionadas em processos de fermentações industriais (AMORIM; 

BASSO; LOPES, 2008). 

A maioria das leveduras fermentadoras é mesófila, sendo que a temperatura 

ótima para a produção industrial de etanol está na faixa de 26 a 35°C, com média de 

30°C, com um valor ideal de pH entre 4,0 e 5,0 (LIMA, 1975). 

 

3.2 Importância da composição do meio para o cultivo de S. cerevisiae 

Nos processos fermentativos em que é utilizada a levedura S. cerevisiae, os 

meios devem conter necessariamente uma fonte de carbono, uma fonte de 

nitrogênio, além de sais e vitaminas (HORÁK, 1997). Assim, os principais elementos 

utilizados pela levedura quanto à quantidade são carbono e nitrogênio. Isto sugere 

que os fluxos de carbono e nitrogênio tanto quanto suas interações constituem 

parâmetros importantes na regulação do crescimento celular. A coordenação dos 

fluxos de carbono e nitrogênio pode ser regulada ao nível de assimilação ou do 

metabolismo, dependendo das condições de crescimento e da natureza da fonte de 

carbono e nitrogênio (SCHNEPER et al., 2004; SCHURE et al., 1995). 

O nitrogênio desempenha funções importantes na fisiologia da levedura e na 

bioquímica do processo fermentativo: é essencial para o crescimento e multiplicação 

celular das leveduras, aumenta a tolerância ao etanol e proporciona fermentações 

mais rápidas, consequentemente, com maior rendimento e produtividade (THOMAS; 

INGLEDEW, 1990). 

Devido à importância para as leveduras, o nitrogênio é considerado um 

elemento essencial para a multiplicação e crescimento das células. Este nutriente é 
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um constituinte de vários compostos orgânicos encontrados nas células de levedura: 

70% estão na forma de proteína; de 8 a 10% são purinas e cerca de 4% são 

piridinas, o restante encontra-se em compostos solúveis, aminoácidos e 

nucleotídeos (TORTORA; FUNKE; CASE, 2011). 

O transporte de nitrogênio através da membrana plasmática da levedura é 

realizado por meio de permeases. O transporte ativo de aminoácidos pela 

membrana plasmática de S. cerevisiae é mediado por mais de 20 sistemas de 

transporte específicos. Além destes, a S. cerevisiae possui um sistema de transporte 

geral de aminoácidos, o transportador GAP (“general amino acid permease”), 

codificado pelo gene GAP1. Essa permease apresenta elevada especificidade para 

o transporte de substratos, incluindo a maioria do L- e D- isômero de aminoácidos 

básicos, neutros e ácidos (JAUNIAUX; GRENSON, 1990). Após o transporte, as 

fontes de nitrogênio são rapidamente acumuladas pelas leveduras na fase inicial da 

fermentação, onde são necessários aminoácidos para a síntese de proteínas e 

produção de biomassa, enquanto que o excesso é armazenamento em vacúolos 

celulares; a insuficiência de compostos nitrogenados no meio pode provocar baixa 

produção de biomassa e afetar o processo fermentativo (VILANOVA et al., 2007). 

A levedura S. cerevisiae utiliza nitrogênio nas formas amoniacal (NH4
+), 

amídica (ureia) ou amínica (na forma de aminoácido) e pequenos peptídeos e não 

possui habilidade metabólica para aproveitar o nitrato (VILANOVA et al., 2007; 

SANTOS, 2008). 

A principal via de assimilação do nitrogênio é a via da glutamina, embora 

todas as vias de assimilação de fontes de nitrogênio, não preferenciais, em algum 

momento, se cruzam com o metabolismo principal da formação de glutamato e de 

glutamina. O grupo amina do ácido glutâmico corresponde a aproximadamente 85% 

da fonte de nitrogênio, e o grupo amida da glutamina é responsável por 15%. Estas 

reações permitem a síntese de glutamato a partir de α-cetoglutarato e amônia e a 

síntese de glutamina a partir de glutamato e amônia. Estas reações principais 

permitem ainda que a glutamina seja a única fonte de nitrogênio, pois pode ser 

convertida a glutamato. O mesmo pode ocorrer com o glutamato que pode ser 

convertido em glutamina (COOPER et al., 1992).  

Para que estas reações ocorram e os diversos compostos sejam formados 

são necessários alguns conjuntos de enzimas. Assim, quando a célula de levedura 

está em um meio com uma fonte de amônia abundante, seja pela conversão de uma 
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fonte de amônia não preferencial, ou por amônia propriamente dita, a enzima 

glutamato-desidrogenase (Gdh1 NADP+ - dependente) é responsável pela síntese 

de α-cetoglutarato, intermediário do ciclo do ácido cítrico que gera glutamato 

(GRENSON et al., 1974 apud MIRANDA Jr., 2012). E o glutamato pode se combinar 

com a amônia para formar a glutamina, reação catalisada pela enzima glutamina 

sintetase, Gin1 (MITCHELL; MAGASANIK, 1983).  

Os peptídeos, outra fonte de nitrogênio utilizada pela levedura S. cerevisiae, 

são transportados para o interior da célula via transporte ativo. Este é um processo 

bioquímico específico em que peptídeos pequenos são transportados via dois 

sistemas de transportes: o sistema transportador PTR (“Peptide Transport”), onde 

são transportados dipeptídeos e tripeptídeos e o sistema transportador OPT 

(“Oligopeptide Transport”), onde são transportados oligopeptídeos contendo de 4 a 5 

aminoácidos (WILES et al., 2006).  

A diversidade dos compostos nitrogenados, assim como, as quantidades 

apropriadas são relevantes para que a fermentação seja completa e para a 

qualidade do produto em processos industriais (STEWART; RUSSELL, 1998). 

Deficiências de nitrogênio são uma das principais causas de fermentações lentas ou 

estagnadas (ALEXANDRE; CHARPENTIER, 1998; BISSON, 1999). Diversos 

trabalhos têm demonstrado que em meio contendo sacarose, maltose, glicose ou 

frutose a suplementação com uma fonte de nitrogênio induz a acumulação de maior 

biomassa e etanol (CRUZ; CILLI; ERNANDES, 2002; BASTITOTE; CRUZ; 

ERNANDES, 2006; MIRANDA Jr. et al., 2008; 2009). 

A adição de nitrogênio extracelular pode ocasionar uma produção contínua 

de novas células (BASSO; ALVES; AMORIM, 1996); a levedura pode obter este 

elemento dos aminoácidos, sais de amônio, amidas e nitratos. A forma como este 

nutriente se encontra disponível no meio é de importância vital para as células, 

sendo que a forma mais favorável para esse aproveitamento é a forma amoniacal, 

na sua ausência outras fontes são utilizadas. Não existindo nitrogênio na forma 

amoniacal a levedura usa a forma amídica (ureia) ou amínica (na forma de 

aminoácidos). 

Linhagens industriais de S. cerevisiae foram afetadas pela complexidade 

estrutural da fonte de nitrogênio durante a fermentação de diferentes tipos de 

açúcar, sendo que as leveduras apresentaram um desempenho fermentativo 

superior quando a fonte nitrogenada possuía nitrogênio na forma mais complexa, 
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como os hidrolisados enzimáticos de proteínas (CRUZ; BATISTOTE; ERNANDES, 

2003; BASTITOTE; CRUZ; ERNANDES, 2006).  

Em fermentações com mosto contendo alta concentração de açúcar 

suplementando com ureia (0,96 g L-1) e temperatura a 25°C, Theerarattananoon; Lin; 

Peng (2008) observaram que a ureia equilibrou a deficiência de nitrogênio durante a 

fermentação, e prolongou a fase logarítmica de S. cerevisiae, resultando em um 

rendimento maior de etanol.  

Assim, conhecendo a necessidade de nitrogênio pelas células, entende-se 

que na produção de etanol combustível a suplementação com fontes nitrogenadas 

pode contribuir com o processo, principalmente sabendo que os mostos de todos os 

cereais, incluindo milho e trigo, são deficientes em nitrogênio assimilável 

(INGLEDEW, 2005). O mesmo autor sugere que esta deficiência é a causa da 

maioria das fermentações lentas e das que são interrompidas precocemente de 

mostos oriundos de matérias-primas amiláceas ou sacarinas. 

Cruz et al. (2002) comparando diferentes estruturas de fontes nitrogenadas, 

obtiveram resultados melhores com fontes mais complexas, tais como peptona. Os 

autores sugerem que não somente a complexidade estrutural da fonte de nitrogênio 

em combinação com a fonte de carbono pode interferir no metabolismo da levedura, 

mas, também pequenas diferenças bioquímicas entre as linhagens de levedura 

podem ter um efeito acentuado sobre o desempenho da fermentação. 

A quantidade recomendada para a fermentação alcoólica é de 100 a 300 mg 

de nitrogênio livre (NH4
+ e R-NH2) por litro de mosto (AMORIM, 2005). 

 

3.3 Processo industrial para obtenção de etanol  

No processo industrial brasileiro, o mosto contendo entre 18 e 22% em 

açúcares redutores totais (ART) é adicionado sobre a suspensão de células de 

levedura. A fermentação ocorre entre 6 e 12 horas com temperaturas de 32 a 38°C, 

atingindo teores alcoólicos de 8 a 11% (v/v). Ao término da fermentação a levedura é 

separada do vinho mediante centrifugação e a suspensão concentrada de células é 

submetida a um tratamento com ácido sulfúrico (pH 2,0 a 2,5 por 1 a 2 horas para a 

redução da contaminação bacteriana). Em seguida, as células de levedura retornam 

para um novo ciclo fermentativo (BASSO et al., 2008; AMORIM et al., 2011). 
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O mosto de fermentação utiliza o caldo de cana-de-açúcar, melaço diluído 

ou uma mistura de ambos (AMORIM et al., 2011). Na composição do caldo ou 

melaço de cana-de-açúcar, a sacarose é o componente majoritário, portanto, a 

sacarose é hidrolisada extracelularmente ou intracelularmente, pela ação da 

invertase extra ou intracelular (FERNANDES, 2013). 

3.3.1 Matéria-prima utilizada no processo de fermentação  

A cana-de-açúcar possui em média de 10 a 16% de fibras e de 84 a 90% de 

caldo; desta composição 75 a 82% representam água e o restante são substâncias 

sólidas dissolvidas. Os sólidos dissolvidos dividem-se em sacarose (14 a 24%), 

glicose (0,2 a 1%), frutose (0 a 0,5%) e não açúcares (1 a 2,5%) (ALBUQUERQUE, 

2011). 

O melaço de cana-de-açúcar é um subproduto industrial, proveniente da 

fabricação de açúcar, que tem sido amplamente utilizado como fonte de carbono em 

fermentações com leveduras para produção de etanol (LIU et al., 2013). O melaço, 

embora apresente menor pureza, contém elementos traços e vitaminas que podem 

ser usados como potencializadores do crescimento (BEAULIEU et al., 1995 apud 

YAMAKAWA, 2016).  

Biotina, ácido pantotênico e inositol são as três vitaminas essenciais para o 

crescimento satisfatório da levedura. Biotina normalmente está presente no melaço e 

ácido pantotênico está presente no caldo cana-de-açúcar. A deficiência de inositol 

não é crítico. Ainda assim, o mosto de fermentação, a partir de caldo e melaço, 

precisa ser suplementado com nitrogênio e fósforo, principalmente para fins de 

propagação de células de leveduras (YAMAKAWA, 2016). 

