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RESUMO 

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol no mundo, e suas condições climáticas 

favorecem tanto o cultivo da cana-de-açúcar, principal fonte utilizada como matéria-prima do 

combustível no país; quanto do milho, possibilitando que ambas sejam empregadas para a 

produção de etanol combustível. No âmbito industrial, grandes volumes de substratos são 

processados diariamente nas usinas produtoras de etanol em condições não-assépticas, e por 

isso, a presença de bactérias são bastante comuns, em especial as chamadas ácido láticas (LAB), 

uma vez que resistem a um pH mais baixo e a elevados títulos de etanol. Neste contexto, o 

presente trabalho consistiu na avaliação da influência da contaminação bacteriana em um 

processo fermentativo para produção de etanol combustível com emprego de um mosto misto, 

composto por hidrolisado de milho e xarope de cana-de- açúcar. Para tanto, foram realizados 

ensaios cinéticos preliminares de cultivo simultâneo apenas de bactérias ácido láticas, de 

metabolismo homo-e heterofermentativos: Lactiplantibacillus plantarum (L. plantarum) e 

Limosilactobacillus fermentum (L. fermentum) respectivamente, nos meios MRS, hidrolisado 

de milho e xarope de cana-de-açúcar, separadamente. Os metabólitos produzidos ao longo dos 

ensaios mostraram que nos meios industriais, as bactérias não apresentaram bom 

desenvolvimento, diferentemente do que se deu no meio de cultivo padrão MRS. Além disso, 

foi possível verificar que a cepa heterofermentativa consumiu maior quantidade da fonte de 

carbono (glicose) para a produção de seus metabólitos nos meios de cultivo MRS e xarope de 

cana-de-açúcar. No entanto, o cultivo em hidrolisado de milho apontou que o consumo da 

glicose foi similar para ambas as cepas. Posteriormente, para avaliar a influência das LAB na 

fermentação do mosto misto, realizou-se ensaios em frascos agitados em cocultivo da levedura 

industrial Ethanol Red com bactérias dos dois tipos metabólicos (homo- e heterofermentativos). 

Dessa forma, analisou-se o impacto delas inoculadas separadamente (apenas um tipo 

metabólico) e conjuntamente (ambos os tipos metabólicos, em igual proporção) com 

concentração inicial de 7  108 UFC/mL e mediante cada condição avaliada foi realizado 

paralelamente um cultivo controle (inoculado apenas com a levedura). Os tratamentos e suas 

respectivas reduções percentuais em etanol entre os cultivos controle e os cocultivos foram: 

Levedura + Hetero (L. fermentum) 10,6%, Levedura + Homo (L. plantarum) 9,9%, Levedura + 

Hetero + Homo 6,0%. Ademais, foi realizado outro tratamento no qual foram cocultivados os 

dois tipos metabólicos (Levedura + Hetero + Homo), contudo em uma concentração inicial 

menor de 5  107 UFC/mL. Neste último tratamento, a redução percentual foi de 3,9%. 

Observou-se que ao serem cultivadas simultaneamente com a concentração inicial de 7  108 

UFC/mL, o prejuízo conferido pelas cepas bacterianas à fermentação foi menor do que quando 

comparado ao cultivo individual das linhagens, com o mesmo índice de contaminação, e neste 

último caso as linhagens foram igualmente deletérias ao processo. Nos tratamentos em que os 

dois tipos bacterianos metabólicos coexistiam, tanto a contaminação com índice de 107 

UFC/mL, quanto o tratamento contendo 108 UFC/mL foram prejudiciais para as concentrações 

finais de etanol. Constatou-se também maior produção dos ácidos orgânicos e redução na 

viabilidade da levedura, bem como do pH nos meios em que as LAB estiveram presentes, 

quando comparado ao cultivo controle, principalmente quando contaminado apenas pelo L. 

fermentum (hetero). Por meio do consumo dos açúcares, observou-se que nos cultivos controle 

não houve a assimilação da maltose pela levedura, diferentemente do que ocorreu nos 

cocultivos com a L. fermentum (hetero), nos quais notou-se o consumo parcial do açúcar. Diante 

disso, a avaliação do impacto da contaminação pelas LAB se faz muito importante, uma vez 

que competem com as leveduras por nutrientes e provocam desvios metabólicos que trazem 

consequências significativas para os rendimentos do processo.  
 
Palavras-chave: Etanol de milho, etanol de cana-de-açúcar, mosto misto, bactérias ácido láticas, 

processos fermentativos, biocombustível. 