3.3.2 Condução do processo fermentativo industrial 

Os biorreatores são reatores nos quais ocorre uma série de reações 

químicas catalisadas por biocatalisadores, que podem ser enzimas ou células vivas 

(SCHIMIDELL; FACCIOTTI, 2001; PORTO, 2005). O biorreator, também conhecido 

como fermentador ou dorna, é o coração de qualquer processo biotecnológico no 

qual os micro-organismos são utilizados para a obtenção de uma ampla variedade 

de produtos. Algumas das condições para o bom desempenho de um biorreator são: 

a concentração de biomassa, o fornecimento de nutrientes, as condições de 

esterilização, a remoção de produto, agitação, inibição da reação pelo substrato ou 

produto, controle de temperatura, aeração, ajuste de pH, conhecimento do 
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metabolismo e atividades microbianas (DOMINGUES, 2001). Assim, o conhecimento 

da cinética de reação é essencial para a compreensão do funcionamento e utilização 

de um reator biológico. 

De modo geral, um reator pode ser utilizado de maneira descontínua, 

semicontínua, descontínua alimentado ou contínua (SCHMIDELL; FACCIOTTI, 

2001). Devido ao tipo de condução de processo utilizado neste estudo, foram 

explorados os processos descontínuo e descontínuo alimentado.  

 

3.3.2.1 Fermentação em sistema descontínuo  

O processo descontínuo de fermentação, ou fermentação descontínua pode 

ser descrito como o processo no qual uma solução nutriente (mosto) e o micro-

organismo são adicionados ao fermentador, que é mantido sob condições 

específicas, para que ocorra a fermentação. No decorrer do processo fermentativo 

nada é adicionado, exceto oxigênio, no caso de processo aeróbicos, antiespumante 

e ácido ou base para controle de pH. Nesse caso, o volume permanece constante e 

finalizada a fermentação, descarrega-se a dorna e o meio fermentado segue para os 

tratamentos finais. Este tipo de fermentação pode levar a baixos rendimentos e/ou 

produtividade (CARVALHO; SATO, 2001a), pois quando o substrato é adicionado de 

uma só vez no início da fermentação ele exerce efeitos de inibição, repressão, ou 

desvia o metabolismo celular a produtos que não são de interesse. O uso de 

processos descontínuos é, praticamente, restrito para fermentações laboratoriais, 

farmacêuticas e na produção de cachaça (TOSETTO, 2002; PORTO, 2005). 

O processo descontínuo tem como vantagem as boas condições de 

assepsia e a possibilidade de realizar a manutenção sempre que necessário. Além 

de menores riscos de contaminação, este processo apresenta grande flexibilidade 

de operação, condição de controle mais estreito da estabilidade genética do micro-

organismo, assim como a capacidade de identificar todos os materiais relacionados 

quando se está desenvolvendo um determinado lote de produto (CARVALHO; 

SATO, 2001a; SCHMIDELL; FACCIOTTI, 2001). 

 

3.3.2.2 Fermentação em sistema descontínuo alimentado 

O processo descontínuo alimentado é conhecido como fermentação 

descontínua alimentada.  
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Um grande avanço na produção industrial de etanol foi alcançado na década 

de 30, quando surgiu na França o processo Melle-Boinot, o qual consiste na 

reutilização de fermento de um ciclo fermentativo para outro e na alimentação do 

substrato realizada em um determinado tempo. No Brasil esse processo passou a 

ser chamado de descontínuo-alimentado ou batelada alimentada (DOMINGUES, 

2001). E, o processo descontínuo alimentado com reciclo de células é denominado 

Melle-Boinot.  

Na patente deste processo foi reivindicado o processo de aumento do 

rendimento fermentativo por meio do reciclo de células em que ao final de cada ciclo 

fermentativo as células são recuperadas por filtração, centrifugação ou precipitação 

(YAMAKAWA, 2016). 

A utilização do processo descontínuo alimentado se generalizou no Brasil, 

no final da década de 60 e nos anos 70. Em 1976, quando iniciou o Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool), a maior parte das destilarias estava equipada com 

este tipo de processo. Atualmente, 85% dos processos industriais utilizam o 

processo Melle-Boinot e 15% utilizam o processo contínuo (AMORIM et al., 2011). 

Basicamente, o processo descontínuo alimentado é definido como a técnica 

onde um ou mais produtos gerados permanecem até o final da fermentação. A 

vazão de alimentação pode ser constante ou variar com o tempo, e a adição de 

mosto pode ser de forma contínua ou intermitente. Devido à flexibilidade de 

utilização de diferentes vazões para enchimento dos reatores com o meio nutriente, 

é possível controlar a concentração de substrato no fermentador, de modo que, por 

exemplo, o metabolismo microbiano seja deslocado para uma determinada via 

metabólica, levando ao acúmulo de um produto específico (CARVALHO; SATO, 

2001b).  

O desenvolvimento de uma estratégia de alimentação apropriada é um ponto 

importante em cultivo de fermentação em sistema alimentado descontínuo 

alimentado. Várias estratégias têm sido aplicadas para a cultura de células de alta 

densidade de vários micro-organismos (LEE et al., 1999).  

Este tipo de processo tem como principal característica o reciclo de células. 

A separação das leveduras do mosto fermentado é realizada em centrífugas ou 

sedimentadores pela diferença de dimensões e densidades. Após a separação da 

levedura do vinho, o fermento é submetido a um tratamento com ácido sulfúrico na 

cuba de tratamento. As bactérias remanescentes não conseguem sobreviver à alta 
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concentração de íons hidrogênio, ocorrendo o mesmo com as células mais antigas 

de levedura, enquanto que as células jovens resistem bem ao pH baixo. Após o 

tratamento ácido, o fermento retorna ao processo de fermentação na forma de um 

pé-de-cuba (VIEGAS, 1999; BORGES, 2008). 

 

 
Figura 1 - Esquema representantivo de uma fermentação em sistema descontínuo alimentado ou 

Melle-Boinot 

Fonte: Adaptado de CASTRO, 2013. 
 

O processo descontínuo alimentado é sincronizado com as fases de 

alimentação, esgotamento, descarregamento, centrifugação, tratamento ácido e 

limpeza, resultando em um processo que mimetiza um processo contínuo, pois a 

maioria dos biorreatores está sempre ocupada. No entanto, não alcança a mesma 

produtividade. Nessa configuração é possível realizar de 2,5 a 3 ciclos de 

fermentação por dia. O desempenho usual em rendimento fermentativo é de 88 a 

91% e a produtividade é de 2 a 3,5 kg etanol/ m3.h. A concentração de etanol no 

vinho final depende da qualidade do substrato, com melaço o valor típico é de 6 a 

8% (v/v) e o valor típico com caldo é de 8 a 12% (v/v). O uso de melaço é mais 

comum na região nordeste do Brasil e o uso de caldo é o mais comum nas unidades 
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mais novas na região centro-oeste. A mistura dos dois é predominante na região 

sudeste (YAMAKAWA, 2016).  

A principal vantagem do processo descontínuo alimentado é a comodidade 

em lidar com a contaminação. O controle é mais rápido quando o foco é detectado. 

A principal desvantagem é a baixa produtividade quando comparado ao processo 

contínuo (YAMAKAWA, 2016). 

3.3.3 Monitoramento da fermentação 

O monitoramento da fermentação é essencial para calcular os principais 

parâmetros fermentativos como rendimento e produtividade, detectar anomalias no 

processo seja por contaminação ou inibição. A busca por técnicas em tempo real, 

economicamente viáveis, tem sido explorada por pesquisadores e a própria 

indústria. A motivação são as perdas na fermentação devido ao açúcar residual no 

final da fermentação, desvio de açúcares para subprodutos (células e ácidos 

orgânicos, glicerol e ésteres). As técnicas de monitoramento na pesquisa facilitam as 

decisões e auxiliam na elucidação dos fenômenos que ocorrem no processo 

(YAMAKAWA, 2016). 

Uma técnica de monitoramento é a espectroscopia por infravermelho. A 

região da radiação infravermelha (IR) do espectro eletromagnético pode ser dividida, 

em: Próximo, Curto, Médio, Longo e Distante. 

Análises de compostos utilizando o infravermelho têm sido aplicadas em 

diferentes áreas. Abordagens baseadas em NIRS (espectroscopia na região do 

infravermelho próximo) são as mais utilizadas para a determinação de diferentes 

analitos, principalmente, etanol, glicerol e açúcares (CUADRADO et al., 2005). 

Ainda, a técnica NIR foi utilizada para a determinação em linha de constituintes em 

bebidas alcoólicas, tais como cerveja, vinho e bebidas destiladas; Bebidas não 

alcoólicas tais como sucos de frutas, chás e refrigerantes; entre outros produtos 

(HUANG et al., 2008). 

Para o etanol, o pico mais característico no espectro é observado em 1042 

cm -1 devido a ligação C-O. A banda de absorção a 2860-2951 cm-1 também está 

relacionada com etanol e deve-se a ligação C-H de CH2 e CH3. As bandas 

características observadas na região entre 965 e 1500 cm-1 são geradas, 

principalmente, pela ligação e CH-OH correspondem a açúcares e ácidos orgânicos 

(WU et al., 2015). Nos últimos anos, o método da técnica de reflexão atenuada 
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(ATR) aumentou a capacidade de espectroscopia por MIR pela transformada de 

Fourier (FT-MIR) por proporcionar meios para medir quantitativamente com vários 

compostos em uma ampla gama de amostras (CUADRADO et al., 2005; 

YAMAKAWA, 2016). 

 

3.4 Fermentação com alto teor alcoólico (VHG) 

As fermentações com teor alcoólico elevado podem ser obtidas com a 

utilização de mosto mais concentrado em açúcares totais. Este processo, conhecido 

como tecnologia de fermentação de mosto com alto teor de açúcar fermentescível 

(very high gravity fermentation technology), refere-se a um processo que envolve a 

preparação de mosto contendo acima de 25% (p/v) de açúcar (CASEY; MAGNUS; 

INGLEDEW, 1984) com o objetivo principal de produzir níveis de etanol acima de 

15% (v/v) (em torno de 120 g/L) (LI et al., 2009).  

O processo de fermentação com alto teor alcoólico visa não só o aumento 

da produção de etanol, como também possui vantagens técnica, econômica e 

ambiental. O grande interesse por essa tecnologia reside na redução dos custos de 

produção do etanol: menor investimento de capital, redução de custos de mão de 

obra e energia por litro de etanol produzido, redução no consumo de água, 

facilidades de limpeza e sanitização, melhor assepsia, entre outros (THOMAS; 

HYNES; INGLEDEW, 1996). 

No entanto, o fator limitante é a tolerância das células de levedura, para 

suportar o estresse de uma fermentação industrial com teor alcoólico elevado (13 a 

16%), quando a média está ao redor de 8 – 9%. Embora a levedura S. cerevisiae 

produza etanol, ela também, é sensível a concentrações desse composto, 

especialmente, nas fermentações com alto teor alcoólico (BASSO; BASSO; ROCHA, 

2011). A característica de tolerância ao etanol está associada a interações e 

complexidades relativamente simples, o etanol é um inibidor do crescimento das 

leveduras, atuando sobre a divisão celular e diminuindo a taxa de crescimento. Altas 

concentrações de etanol reduzem a viabilidade da célula e ocasionam a morte 

celular (STANLEY et al., 2010; WANG et al., 2013).  

A viabilidade das células de levedura em presença de alta concentração de 

etanol é um pré-requisito para verificar a eficiência fermentativa (HU et al., 2007). 

Fatores estressantes associados a altos teores alcoólicos tais como: pressão 
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osmótica devido à alta concentração de açúcar, que é o substrato no início do 

processo e a forte inibição do etanol durante a fase de produção, pode causar a 

perda da viabilidade celular de levedura, aumentando o tempo de fermentação (LI et 

al., 2009). 

A fermentação com alto teor de açúcar ainda não é utilizada industrialmente, 

já que apresenta alguns desafios a serem sanados. Um dos principais problemas é 

relativo à tolerância limitada das linhagens industriais de leveduras ao etanol, 

principalmente, em temperaturas ao redor de 35°C, e os induzidos pela pressão 

osmótica (D´AMORE; STEWART, 1986; JONES; INGLEDEW, 1994). Estudos 

conduzidos em escala de laboratório mostraram ser possível a produção de até 21% 

(v/v) de etanol na fermentação de mosto de macerado de trigo com 38% (p/v) de 

sólidos dissolvidos. Entretanto, estes teores altos de etanol só foram obtidos em 

temperaturas em torno de 20°C, e após um longo período de fermentação e 

considerável perda de viabilidade celular (JONES; INGLEDEW, 1994; THOMAS et 

al., 1994). Existe um fenômeno de sinergia sobre a queda da viabilidade celular 

induzida pelo alto teor de etanol e aumento da temperatura de fermentação. Assim, 

em temperaturas mais altas observam-se fermentações com teores máximos de 

etanol em torno de 12 a 13% (v/v), com um tempo de fermentação de até 30 horas 

(ALDIGUIER et al., 2004; ALFENORE et al., 2002). 

Existem poucos estudos sobre o desempenho de linhagens industriais 

utilizadas em processos fermentativos industriais brasileiros, com mostos contendo 

alta concentração de açúcar.  

A linhagem industrial PE-2 foi capaz de fermentar até 330 g/L de glicose 

utilizando meio otimizado e produzir 18,6% (v/L) etanol, com produtividade de 2,4 

g/L.h e rendimento em etanol de 93% (PEREIRA et al., 2010a). Em outro estudo, o 

mesmo grupo de pesquisa, descreveu experimentos com até 15 reciclos de células, 

na fermentação de mostos concentrados, com produção de 17% (v/v) de etanol 

(PEREIRA et al., 2011b). Apesar de trabalhar com mosto concentrado e da obtenção 

de teores elevados de etanol, as condições de estudos são muito diferentes 

daquelas utilizadas no processo industrial de produção de etanol combustível no 

Brasil, com o tempo de fermentação variando constantemente; e, em alguns ciclos 

foi observado 27% de células viáveis. 

No estudo de Dellias (2014) foi apresentado que, em uma usina referência 

no setor sucroalcooleiro no Estado de São Paulo, existe uma fermentação em escala 
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piloto de 2,5m3, utilizando melaço e temperaturas de fermentação de 28,9°C com 

teor alcoólico entre 11 e 16% (v/v). Não existem mais dados sobre este processo. 

Linhagens comerciais de leveduras brasileiras, foram estudadas por Betite et 

al. (2012), dentre elas PE-2 e CAT-1, em meio contendo alta concentração de 

açúcar suplementado com sulfato de amônio ou peptona. Este estudo mostrou que 

todas as linhagens, em meio suplementado, apresentaram maior acúmulo de 

biomassa, com utilização eficiente de açúcar e manutenção da viabilidade celular 

após a depleção de açúcar comparado com as amostras não suplementadas. Esta, 

por sua vez, resultou em um desempenho fermentativo não eficiente com produção 

menor de biomassa e uma considerável quantidade de açúcar remanescente no final 

da fermentação. 

O efeito da suplementação de alguns nutrientes em mosto contendo melaço, 

em uma concentração final de sólidos solúveis entre 330-340g/L foi estudado por 

Puligundla e Reddy (2010). Diferentes concentrações de ureia e sulfato de magnésio 

foram adicionadas como suplemento; o teor mais elevado de etanol foi de 12,1% 

(v/v) atingindo 77,8% de eficiência fermentativa contra 9,8% (v/v) e 63% de eficiência 

fermentativa da amostra não suplementada. 

Nos estudos de Breisha (2010) a adição de sulfato de amônio (5 mg/g de 

sacarose consumida) produziu 11,6% (v/v) de etanol com o consumo total da 

sacarose (250 g/L) adicionada, após 48 horas de fermentação. A adição de extrato 

de levedura em quantidade de 6 g/L em conjunto com tiamina (0,2 g/L) proporcionou 

produção de etanol de 14% (v/v) em meio contendo 300 g/L de sacarose e 16% (v/v) 

em meio com 350 g/L de sacarose. No entanto, para esta última concentração foi 

utilizado um reator, durante as primeiras 12h com adição de ar de 150 dm3 min-1. O 

rendimento fermentativo foi de 71,4%; 72,1% e 70,6% para as respectivas 

concentrações. 

Schautz (2011) utilizando glicose ou sacarose, como fonte de carbono, e 

peptona (1%, p/v) como base nitrogenada, observou melhor desempenho 

fermentativo para as duas linhagens, CAT-1 e PE-2, com maior produção de 

biomassa e etanol bem como a manutenção da viabilidade celular. 

Estudos de fermentação com mosto VHG (25, 30 e 35°Brix) suplementado 

com sulfato de amônio pelas linhagens CAT-1 e PE-2 em escala de laboratório, 

Cerqueira (2013) observou que a linhagem CAT-1 produziu 16% (v/v) de etanol e a 

linhagem PE-2 acima de 15,5% (v/v) para no mosto contendo 30°Brix e 
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suplementado com 1% de sulfato de amônio. Além disso, a linhagem CAT-1 

apresentou melhor performance, suportando a pressão osmótica do meio e 

apresentando produtividade fermentativa de 5,2 g/L/h. 

Estudos de Monteiro (2015) em mosto contendo 30°Brix, a linhagem CAT-1, 

produziu teores de etanol, em média, de 12,9; 17,1 e 14,4% (v/v), respectivamente, 

nos tratamentos controle (T1); suplementado com ureia (T2) ou fosfato (T3). Nas 

mesmas condições, a linhagem PE-2, produziu 14,9 (T1), 15,8 (T2) e 15,8% (v/v) 

(T3) e a massa úmida da linhagem CAT-1 aumentou de 7% para 16%, na presença 

de fosfato. A 30º Brix, a CAT-1 produziu mais glicerol no tratamento com fosfato de 

amônio sendo quase 1g de glicerol por cada 1g de biomassa produzida. A 

suplementação com ureia teve efeitos benéficos na fermentação VHG possibilitando 

uma produção maior de etanol, e uma produção menor de glicerol face às outras 

suplementações nitrogenadas. 

3.4.1 Fatores de estresse na fermentação VHG 

A presença de teores elevados de etanol no mesmo ambiente de 

crescimento de organismos unicelulares causa uma série de distúrbios que 

culminam em alterações na polaridade e fluidez das membranas, causando uma 

redução de suas propriedades seletivas (BANAT et al., 1998).  

Devido a sua natureza química, o etanol apresenta alta afinidade com 

compostos apolares, manifestada na sua capacidade de se inserir entre os ácidos 

graxos insaturados da bicamada lipídica da membrana e reduzindo sua barreira 

hidrofóbica. Essas alterações causam a entrada de moléculas polares por pontos 

não passíveis de controle, reposicionando muitas proteínas de membrana. Todos 

esses danos à integridade da membrana dificultam a manutenção do gradiente de 

concentração e permitem passagem de solutos e íons para o meio intracelular 

(INGRAM; BUTTKE, 1984; SALGUEIRO; SÁ-CORREA; NOVAIS, 1988). A redução 

do potencial de membrana é outro problema que ocorre com o aumento dos teores 

de etanol no meio. Concentrações elevadas de etanol associadas a altas 

temperaturas inibem a atividade de complexos ATPásicos, prejudicando a 

manutenção do gradiente eletroquímico, a regulação do influxo e efluxo de prótons e 

a captação de diversos nutrientes essenciais para as células (LEÃO; VAN UDEN, 

1984; PIPER, 1995). 
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Por outro lado, aumentos nos teores de ácidos graxos insaturados e 

ergosterol, observados em células submetidas ao estresse etanólico, resultaram 

numa maior capacidade de sobrevivência desses micro-organismos (VANEGAS et 

al., 2012). 

Outro fator de estresse é a pressão osmótica. Com efeito direto sobre a 

membrana plasmática, o estresse osmótico atua diretamente sobre o equilíbrio 

homeostático do organismo (JOHN et al., 2012). Ao entrar em contato com um 

ambiente hiperosmótico, os micro-organismos tendem a perder água para o meio, 

levando a um processo de desidratação (MAGER; SIDERIUS, 2002). Dentre as 

várias medidas de combate a esse estresse destacam-se o bloqueio do crescimento 

celular através da inibição das fases G1 e G2 do ciclo celular e o aumento dos níveis 

citoplasmáticos de glicerol (ALEXANDER et al., 2001). 

A principal consequência do aumento da pressão osmótica sobre as 

leveduras é a diminuição da sua viabilidade celular. Esse efeito pode ainda ser 

potencializado por altas temperaturas e altos teores de etanol, devido a ação 

sinérgica destes fatores sobre a membrana plasmática das células (JOHN et al., 

2012). Uma medida compensatória bastante utilizada e apontada em diversos 

trabalhos é a adição de diversas fontes nitrogenadas ao meio. Esses estimulam o 

crescimento microbiano, ampliando a captação de nutrientes essenciais e 

fortalecendo os mecanismos de respostas a estresse sobre a membrana plasmática 

(BATISTOTE, 2006; BETITE, 2011; CERQUEIRA, 2013; MONTEIRO, 2015). 

 

3.5 Indicadores de estresse em leveduras  

As leveduras quando expostas a diversas condições de estresse sofrem 

uma série de alterações metabólicas. As vias que estimulam o aumento dos teores 

de glicerol, trealose e glicogênio são acionados para garantir proteção celular e 

reserva de carbono e energia. A ativação desses compostos irá alterar toda a 

dinâmica fisiológica desses micro-organismos, visto que vários precursores desses 

compostos são substratos associados ou intermediários da via glicolítica, uma das 

mais importantes na obtenção de energia química em todos os seres vivos 

(HOHMANN, 2002). 

Um dos indicadores mais facilmente identificado por cromatografia é o 

glicerol. A biossíntese de glicerol é intensificada quando a levedura utiliza processos 
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anaeróbicos para a obtenção de energia. Sob essas condições, o poder redutor 

presente nas moléculas de NADH é consumido, produzindo moléculas de NAD+ 

garantindo a manutenção da capacidade fermentativa (BASSO; ALVES; AMORIM, 

1996; WANG et al., 2001). Quando a levedura encontra ambientes com 

disponibilidade de oxigênio, a produção de glicerol é reduzida a níveis basais, exceto 

sob condições de baixo potencial osmótico, no qual o glicerol atua como 

osmorregulador (BLOMBERG; ADLER, 1992).  

Tanto o processo de biossíntese de etanol como o de glicerol, utilizam 

agentes redutores na sua biossíntese. Desta maneira o acúmulo de glicerol no 

processo fermentativo significará uma redução da eficiência de produção de etanol 

(BASSO; ALVES; AMORIM, 1996). Com o intuito de diminuir a eficiência de 

formação de glicerol, vários trabalhos têm buscado alterar os perfis de expressão de 

genes que codificam enzimas-chave no seu processo de biossíntese (NISSEN et al., 

2001; PAGLIARDINI et al., 2010). Contudo, o glicerol apresenta papel essencial na 

manutenção da viabilidade celular, principalmente sob condições de altos teores de 

etanol e pressão osmótica; alterações na produção deste causaram sérios 

desequilíbrios nas células em decorrência da rápida perda do efeito protetor 

associado a esse composto (LI et al., 2009). 

Os ácidos orgânicos, por sua vez, são formados durante a etapa de 

fermentação do mosto, na qual ocorre a formação de etanol e do gás carbônico 

como compostos majoritários, por meio do metabolismo da sacarose pelas 

leveduras. Sua presença no destilado está relacionada aos cuidados dispensados 

durante a produção do etanol. Os ácidos acético e lático são associados, 

principalmente, à contaminação do mosto por micro-organismos do gênero 

Acetobacter e Lactobacillus respectivamente (SCWAN et al., 2001 e CARVALHO-

NETTO; ROSA; CAMARGO, 2008). A contaminação da cana-de-açúcar ou do 

próprio mosto, seja durante a estocagem ou no caldo, permite que parte do 

substrato se torne passível de fermentações secundárias. Assim, a produção do 

ácido lático, em condições anaeróbicas, ocorre nas mesmas condições da 

fermentação alcoólica: as bactérias presentes no mosto convertem as moléculas de 

piruvato, gerado durante a etapa de glicólise, em lactato e, quando na presença 

apenas de leveduras, o piruvato é convertido em etanol. Segundo o Ciclo de Krebs, 

em condições aeróbicas, a molécula de piruvato passa por uma série de oxidações 

cumulativas, gerando CO2, água e energia (32 ATPs). Durante esta etapa, os ácidos 
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dicarboxílicos (succínico, fumárico, málico, oxalacético) e também o ácido pirúvico, 

cítrico e aconítico, podem ser formados devido à presença de inibidores enzimáticos 

(CROCOMO; GUTIERREZ, 2001). 

Nesse processo, ocorre a descarboxilização oxidativa do piruvato, 

originando a acetil coenzima A (acetil-CoA), iniciando-se o Ciclo de Krebs. Durante o 

desenvolvimento desse ciclo, a molécula de oxalacetato reage com a acetil-CoA 

formando citrato, que, após duas descarboxilações oxidativas consecutivas, dá 

origem ao ácido succínico. Este, por sua vez, é oxidado e em seguida hidrolisado, 

gerando o ácido málico, o qual é oxidado, regenerando o oxalacetato, fechando o 

ciclo. A hidrólise catalítica do oxalacetato conduz a formação do ácido oxálico e 

ácido acético, respectivamente, principalmente devido a presença de fungos 

(TKACZ; LANGE, 2004). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas: Fase 1 fermentação 

descontínua (etapa de laboratório) e Fase 2, com um aumento de escala, em 

biorreator de 2L, com sistema descontínuo alimentado. Em ambas as fases foram 

realizados reciclo de células. 

As condições utilizadas em cada etapa estão apresentadas a seguir. 

 

4.1 Micro-organismo 

A linhagem de levedura Catanduva – 1 ou CAT-1 liofilizada (LNF Latino 

Americana, Bento Gonçalves/RS) foi utilizada neste estudo. Esta linhagem é 

utilizada amplamente nas indústrias produtoras de etanol no Brasil. 

 
4.2 Materiais 

O caldo de cana-de-açúcar, adquirido no comércio local, foi extraído em 

moendas, filtrado em algodão para a retirada de impurezas mais grosseiras e 

mantido a 4°C até a utilização. 

O melaço foi proveniente da Usina Pederneiras do grupo Zambianco (Tietê, 

São Paulo) e o açúcar cristal da Usina Boa Vista (Limeira, São Paulo). 

 
4.3 Metodologia de fermentação em sistema descontínuo (fase 1) 

Esta etapa foi realizada no laboratório de Biotecnologia de Alimentos e 

Bebidas, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da ESALQ – USP, 

Piracicaba-SP, com conjunto com Airoldi1 (2015). 

4.3.1 Preparo do mosto 

O caldo de cana-de-açúcar utilizado, após descongelamento foi esterilizado 

em autoclave a 121°C e 1 atm por 15 min. 

O melaço foi submetido ao processo de clarificação, de acordo com Masiero 

(2015): o melaço foi diluído (2x com água) e o pH ajustado para 4,5 com ácido 

sulfúrico 2M (H2SO4). A solução foi submetida a tratamento térmico em autoclave 

                                                      
1 Rafaela Airoldi. Suplementação nitrogenada de mosto de cana com alta concentração de açúcar. 
Bolsista PIBIC/CNPq 2015/2016 
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por 15 minutos e mantida em câmara fria por 48 horas; o sobrenadante foi utilizado 

como melaço clarificado. 

O mosto com alta concentração de açúcares foi preparado com o caldo e o 

melaço clarificado, quando necessário foi adicionado água destilada para completar 

o volume de 100 mL e concentração de 300 g/L de ART. A quantidade utilizada, de 

caldo ou melaço, variou devido à concentração de sólidos solúveis apresentada por 

cada um. 

4.3.2 Preparo do inoculo 

O inoculo foi obtido a partir de um grama de levedura liofilizada inoculada em 

100 mL de meio YPD ou YEPD (extrato de levedura, 10 g/L; peptona, 20 g/L; 

glicose, 20 g/L, esterilizado a 121°C por 15 minutos). Após homogeneização, os 

frascos foram incubados a 30°C em incubadora tipo shaker (New Brunswick, EUA) a 

250 rpm por 24 horas. Após a centrifugação (NT 815 - Nova Técnica) a 2000 g por 

10 minutos, o sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspensas, para a 

propagação do inoculo, em meio contendo caldo de cana (80 g/L de ART), extrato 

de levedura (10 g/L) e água destilada suficiente para 100 mL. O frasco inoculado foi 

incubado em incubadora com agitação orbital tipo shaker (New Brunswick, EUA) a 

250 rpm, 30°C por 12 horas. 

Após a propagação, o material foi submetido, novamente, ao processo de 

centrifugação, sendo o sobrenadante descartado e o pellet com as células, utilizado 

como inoculo nos ensaios de fermentação. 

4.3.3 Ensaios de fermentação 

Após o preparo do inoculo, o mesmo foi transferido para frasco Erlenmeyer 

(250 mL) contendo 100 mL de mosto, a uma concentração inicial de 300 g/L de ART, 

e incubado à 30°C em incubadora tipo BOD (TE-391 – Tecnal), sem agitação.  

Ao final de cada ciclo fermentativo de 24h, o vinho foi separado por 

centrifugação a 2000g (NT 815 - Nova Técnica) por 10 minutos. O sobrenadante foi 

armazenado a - 4°C para as análises físico-químicas posteriores. As células foram 

ressuspensas em solução salina, centrifugadas novamente e receberam novo mosto 

para o próximo ciclo de fermentação. Três ciclos fermentativos consecutivos foram 

realizados. 

Os experimentos foram realizados com suplementação das fontes 

nitrogenadas peptona (peptídeos obtidos pela hidrólise enzimática de proteínas) e 
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sulfato de amônio ((NH4)2SO4), nas concentrações de 5 e 10 g/L. Estas fontes foram 

escolhidas por apresentarem diferentes graus de complexidade estrutural devendo 

interferir diretamente no fluxo metabólico das leveduras quanto à assimilação e 

utilização como fonte nitrogênio e também na mútua interação que deve ocorrer com 

a fonte de carbono (CRUZ, 2002; MIRANDA Jr et al., 2008). 

A suplementação do mosto ocorreu com a adição de 5 mL de solução 

contendo a fonte nitrogenada para uma concentração final de 5 ou 10 g/L.  

Os ensaios foram realizados em duplicata em três experimentos 

independentes. 

4.3.4 Análises físico-químicas 

A concentração de açúcar (açúcar redutor total – ART e açúcar redutor – 

AR) foi analisada pelo método do DNS (MILLER, 1959), utilizando uma curva de 

calibração de glicose a 1g/L. O ART foi analisado após hidrólise ácida da amostra.  

A concentração de células (DO) foi obtida a partir da leitura da absorbância 

(600nm) da amostra convenientemente diluída; a DO foi obtida multiplicando a 

absorbância pela diluição.  

A viabilidade celular foi determinada por contagem direta das células viáveis, 

em câmara de Neubauer, utilizando o método de coloração da célula com azul de 

metileno (LEE; ROBINSON; WANG, 1981). 

O pH do mosto foi determinado em pHmetro (Lucadema) no início e no final 

de cada ciclo fermentativo. 

A concentração de etanol foi obtida em densímetro digital (Anton Paar), após 

a destilação das amostras por arraste de vapor em destilador (Tecnal TE-012). A 

densidade da solução é transformada em concentração de etanol de acordo com 

tabela de conversão apropriada. 

 
4.4 Metodologia para fermentação em sistema descontínuo alimentado (fase 2) 

Este estudo foi conduzido de forma a aproximar as condições da realidade 

industrial. Os experimentos foram realizados no Laboratório Nacional de Ciência e 

Tecnologia de Bioetanol (CTBE) do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 

Materiais (CNPEM) em Campinas-SP. 
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4.4.1 Preparo do Mosto  

O mosto para propagação das células foi preparado com caldo de cana, 

após aquecimento e filtração para retirada das impurezas, suplementado com 

extrato de levedura (10 g/L) e a fonte nitrogenada (5 ou 10 g/L). A concentração em 

açúcares redutores totais (ART) para cada etapa da propagação está apresentada 

na Tabela 1. 

O mosto de fermentação foi preparado, no início de cada tratamento, para 

uma concentração em ART de 350 g/L, sendo que 21% destes açúcares foram 

provenientes de melaço (resíduo da indústria de açúcar) clarificado e 79% de xarope 

simples de açúcar. O xarope simples de açúcar foi obtido por diluição de 500 g/L de 

açúcar cristal, sob aquecimento a 60°C em tanque com agitação.  

O mosto foi preparado em um tanque de mistura de 4 m3 (TM-0602, kroma, 

Brasil) com bombeamento de melaço e xarope simples de açúcar. O pH do mosto foi 

ajustado para 6,4 com adição de 0,4 mL/L de H3PO4 a 85% e leite de cal a 8°Be. A 

seguir, o mosto foi aquecido a 95°C por meio de um loop de resfriamento em um 

trocador de calor a placas E-0501 (Alfa Laval, Brasil) e, em seguida, foram 

adicionados 4 ppm de polímero EngDC 100 (EngClarian) a 1 g/L e mantido em 

repouso durante 10 minutos para a formação de flocos, seguido por resfriamento até 

60°C. Para remover os sólidos arrastados com os flocos foi utilizado a centrífuga 

Avanti J-26 XP (Beckman Coulter, CA, EUA) com rotor JLA-10500 com velocidade 

de 6675,2 g (6000 rpm) 15 min e 4°C (YAMAKAWA, 2016).  

O sobrenadante foi coletado e transferido para 8 Erlenmeyers (4 L), 

correspondente aos 8 ciclos de cada tratamento, o volume de 1.600 mL e, 

posteriormente, os frascos foram esterilizados em autoclave a 121°C por 30 minutos. 

Os frascos estéreis foram armazenados em temperatura ambiente até o momento da 

sua utilização.  

 

4.4.2 Preparo do inoculo - propagação das células de levedura 

Uma propagação celular foi realizada no início de cada tratamento, sendo 

que, no total foram preparadas quatro propagações distintas, duas para os 

tratamentos peptona 5 e 10 g/L, uma para o tratamento controle e, posteriormente, 

mais uma para o tratamento sulfato de amônio 10 g/L (estudo complementar). 
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O pré-inoculo foi preparado a partir de uma amostra (0,5 g) da levedura 

liofilizada, linhagem CAT-1, reativada em 50 mL de água potável estéril e, 

posteriormente, centrifugada a 2000g (NT 815 - Nova Técnica) por 10 minutos. Após 

a centrifugação o pellet, contendo as células de levedura hidratadas, foi transferido 

para frasco Erlenmeyer (500 mL) contendo 100 mL de meio YPD ou YEPD (extrato 

de levedura, 10 g/L; peptona, 20 g/L; glicose, 20 g/L, esterilizado previamente), para 

a etapa de pré-inóculo. Este frasco foi incubado em incubadora orbital (Innova 44, 

New Brunswich, EUA) a 250 rpm e 30°C por 24 horas. 

 

Tabela 1 - Condições utilizadas para propagação das células de levedura para os estudos em sistema 
descontínuo alimentado 

Etapa Frasco/Propagador Volume Meio de Cultivo Tempo 

1ª etapa (Pré-
inoculo) 

Erlenmeyer (500 mL) / 
Shaker 250rpm 

100 mL 
YEPD1 líquido 

CAT 0,5 g 
24h 

2ª etapa (Inoculo) 
Enrlemeyer (500 mL) / 

Shaker 250rpm 
100 mL 

CC2 80 g/L de ART 
YE3 10 g/L 

Fonte nitrogenada4 5 ou 10g/L 
10 mL do pré-inoculo 
Água potável q.s.p5. 

12h 

3ª etapa 
(Propagador) 

Biorreator (2,2L) / 
Agitação 600rpm e 

aeração 1L/min 
800 mL 

CC 150 g/L de ART 
YE 10 g/L 

Fonte nitrogenada 5 ou 10 g/L 
50 mL do inoculo 

Água potável q.s.p 

24h 

Alimentação da 
3ª etapa 

Frasco tipo Schott® 2L 
com mangueira de 

alimentação 
1200 mL 

CC 150 g/L de ART 
YE 10 g/L 

Fonte nitrogenada 5 ou 10 g/L 
Água potável q.s.p 

- 

1 YEPD – extrato de levedura, 10 g/L; peptona, 20 g/L; glicose, 20 g/L 
2 CC – caldo de cana;  
3 YE – extrato de levedura;  
4 Fontes nitrogenadas utilizadas: peptona 5 g/L; peptona 10 g/L e sulfato de amônio 10 g/L, no 
tratamento controle não houve adição de fonte nitrogenada. 
5 q.s.p. – quantidade suficiente para  

 

 

A seguir, uma alíquota de 10 mL do pré-inoculo foi transferida para outro 

frasco Erlenmeyer (500 mL) contendo 90 mL de mosto (caldo de cana, 80 g/L de 

ART, extrato de levedura, 10 g/L e a fonte nitrogenada utilizada, 5 ou 10 g/L), para 

obter o inoculo. O frasco foi incubado em incubadora orbital (Innova 44) por 12 

horas, nas mesmas condições citadas para o pré-inoculo. 
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Após o período de incubação, as células foram separadas do meio por 

centrifugação a 6675,2 g2, 15 min e 4°C em centrífuga (Avanti J-26 XP, Beckman 

Coulter, CA, EUA). O pellet foi ressuspenso com água potável estéril e transferido ao 

biorreator esterilizado previamente (etapa de propagação); o biorreator continha 

mosto (800 mL) preparado com caldo de cana (150 g/L de ART), extrato de levedura 

(10 g/L) e a fonte nitrogenada utilizada (5 ou 10 g/L) para propagação em sistema 

descontínuo alimentado por 12 horas.  

O mosto de alimentação era constituído por caldo de cana (150 g/L de ART), 

extrato de levedura (10 g/L) e a fonte nitrogenada utilizada (5 ou 10 g/L); o volume 

total adicionado foi 1.200 mL, usando um frasco Schott® de 2L estéril equipado com 

filtro de respiro e mangueira de silicone. A Figura 2 ilustra como foi realizada a 

propagação no biorreator do tratamento controle. 

As propagações foram realizadas em biorreator Bioflo® 115 (New Brunswick, 

EUA) de 2L, a 30°C, com agitação de 600 rpm e vazão de ar em 0,5 

(correspondente a 1 litro por minuto), resultando em uma porcentagem de, 

aproximadamente, 70% de oxigênio dissolvido no reator. A alimentação foi limitada 

em 18 g ART / L.h no meio reacional para minimizar a produção de etanol devido ao 

efeito Crabtree (BARFORD; HALL, 1979) e favorecer a multiplicação celular.  

Após a propagação, o meio fermentado foi transferido para frasco Schott® 

esterilizado. Em condições assépticas (fluxo laminar), o meio foi transferido para 

garrafas de centrifugação (1L). Em seguida, foi centrifugado na mesma centrífuga 

anterior 6675,2 g2 a 4°C por 20 minutos. A fase líquida foi descartada e o pellet que 

era sempre ajustado para 200 g (base úmida) foi recuperado e diluindo em água 

potável estéril até completar o volume de 700 g (aproximadamente 90.000 g/L de 

células) com o auxílio de um bastão de vidro. Nesse momento era adicionado a fonte 

nitrogenada com a concentração de 5 ou 10 g/L correspondente ao volume do pé-

de-cuba, no tratamento controle não houve essa adição. Essa suspensão celular 

(pé-de-cuba) foi mantida sob refrigeração (4°C) até o momento do início do ciclo 

fermentativo. 

As condições utilizadas para a propagação celular, como composição dos 

meios, agitação e tempo estão apresentadas na Tabela 1. 

 

                                                      
2 Centrifugação a 6000 rpm com rotor JLA 10500 
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Figura 2 - Biorreator Bioflo®/CelliGen® 115 (New Brunswich) de 2L, com o frasco de alimentação tipo 
Schott® acoplado durante a etapa de propagação de células para o tratamento Controle.  

Fonte: Acervo pessoal. 
 

4.4.3 Fermentações com reciclo de células 

As fermentações foram realizadas em biorreator Bioflo® 115 (New 

Brunswich, EUA) de 2L a 30°C, 200 rpm, com ajuste de pH em 4,5 com H2SO4 0,4M 

e NaOH 0,4M, em anaerobiose em configuração similar ao processo típico brasileiro. 

O sistema descontínuo alimentado foi escolhido para melhor compreensão dos 

fenômenos físico-químicos e microbiológicos que ocorrem durante uma fermentação 

alcóolicas, tais como inversão da sacarose, acúmulo de açúcares, comportamento 

da levedura no início e final da fermentação, sendo que neste final haverá uma alta 

concentração de etanol. 

Um ciclo de uma fermentação adotada neste trabalho corresponde à 

fermentação propriamente dita, centrifugação, diluição do pellet de células e 

tratamento ácido. 

O primeiro ciclo de fermentação começou com a transferência da suspensão 

de células cultivadas previamente (700 g), com auxílio de uma bomba peristáltica 

520U (Watson Marlon, EUA), conforme ilustrado na Figura 3. Para a transferência foi 

utilizado um frasco Schott® de 2L estéril equipado com filtro de respiro e mangueira 

de silicone. O tratamento ácido iniciou primeiramente com o ajuste da temperatura 

em 30°C, agitação a 600 rpm e inserção de 0,2 L/min de ar (com intuito de manter a 
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pressão positiva e evitar contaminação). Após atingir a temperatura requerida, 

iniciou-se o tratamento ácido com adição de solução de H2SO4 a 2M por meio da 

injeção de uma seringa no septo de silicone do biorreator até atingir pH 2,5. A 

injeção foi mantida durante 30 min.  

 

 

Figura 3 - Suspensão de células transferidas para o biorreator 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

 

A seguir, a fermentação era iniciada com o ajuste da rotação em 200 rpm, 

temperatura de 30°C, interrompendo a inserção de ar, seguida do início do 

bombeamento do mosto através da bomba peristáltica a uma vazão de 4,6 g/min nas 

primeiras três horas e após esse tempo foi reduzida para 2,3 g/min. O mosto foi 

transferido à um frasco Schott® de 2 L estéril equipado com filtro de respiro e 

mangueira de silicone. Os dois meios foram pesados em uma balança semi-

analítica. Na Figura 4 está apresentado como foram realizadas a fermentação em 

sistema descontínuo alimentado. 

Ao final da fermentação, as células foram recuperadas em centrífuga de 

refrigerada (Avanti J-26 XP, Beckman Coulter, EUA) com rotor JLA-9100 a 6.000 

rpm (7439,2g) a 10°C durante 20 minutos. O vinho foi descartado adequadamente e 

o pellet foi diluído com água potável estéril até o volume total de aproximadamente 

700 g, adicionando a fonte nitrogenada correspondente ao volume de pé-de-cuba 
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para o próximo ciclo. Antes da diluição, a massa de pellet foi ajustada em 200g 

(massa úmida) para que todos os ciclos iniciassem com aproximadamente a mesma 

concentração celular. A suspensão celular foi então transferida de volta ao frasco 

Schott® e deste ao biorreator para iniciar um novo ciclo de fermentação. 

Um novo ciclo de fermentação era iniciado nas mesmas condições descritas 

anteriormente. 

 

 

Figura 4 - Fermentação de mosto suplementado com peptona em sistema descontínuo alimentado, 
utilizando reator Bioflo®/CelliGen® 115, com o frasco de alimentação tipo Schott® 
acoplado. 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

4.4.4 Métodos Analíticos 

Os açúcares, sacarose e açúcares redutores (glicose e frutose) e etanol 

foram determinados por espectroscopia de infravermelho médio (MIR) no 

equipamento Alpha FT-IR (Brucker Optics Inc., EUA), com técnica de reflexão 

atenuada com diamante de platina de célula de reflexão única (ATR platinum T 

Diamond Refl #263C3643), utilizando-se curvas calibradas e validadas com mosto 

de caldo e melaço de cana de açúcar, conforme descrito no trabalho de Rivera et al. 

(2013). 

A viabilidade e brotamento celular foram determinados por contagem em 

câmara de Neubauer com coloração de azul de metileno (LEE; ROBINSON; WANG, 
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1981; COPERSUCAR, 1987) em microscópio óptico Eclipse CI-S (Nikon, Japão), 

nas amostras de vinho ao final de cada fermentação.  

O pH foi monitorado em tempo real em pHmetro (Mettler Toledo, Brasil), 

durante as fermentações. 

As análises efetuadas durante as amostragens foram °brix (Atago, Japão), e 

densidade óptica (DO, absorbância a 600 nm, Molecular Devices, EUA). 

4.4.5 Análises microbiológicas  

 As análises microbiológicas foram realizadas para verificar possíveis 

contaminações bacterianas ou por outras linhagens de leveduras durante a 

fermentação, pois contaminações podem afetar os resultados obtidos. 

4.4.6 Avaliação microbiológica de contaminação bacteriana 

A avaliação microbiológica para verificação da contaminação foi realizada 

por contagem das unidades formadoras de colônia por mL (UFC.mL-1) realizada pela 

técnica de plaqueamento em superfície (TORTORA et al., 2000). 

Amostras do vinho foram coletadas no final do 2°, 4°, 6° e 8° ciclo de cada 

tratamento; após diluição conveniente, uma alíquota de 0,1 mL foi inoculada em 

placas de Petri contendo meio MRSágar (Man, Rugosa, Sharpe, preparado 

conforme as instruções do fabricante) previamente preparado. A amostra foi 

espalhada sobre a superfície do ágar, com o auxílio de uma alça de Drigalski, até 

sua completa absorção. As placas foram incubadas em posição invertida a 35°C, 

durante 48 horas. Os plaqueamentos foram realizados em triplicata. 

 

4.4.7 Avaliação microbiológica de contaminação por outras linhagens de levedura 

4.4.7.1 Cariotipagem da levedura liofilizada CAT-1  

A cariotipagem foi realizada por laboratório terceirizado no Centro 

Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP. 

A técnica utilizada foi a de eletroforese de campo pulsado. Ela separa 

eletroforeticamente os cromossomos de leveduras, na sua forma intacta. A partir da 

obtenção de um perfil dos cromossomos, esse é comparado com os obtidos para as 

linhagens que são rotineiramente utilizadas como inoculo nas plantas de 
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fermentação, como SA-1, CAT-1, PE-2, BG e FT-858. As condições utilizadas para a 

corrida de eletroforese são adequadas para o gênero Saccharomyces sensu stricto.  

 

4.4.7.2 Plaqueamento em meio de cultura WLN 

A avaliação microbiológica para verificar contaminação por outras linhagens 

de levedura foi realizada por plaqueamento em superfície em meio WLN (Wallerstein 

Laboratory) que devido a presença do corante verde de bromocresol permite além 

da contagem do número total de células, a diferenciação morfológica entre as 

colônias.  

Os plaqueamentos foram realizados no final do 2°, 4°, 6° e 8° ciclo de cada 

tratamento. A semeadura em placas para contagem das unidades formadoras de 

colônia por mL (UFC.mL-1) foi realizada pela técnica de plaqueamento em superfície 

(TORTORA et al., 2000) com a diluição de 10-7 do vinho final no meio WLN com ágar 

previamente de forma asséptica. O processo constituiu-se na inoculação de uma 

alíquota de 0,1mL da diluição 10-6 da amostra sobre a superfície do meio solidificado 

com o auxílio de uma alça de Drigalski, até sua completa absorção. As placas foram 

incubadas em posição invertida a 28°C, durante 72 horas. Os plaqueamentos foram 

realizados em triplicata. 

 

4.4.7.3 Cultivo das amostras do vinho final em meio YPD 

O plaqueamento foi realizado em superfície em meio YPD (YEPD – extrato 

de levedura, 10 g/L; peptona, 20 g/L; glicose, 20 g/L) as amostras do vinho final 2°, 

4°, 6° e 8° ciclo de cada tratamento. A semeadura em placas para contagem das 

unidades formadoras de colônia por mL (UFC.mL-1) foi realizada pela técnica de 

plaqueamento em superfície (TORTORA et al., 2000) com a diluição de 10-7 do vinho 

final no meio YPD com ágar previamente preparado de forma estéril. O processo 

constituiu-se na inoculação de uma alíquota de 0,1mL da diluição 10-6 da amostra 

sobre a superfície do meio solidificado, com o auxílio de uma alça de Drigalski, até 

sua completa absorção. As placas foram incubadas em posição invertida a 28°C, 

durante 72 horas. Os plaqueamentos foram realizados em triplicata. 
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4.5 Cálculos dos parâmetros de fermentação 

Os parâmetros produtividade em etanol e rendimento foram calculados 

utilizando as massas finais das curvas de tempo: 

A produtividade de etanol (g/L.h-1) foi calculada pela equação (LIMA et al., 

2001): 

Pr =
�

��
 

 
na qual P é a concentração do etanol no fim da fermentação em g.L-1 e tF é o tempo 

de duração da fermentação em horas. 

 
Cálculo do rendimento, Rend (%), da fermentação sobre o açúcar 

(SIQUEIRA et al., 2008). 

��	
 =
�

��. 0,511
 

 

na qual Sϴ é a concentração do substrato, em g.L-1, que está alimentando o 

fermentador. O fator 0,511 é devido à estequiometria da fermentação alcoólica, pois 

100g de glicose produzem 51,11g de etanol. 

 

4.6 Análise Estatística 

Os resultados foram analisados estatisticamente por análise de variância 

(ANOVA) e Testes de Tukey ao nível de significância de 5%. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas pelo programa SAS (Statistical Analysis System, 

Version 9.3). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A linhagem CAT-1 foi submetida à fermentação de mosto com alta 

concentração de açúcar, sem e com suplementação com fontes nitrogenadas, em 

sistema descontínuo (etapa de laboratório – fase 1) e sistema descontínuo 

alimentado, utilizando fermentador Bioflo® (fase 2). Os resultados estão 

apresentados a seguir. 

 

5.1 Ensaios de fermentação em sistema descontínuo (fase 1) 

Os resultados obtidos foram analisados como média de todos os ciclos e a 

variação na produção de etanol, viabilidade celular e rendimento estão apresentados 

na Figura 5. Na Tabela 2 está apresentado um resumo destes resultados. 

O tratamento controle, mosto sem suplementação (Figura 5), apresentou os 

melhores resultados de teor alcoólico, embora os valores de viabilidade celular 

tenham sido os mais baixos. Em termos de produção de etanol, depois do controle 

os melhores resultados ocorreram com o mosto suplementado com peptona, 5 g/L. 

Assim, os tratamentos controle e mosto suplementado com peptona (5 g/L) 

apresentaram melhor produção média de etanol, maior rendimento e produtividade 

em comparação com os demais tratamentos. Apesar de o controle apresentar 

açúcar redutor residual em comparação com os outros tratamentos, isto não 

influenciou para a produção de etanol, tendo somente um efeito nocivo sobre a 

viabilidade celular (Tabela 2).  

No estudo foi evidenciado que os tratamentos que apresentaram piores 

teores de etanol, apresentaram também menores teores de açúcares residuais, isto 

pode evidenciar a hipótese que os suplementos aplicados foram mais direcionados 

para a produção de biomassa do que para a produção de etanol.  

Os tratamentos do mosto suplementado com peptona ou sulfato de amônio a 

10 g/L apresentaram desempenho fermentativo inferior, com exceção da viabilidade 

celular a qual apresentou diferença significativa com o controle. 
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Figura 5 - Box plot de produção de etanol (A), viabilidade celular (B) e rendimento fermentativo (C) da 
linhagem CAT-1 submetida a fermentação em sistema descontínuo, com mosto a 30°Brix, 
sem (CR) e com suplementação nitrogenada (peptona, P ou sulfato de amônio, A) a 5 ou 
10 g/L. 
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Tabela 2 - Parâmetros fermentativos1 durante fermentação2 da linhagem CAT-1 em mosto a 30°Brix 
sem e com suplementação nitrogenada em sistema descontínuo 

Parâmetros avaliados 
Tratamento3 

Controle Pep 5 g/L Pep 10 g/L Am 5 g/L Am 10 g/L 

Etanol (g/L) 82,1a 77,3ab 64,3c 72,8b 64,2c 

ARR (g/L) 29,3a 10,7b 4,75b 13,1b 4,75b 

Densidade ótica (DO) 72,6a 73,2a 72,3a 68,5a 70,5a 

Viab cel (%) 66,1b 85,0a 90,0a 90,1a 90,7a 

Rend (%) 53,5a 50,4ab 42,0cd 47,4bc 41,9d 

Pr (g/L.h-1) 2,23a 2,10ab 1,75cd 1,98bc 1,71d 
1 Parâmetros: ARR - Açúcar redutor residual; Rend - Rendimento; Pr - Produtividade 
2 Condições da fermentação: frascos Erlenmeyer (250 mL) contendo 100 mL de mosto a 300g ART/L, 
incubados à 30°C em incubadora tipo BOD, sem agitação 
3 Controle - sem adição de fonte nitrogenada; Suplementação com peptona (Pep) ou Sulfato de 
amônio (Am) no volume total da fermentação. 

Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem entre si, de acordo com o Teste de Tukey, 
ao nível de significância de 5% 

 

Nos estudos de Batistote, Cruz e Ernandes (2006) sobre a influência da 

fonte de nitrogênio no desempenho fermentativo de diferentes linhagens de levedura 

(provenientes da produção de cerveja e vinho), estas apresentaram desempenho 

fermentativo melhor no meio YNB (sem fonte nitrogenada) suplementado com 

peptona (10 g/L). O desempenho no meio suplementado com sulfato de amônio foi 

sempre inferior. 

A linhagem CAT-1, entre outras linhagens, quando cultivadas em meio 

contendo 22% (m/v) de sacarose e diferentes fontes de nitrogênio em experimentos 

com agitação, mostraram que, no geral, o meio suplementado com peptona 

apresentou maior produção de biomassa, consumo de açúcar eficiente e 

manutenção da viabilidade celular. O meio suplementado com sulfato de amônio 

apresentou desempenho fermentativo inferior para todas as linhagens analisadas 

(MIRANDA Jr, 2012). 

Betite (2011) estudando linhagens industriais, inclusive a CAT-1, em mosto 

contendo 30% (m/v) de sacarose e suplementado com peptona ou sulfato de amônio 

(10 g/L) obteve resultados para a produção de etanol de 9,2% (v/v) ou 74 g/L; 13,0% 

(v/v) ou 100 g/L e 13,3% (v/v) ou 102 g/L, respectivamente para o meio sem 

suplementação, suplementado com sulfato de amônio e com peptona. 
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Ao otimizar o mosto de fermentação, Pereira et al. (2010a) obteve um 

aumento significativo de produção de etanol, produtividade e viabilidade de 

leveduras em fermentações VHG. Os autores utilizaram 320 g/L de glicose, uma 

linhagem de laboratório e a linhagem industrial PE-2. A linhagem PE-2 foi capaz de 

produzir 18,6% (v/v) ou 147 g/L de etanol, 13,3 g/L de glicerol e 9,6 g/L de biomassa, 

com uma produtividade correspondente de 2,41 g/L.h-1.  

Devido aos resultados obtidos em sistema descontínuo, foi selecionada a 

continuação do trabalho com mosto contendo melaço de cana sem e com 

suplementação com peptona utilizando um “scale up” dos experimentos. 

 

5.2 Ensaios de fermentação em sistema descontínuo alimentado (fase 2) 

Visando aproximar os estudos da realidade praticada em processos 

industriais, a escala de trabalho foi aumentada de 1:20 e os ensaios de fermentação 

foram realizados em sistema de fermentação descontínuo alimentado, utilizando um 

biorreator Bioflo® com controle de aeração, agitação e controle automático de pH. 

Inicialmente foram realizados estudos de caracterização da linhagem CAT-1 

por cariotipagem e, em seguida, a linhagem CAT-1 foi submetida à fermentação em 

mosto contendo alta concentração de açúcar, para análise da cinética de 

fermentação e posterior estudos de suplementação do mosto.  

 

5.2.1 Caracterização molecular da linhagem de levedura CAT-1 por cariotipagem 

A cariotipagem é utilizada para caracterizar os micro-organismos presentes 

no meio, a partir da análise do perfil de bandas dos cromossomos. A técnica 

utilizada foi a de eletroforese de campo pulsado que separa eletroforeticamente os 

cromossomos de leveduras, na sua forma intacta. A partir da obtenção de um perfil 

dos cromossomos, esse é comparado com os obtidos para as linhagens que são 

rotineiramente utilizadas como inoculo nos processos industriais de fermentação, 

como SA-1, CAT-1, PE-2, BG e FT-858. 

A cariotipagem foi realizada por laboratório terceirizado no Centro 

Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP. 

O perfil cromossômico da linhagem CAT-1 da LNF (Bento Gonçalvez-RS) 

está apresentado na Figura 6 (coluna 1).  
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Comparando o perfil da linhagem CAT da LNF com o padrão da CAT-1, 

comprova-se que a linhagem liofilizada utilizada neste estudo apresenta perfil da 

linhagem CAT-1.  

 

 

Figura 6 - Perfil das linhagens de leveduras: Amostra CAT-1 LNF (coluna 1); Padrão SA (coluna 2); 
Padrão PE (coluna 3); Padrão CAT (coluna 4); Padrão BG (coluna 5); Padrão FT 858 
(coluna 6). Os cromossomos foram separados por eletroforese de campo pulsado  

Fonte: Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP 

 

5.2.2 Cinética de fermentação da linhagem CAT-1 em mosto VHG em sistema 

descontínuo alimentado 

O estudo cinético de um processo de biotransformação é importante, pois, 

permite a aquisição de conhecimento básico do processo. A cinética de 

biotransformação está relacionada com a velocidade de consumo de substrato e de 

aparecimento de produto e, no caso mais específico de processos de fermentação 

utilizando leveduras, também com a velocidade de crescimento celular e o efeito que 

1          2       3         4         5         6         
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estas sofrem por influência das condições do meio em processo (ANDRIETTA, 

2007). 

Para determinar o comportamento fermentativo da linhagem CAT-1 em 

sistema descontínuo alimentado foi realizado um estudo da cinética fermentativa, no 

qual foram avaliados os parâmetros: produção de etanol e consumo de açúcar; 

produção de biomassa, avaliada como densidade ótica; concentração de sólidos 

solúveis e pH. A partir destes resultados foi obtida a produtividade do processo. Os 

resultados obtidos estão apresentados na Figura 7. 

A alimentação foi realizada a uma vazão de 4,6 g/min nas primeiras três 

horas e após esse tempo foi reduzida para 2,3 g/min. A alimentação do sistema foi 

de 8 horas, e as células de leveduras utilizaram mais 8 horas para utilizar 

completamente os açúcares, totalizando 16 horas de fermentação.  

O tempo de fermentação foi determinado pelo acompanhamento dos 

açúcares redutores na fermentação (Figura 7). A partir da décima quinta hora o 

açúcar atingiu 8,5 g/L e depois 12,6 g/L, como a variação foi pequena, considerou-se 

final de processo. 

Pode-se verificar na Figura 7, houve um pico de açúcar até o horário em que 

foi feita a alimentação do mosto, após ocorrendo só o consumo do açúcar. A 

produtividade ficou também praticamente constante após o término da alimentação 

com o mosto.  
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Figura 7 - Parâmetros fermentativos obtidos durante fermentação da linhagem CAT-1 em biorreator 
BioFlo® 115, em sistema descontínuo alimentado, a 30°C e 200 rpm, em mosto sem 
adição de fonte nitrogenada (controle). 

 

5.2.3 Ensaios de fermentação em sistema descontínuo alimentado 

A linhagem CAT-1 foi submetida à fermentação de mosto suplementado com 

peptona nas concentrações de 5 g/L e 10 g/L, em comparação com uma 

fermentação em mosto sem adição de fonte nitrogenada (controle). Cada tratamento 

foi realizado em 8 ciclos consecutivos, de 16 horas cada. 

O intuito do aumentar o número de ciclos de 3 da primeira fase para 8 na 

segunda foi o de verificar se a viabilidade iria se manter por mais ciclos do que nos 
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experimentos em escala laboratorial. Outro fator que se buscou observar é se 

haveria uma adaptação das células durante o aumento gradativo da concentração 

de açúcares no meio, aumentando, assim, o rendimento fermentativo e, por 

consequência a produtividade. 

A partir dos resultados obtidos para a cinética fermentativa, o tempo de 

fermentação foi estipulado em 16 horas e a alimentação a uma vazão de 4,6 g/min 

nas primeiras três horas e após esse tempo foi reduzida para 2,3 g/min.  

As características do mosto no início de cada ciclo fermentativo foram 

analisadas, avaliando a concentração de sólidos solúveis totais e de sacarose, 

açúcares redutores e açúcares redutores (Tabela 3). A concentração do mosto inicial 

apresentou em média 36,5°Brix, com 377,5 g ART/L.  

 

Tabela 3 - Composição do mosto1 de alimentação no início de cada ciclo fermentativo 

Tratamento Ciclo SST (°Brix) Sacarose (g/L) AR (g/L) ART (g/L) 

Controle  

1 36,40 301,0 55,5 372,3 
2 36,40 307,5 53,7 377,4 
3 36,60 306,4 56,4 378,9 
4 36,80 308,4 51,6 376,2 
5 36,00 305,0 52,8 373,8 
6 36,80 316,6 54,3 387,6 
7 36,50 316,1 50,1 382,8 
8 36,50 314,6 53,1 384,3 

Peptona  
5 g/L 

1 36,20 304,4 68,1 388,5 
2 35,90 297,0 59,4 372,0 
3 36,00 299,3 63,3 378,3 
4 36,30 293,8 64,2 373,5 
5 36,30 306,1 61,8 384,0 
6 36,30 296,7 60,9 373,2 
7 36,40 284,7 56,1 355,8 
8 36,60 300,1 60,0 375,9 

Peptona  
10 g/L 

1 36,1 285,6 63,7 364,4 
2 38,0 306,6 69,9 392,7 
3 33,2 291,6 71,8 378,8 
4 37,9 295,6 65,5 376,6 
5 37,9 298,1 70,8 384,6 
6 37,6 307,4 70,5 394,1 
7 38,0 291,8 70,1 377,2 
8 35,2 245,0 100,4 358,3 

1 Mosto composto de uma mistura de 21% de açúcares provenientes de melaço e 79% de xarope 
simples de açúcar  
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Os resultados de produção de etanol, viabilidade celular, rendimento e 

produtividade, obtidos nos ensaios em sistema descontínuo alimentado estão 

apresentados na Figura 8.  

 

 

Figura 8 - Parâmetros fermentativos obtidos durante fermentação da linhagem CAT-1 em biorreator 
BioFlo® 115 de 2L, em sistema descontínuo alimentado, a 30°C e 200 rpm, mosto sem 
adição de fonte nitrogenada (Controle, -�-) e mosto suplementado com Peptona 
(5 g/L (-Ο-) ou 10 g/L (-●-)) 
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Ao avaliar os resultados por ciclo, percebe-se que suplementação do mosto 

com peptona a 10 g/L proporcionou os melhores resultados para produção de 

etanol, com máximo de 133 g/L ou 16,9% (v/v), no 5° ciclo fermentativo, rendimento 

e produtividade (8,3 g/L.h-1 no 5° ciclo), até o 6° ciclo fermentativo; neste tratamento 

a viabilidade celular da linhagem CAT-1 apresentou valores inferiores aos 

observados nos outros tratamentos, atingindo em torno de 82% no 8° ciclo.  

A produção de etanol e a produtividade do tratamento peptona (10 g/L) foi 

maior até o 6° ciclo fermentativo, porém no 7° e 8° ciclo foi ao contrário, apresentou 

as piores quantidades de etanol e pior produtividade, este fenômeno demonstra que 

se continuasse a fermentação por mais ciclos, a peptona 10 g/L poderia não gerar 

bons resultados. 

Para que se pudesse ter uma comparação entre os três tratamentos, mosto 

sem suplementação (controle), mosto suplementado com peptona 5 g/L e peptona 

10 g/L, os resultados obtidos nos 8 ciclos fermentativos foram tratados como 

repetições. Assim, a partir dos resultados obtidos em cada tratamento foi obtida uma 

média geral; um resumo dos resultados médios está apresentado na Tabela 4 e a 

variação dos resultados de produção de etanol, açúcar redutor residual e viabilidade 

celular estão apresentados por gráfico Box plot na Figura 9. 

 

Tabela 4 - Médias dos parâmetros fermentativos obtidos durante fermentação da linhagem CAT-1 em 
sistema descontínuo alimentado1  

Parâmetros 
fermentativos2 

Tratamentos3 

Controle Peptona 5 g/L Peptona 10 g/L 

Etanol (g/L) 119,7a 123,9a 126,3a 

ARR (g/L) 8,56a 6,41a 4,18a 

DO 26,4b 30,0a 28,8a 

Viab cel (%) 95,1a 93,4a 90,8a 

Brotamento (%) 13,5a 14,1a 15,6a 

Rend (%) 59,2a 62,0a 62,7a 

Pr (g/L.h-1) 7,48a 7,76a 7,90a 
1 Condições da fermentação: reator Bioflo 115, de 2L a 30°C, 200 rpm, com ajuste de pH em 4,5 
2 ARR - Açúcar redutor residual; DO – densidade ótica; Rend - Rendimento; Pr - Produtividade 
3 Controle – sem adição de fonte nitrogenada; Peptona – hidrolisado enzimático de proteínas, 
adicionado ao volume do pé-de-cuba nas concentrações de 5 ou 10 g/L 

Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem entre si, de acordo com o Teste de Tukey, 
ao nível de significância de 5% 
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Figura 9 - Box plot de produção de etanol (A), açúcar redutor residual (B) e viabilidade celular (C) da 
linhagem CAT-1 submetida à fermentação em sistema descontínuo alimentado, com 
mosto sem (CR) e com suplementação nitrogenada (peptona, P) a 5 ou 10 g/L 
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A análise dos resultados (Tabela 4) mostra que não houve diferença 

significativa entre os três tratamentos, quanto aos parâmetros fermentativos dos 

estudos em sistema descontínuo alimentado. Ao contrário dos estudos realizados 

em sistema descontínuo (primeira fase), onde os melhores resultados foram obtidos 

com o tratamento controle ou mosto suplementado com peptona 5 g/L (Tabela 2). 

A viabilidade e o brotamento são parâmetros importantes para verificar se a 

levedura consegue se adaptar ao meio e se está apta a produzir etanol. Nos três 

tratamentos analisados a linhagem CAT-1 apresentou viabilidade mais elevada nos 

experimentos com sistema descontínuo alimentado do que no sistema descontínuo 

(na primeira fase), confirmando que é mais vantajoso à célula a adaptação lenta ao 

meio, uma pressão osmótica muito severa já no início prejudica seu desempenho. 

Além disso, a viabilidade celular acima de 75% e o brotamento constante 

demonstrou que as células de leveduras continuavam saudáveis e reproduzindo-se 

normalmente, estando aptas para seguirem com mais ciclos fermentativos. 

A quantidade de açúcar residual é outro parâmetro importante para avaliar 

se a fermentação foi bem-sucedida. A presença de açúcar residual significa que, por 

algum motivo, a levedura não conseguiu utilizar o açúcar, e sem a utilização de 

açúcar, o etanol produzido é menor. 

A adaptação das células de levedura, em mosto com concentrações 

crescentes de açúcar, como é o caso do sistema descontínuo alimentado, 

proporcionou consumo de açúcar praticamente total em todos os 8 ciclos 

fermentativos. 

De acordo com Li et al. (2009), tensões severas durante a fermentação com 

elevado teor alcoólico, como a alta pressão osmótica do açúcar inicial e a forte 

inibição pelo etanol durante a fase de produção, podem causar a redução da 

viabilidade celular da levedura, aumentando o tempo de fermentação. No entanto, 

no presente trabalho, a viabilidade das células de leveduras manteve-se alta (acima 

de 80%), apesar do alto teor alcoólico formado, como apresentado na Figura 7. 

O rendimento elevado de etanol em um curto período de tempo durante a 

fermentação alcoólica é desejável, pois é um fator economicamente importante na 

produção industrial do etanol. O rendimento de fermentação e a produtividade são 

os principais índices avaliados em um processo de fermentação alcoólica. No 

presente estudo a produtividade apresentou um aumento significativo quando 
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comparado o sistema descontínuo (1 a 2 g/L.h-1) para a produtividade do sistema 

descontínuo alimentado (7 e 8 g/L.h-1).  

Os valores de produtividade obtidos em cada ciclo são condizentes com 

dados para sistema descontínuo alimentado, obtidos por outros pesquisadores, na 

faixa de 6,6 a 7,7 g/L.h-1 (FERRARI, 2013), 5,97 a 9,6 g/L.h-1 (FERREIRA, 2005). No 

entanto, nestes experimentos não foram utilizados mostos com alta concentração de 

açúcar. 

5.2.4 Avaliação microbiológica das células de levedura 

A avaliação microbiológica, por contagem das unidades formadoras de 

colônia por mL (UFC.mL-1), foi realizada nas amostras de vinho no final do 2°, 4°, 6° 

e 8° ciclo de cada tratamento. 

Na Tabela 5 são apresentadas as médias das unidades formadoras de 

colônia de cada tratamento. A análise destes dados mostra que no mosto contendo 

peptona 5 g/L ocorreu as maiores contagens nos meios de cultura YPD e WLN em 

comparação aos demais, porém esse fator não influenciou em um melhor 

desempenho deste tratamento. 

Quanto à contaminação bacteriana, todas as placas de cultivo em MRS não 

apresentaram crescimento de bactérias (Tabela 5), o que demonstra que os 

experimentos foram realizados sem contaminação bacteriana, que poderia alterar os 

resultados. 

        



62 

Tabela 5 – Análises microbiológicas durante fermentação da linhagem CAT-1 em mosto sem e com 
suplementação em sistema descontínuo alimentado  

Tratamento Ciclo 
fermentativo 

YPD1 WLN2 MRS3 

Unidades formadoras de colônia por mL (UFC/mL) 

Controle 

2 7,3x108 8,3x108 <10 

4 7,6x108 8,1x108 <10 

6 9,2x108 8,7x108 <10 

8 6,6x108 4,6x108 <10 

Peptona 5 g/L 

2 3,2x109 2,8x109 <10 

4 2,4x109 2,3x109 <10 

6 9,3x108 1,3x109 <10 

8 9,2x108 9,6x108 <10 

Peptona 10 
g/L 

2 3,2x108 3,7x108 <10 

4 4,1x108 7,5x108 <10 

6 3,3x108 3,8x108 <10 

8 2,5x108 3,3x108 <10 

Condições de cultivo: 28°C por 72 horas. 2 Condições de cultivo: 35°C por 48 horas 
1 meio YPD (extrato de levedura, 10 g/L; peptona, 20 g/L; glicose, 20 g/L; ágar, 15 g/L) para contagem 

de unidades formadoras de colônias  
2 meio WLN (Wallerstein Laboratory) para análise de contaminação por leveduras 
3 meio MRS (Man, Rogosa, Sharpe) para análise de contaminação por bactérias 
 

 

As colônias obtidas em cultivo no meio WLN apresentaram a mesma 

característica morfológica, como apresentado na Figura 7, isto implica que não 

houve contaminação por outras leveduras, que poderia também alterar os resultados 

ou apresentar resultados diferentes entre os tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Aparência das colônias da linhagem CAT-1 cultivadas em meio WLN a 28°C por 72 horas 

Fonte: Acervo pessoal. 
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5.2.5 Estudo Complementar – Tratamento com Sulfato de Amônio (10 g/L) 

Como característica de um estudo complementar foi realizada uma 

fermentação com oito ciclos consecutivos utilizando como fonte de nitrogênio sulfato 

amônio 10 g/L suplementados sobre o volume total do fermentador; esta fonte 

apresentou desempenho inferior na primeira fase do trabalho, fermentação em 

sistema descontínuo. 

Os resultados obtidos nos ensaios em sistema descontínuo alimentado para 

a linhagem CAT-1 em mosto sem fonte nitrogenada (controle) e mosto 

suplementado com sulfato de amônio (10 g/L) estão apresentados na Figura 11. 

Convém ressaltar que os experimentos são individuais, portanto, os resultados de 

controle são os resultados já apresentados em 5.2.3. 

Convém ressaltar que esse tratamento apresentou a partir do 4° ciclo uma 

quantidade grande de sal precipitado no fermentador, demonstrando que o meio 

estava supersaturado.  

Ao avaliar os resultados por ciclo, percebe-se que suplementação referente 

ao volume total do fermentador com sulfato de amônio (10 g/L) proporcionou os 

melhores resultados para produção de etanol, sendo que o sulfato de amônio foram 

obtidos valores máximos de 140 g/L ou 18% (v/v), no 4° ciclo fermentativo, 

rendimento e produtividade; no entanto, no mosto com sulfato de amônio a 

viabilidade celular da linhagem CAT-1 apresentou valores inferiores aos observados 

nos outros tratamentos, atingindo em torno de 70% no 7° ciclo.  

Os resultados obtidos nos oito ciclos fermentativos foram tratados como 

repetições para que se pudesse ter uma comparação entre os tratamentos, mosto 

sem suplementação (controle) e mosto suplementado com sulfato de amônio 10 g/L. 

Assim, a partir dos resultados obtidos em cada tratamento foi obtida uma média 

geral; na Tabela 6 está apresentado um resumo destes resultados médios. 
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Figura 11 - Parâmetros fermentativos obtidos durante fermentação da linhagem CAT-1 em biorreator 
BioFlo® 115 de 2L, em sistema descontínuo alimentado, a 30°C e 200 rpm, mosto sem 
adição de fonte nitrogenada (Controle, -�-) e mosto suplementado com sulfato de amônio 
10 g/L (-▲-)) 
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Tabela 6 - Médias dos parâmetros fermentativos obtidos durante fermentação da linhagem CAT-1 em 
sistema descontínuo alimentado1  

Parâmetros 
fermentativos2 

             Tratamentos3 

Controle     Amônio 10g/L 

Etanol (g/L) 119,7b  131,3a 

ARR (g/L) 8,56a  19,0a 

DO 26,4a    25,3a 

Viab cel (%) 95,1a  81,1b 

Brotamento (%) 13,5a  9,36a 

Rend (%) 59,2a  62,1a 

Pr (g.L/h) 7,48b  8,26a 
1 Condições da fermentação: reator Bioflo 115, de 2L a 30°C, 200 rpm, com ajuste de pH em 4,5 
2 ARR - Açúcar redutor residual; DO – densidade ótica; Rend - Rendimento; Pr - Produtividade 
3 Controle –sem adição de fonte nitrogenada; Amônio – sulfato de amônio - adicionado ao volume do 
total da fermentação na concentração de 10 g/L  

Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem entre si, de acordo com o Teste de Tukey, 
ao nível de significância de 5% 
 

 Os resultados analisados por teste de Tukey (Tabela 6) apresentaram 

diferença significativa entre os tratamentos e comportamento inverso ao da primeira 

fase, com sistema descontínuo. O tratamento sulfato de amônio 10 g/L apresentou 

melhores parâmetros fermentativos de etanol produzido e produtividade que o 

controle. Mesmo assim, sulfato de amônio 10 g/L apresentou o pior resultado para 

viabilidade celular e mesmo não diferindo estatisticamente uma maior quantidade de 

açúcar residual, o que demonstra que, como na primeira fase do projeto, essa sobra 

de açúcar pode ser uma inversão para a produção de biomassa. 

 Porém, conforme se pode observar na figura 11, o tratamento sulfato de 

amônio apresenta uma inversão de resultados, a partir do 7° ciclo todos os 

resultados estão piores que o controle, demonstrando que se fosse continuado o 

processo fermentativo com mais ciclos, provavelmente o tratamento sulfato 

apresentaria médias inferiores. 

 Esse resultado também comprova o efeito prejudicial que a alta concentração 

de etanol no meio fermentativo pode causar, pois tanto no sistema descontínuo 

(primeira fase) como no sistema descontínuo alimentado (fase dois), os tratamentos 

que apresentaram os maiores teores de etanol apresentaram também menor 

viabilidade e maior açúcar residual. 
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O etanol é o principal fator de estresse durante o processo fermentativo 

(AGUILERA et al., 2006). Sabe-se que, durante a fermentação, o aumento da 

quantidade de etanol pode diminuir gradualmente a viabilidade das células por 

influenciar a integridade da membrana celular e sua função (PIPER, 1995). A perda 

da viabilidade leva a uma diminuição na atividade da enzima álcool desidrogenase, 

devido aos elevados níveis de etanol interno (NAGODAWITHANA; CASTELLANO; 

STEINKRAUS, 1974). 

Pereira et al. (2011) observaram uma relação entre o aumento da 

quantidade de etanol e o decréscimo da viabilidade, para a linhagem PE-2 em 

experimentos com mosto VHG. Estes resultados enfatizam a importância da 

drenagem e do subsequente reciclo das células assim que a fermentação finalizar, 

para evitar sérias consequências na viabilidade celular. 

Em estudo de Wang et al. (2013) foi realizada a suplementação de xilose e 

etanol e comparados os impactos na viabilidade celular. Foi evidenciado que em 

fermentação VHG o impacto na levedura é maior pelas altas taxas de etanol no meio 

do que o estresse osmótico.  

 Em experimentos de Schautz (2011) com a linhagem CAT-1 em meio YNB, 

em escala laboratorial, com suplemento de 10 g/L de peptona e sulfato de amônio, a 

peptona apresentou melhores resultados tanto em etanol produzido quanto em 

viabilidade celular, apresentando também menores quantidades de açúcar residual 

do que o sulfato de amônio. 

Cerqueira (2013) com experimentos VHG em descontínuo alimentado com 6 

ciclos fermentativos, em frascos de 100mL, comparou um tratamento suplementado 

com sulfato de amônio 24mM (3,17 g/L) a um controle sem adição de fonte 

nitrogenada a 35°Brix com a linhagem CAT-1. Em seus resultados, com exceção do 

primeiro ciclo, a produção de etanol foi maior no suplementado com amônio com 

média de 13,4% (v/v), equivalente a 106 g/L, contra 12,3% (v/v) ou 97 g/L,  após 24 

horas de fermentação. 

Estudos de Betite (2011), em escala laboratorial, com mosto contendo 35% 

de sacarose, em sistema descontínuo com frascos agitados, após 65h de 

fermentação, obtiveram produção de etanol de 13,4% (v/v) ou 106 g/L, no 

tratamento com peptona 10 g/L e 12,6% (v/v) ou 99,3 g/L em meio contendo sulfato 

de amônio (10 g/L) em comparação ao meio sem suplementação com 8,4% (v/v) ou 

65 g/L. 
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Mais estudos são necessários com aumento de escala e reciclo de células, 

para comparação de resultados, pois em cada escala e sistema há uma resposta 

diferente. 
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6 CONCLUSÃO 

A suplementação de mosto com fontes nitrogenadas para produção de 

etanol necessita de mais estudos, pois há muitas diferenças no aumento da escala e 

com o descontínuo alimentado.  

A adaptação das células de levedura com cultivo em concentrações 

crescentes de açúcar, como é o caso do sistema descontínuo alimentado, foi 

benéfico para o processo fermentativo, visto que o consumo de açúcares foi 

praticamente total em todos os oito ciclos de fermentação. Nos tratamentos em 

sistema descontínuo alimentado (fase 2), o tempo total da fermentação foi menor, 

16h, em comparação a fase 1 (sistema descontínuo) que utilizou 24h, evidenciando 

a importância da adaptação da levedura aos níveis de açúcar. 

A suplementação do mosto com fontes nitrogenadas não apresentou 

reprodutibilidade dos resultados, que pudesse comprovar melhora do rendimento 

fermentativo, apesar de que nos estudos com sulfato de amônio (10 g/L), em 

sistema descontínuo alimentado, foram obtidos os melhores resultados em 

comparação ao controle, porém esse tratamento apresentou uma inversão dos 

resultados a partir do 7° ciclo, demonstrando que não continuaria apresentando 

melhores resultados se fosse seguida a fermentação por mais ciclos. 

São necessários mais experimentos com escala semi-industrial e industrial 

para melhor interpretação do custo-benefício, do uso de suplementação no mosto de 

fermentação. 

Além disso, há a comprovação do efeito prejudicial que alta concentração de 

etanol no meio fermentativo pode causar, pois nas duas fases do estudo os 

tratamentos que apresentaram os maiores teores de etanol apresentaram também 

menor viabilidade e maior açúcar residual. 
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ANEXOS 

 

Anexo1. A distribuição das médias e desvios por Bloxplot de açúcar redutor residual (g/L) dos 
tratamentos Controle (CR) e Sulfato de Amônio 10g/L (A10) 

 

 

    

Anexo 2. A distribuição das médias e desvios por Bloxplot de etanol (g/L) dos tratamentos Controle 
(CR) e Sulfato de Amônio 10g/L (A10) 
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Anexo 3. A distribuição das médias e desvios por Bloxplot de Dendidade ótica (DO) dos tratamentos 
Controle (CR) e Sulfato de Amônio 10g/L (A10) 

 

    

 

Anexo 4. A distribuição das médias e desvios por Bloxplot de rendimento fermentativo (%) dos 
tratamentos Controle (CR) e Sulfato de Amônio 10g/L (A10). 
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Anexo 5. A distribuição das médias e desvios por Bloxplot de produtividade (g.L/h) dos tratamentos 
Controle (CR) e Sulfato de Amônio 10g/L (A10). 

 

 

 

 

Anexo 6. A distribuição das médias e desvios por Bloxplot de brotamento celular (%) dos tratamentos 
Controle (CR) e Sulfato de Amônio 10g/L (A10). 

 

 