 

 

ABSTRACT 

Brazil is the second largest producer of ethanol in the world, and its climatic conditions favor 

the cultivation of sugarcane, the main source used as a raw material for fuel in the country; and 

corn, allowing both to be used for the production of fuel ethanol. In the industrial scope, large 

volumes of substrates are processed daily in ethanol plants under non-aseptic conditions and 

therefore the presence of bacteria is quite common, especially the so-called lactic acid (LAB), 

since they resist to a low pH and high titers of ethanol. In this context, the present work consisted 

of evaluating the influence of bacterial contamination in a fermentation process for the 

production of fuel ethanol using a mixed must, composed of corn hydrolyzate and sugarcane 

syrup. Therefore, preliminary kinetic assays of simultaneous cultivation of only lactic acid 

bacteria, with homo- and heterofermentative metabolism: Lactiplantibacillus plantarum (L. 

plantarum) and Limosilactobacillus fermentum (L. fermentum) were carried out, respectively, 

in MRS, corn hydrolyzate and sugarcane syrup, separately. The metabolites produced during 

the tests showed that in industrial media the bacteria did not show good development, unlike 

what happened in the standard MRS culture medium. In addition, it was possible to verify that 

the heterofermentative strain consumed a greater amount of the carbon source (glucose) for the 

production of its metabolites in the culture media MRS and sugarcane syrup. However, 

cultivation in corn hydrolyzate showed that glucose consumption was similar for both strains. 

Subsequently, to evaluate the influence of LAB on the fermentation of the mixed must, tests 

were carried out in shake flasks in co-cultivation of the industrial yeast Ethanol Red in the 

presence of LAB of both metabolic types (homo- and heterofermentative). Thus, the impact of 

inoculated separately (only one metabolic type) and together (both metabolic types, in equal 

proportion) was analyzed with an initial concentration of 7  108 CFU/mL and, under each 

condition evaluated, a control culture was carried out in parallel (inoculated with yeast only). 

The treatments and their respective percentage reductions in ethanol between the control and 

co-cultures were: Yeast + Hetero (L. fermentum) 10.6%, Yeast + Homo (L. plantarum) 9.9%, 

Yeast + Hetero + Homo 6.0%. In addition, another treatment was performed in which the two 

metabolic types were co-cultured (Yeast + Hetero + Homo), however at an initial concentration 

lower than 5  107 CFU/mL. In this last treatment, the percentage reduction was 3.9%. It was 

observed that when cultivated simultaneously with the initial concentration of 7  108 CFU/mL, 

the damage conferred by bacterial strains to fermentation was lower than when compared to the 

individual cultivation of the lineages, with the same contamination, and in the latter case the 

strains were equally deleterious to the process. In the treatments in which the two metabolic 

bacterial types coexisted, both the contamination with an index of 107 CFU/mL and the 

treatment containing 108 CFU/mL were harmful to the final concentrations of ethanol. There 

was also a higher production of organic acids and a reduction in yeast viability, as well as in 

pH in the media where LAB were present, when compared to the control culture, especially 

when contaminated only by L. fermentum (hetero). Through the consumption of sugars, it was 

observed that in the control cultures there was no assimilation of maltose by the yeast, unlike 

what occurred in the co-cultures with L. fermentum (hetero), in which partial consumption of 

sugar was observed. Therefore, the assessment of the impact of contamination by LAB is very 

important, since they compete with yeasts for nutrients and cause metabolic deviations that have 

significant consequences for the yields of the process. 
 

Keywords: Corn ethanol, sugarcane ethanol, mixed wort, lactic acid bacteria, fermentation processes, 

biofuel. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol no mundo (RFA, 2022). Espera-se que 

a demanda pelo combustível dobre nos próximos 15 anos. A cana, matéria-prima 

primordialmente utilizada no Brasil, não permite ser armazenada para uso futuro admitindo 

apenas 72 horas de tempo útil de manipulação (BELIN, 2021). Somada a essa condição, as altas 

significativas dos valores de mercado do açúcar acabaram por desencorajar a produção do 

etanol a partir da cana, levando o Brasil a importar etanol dos Estados Unidos a fim de suprir 

as necessidades (IGLESIAS; SESMERO, 2015). Por essa razões, e pelo fato da produção de 

milho no Brasil ter se elevado consideravelmente (CONAB, 2020a), despertou-se o interesse 

em alavancar a produção nacional de etanol proveniente desse cereal, que já é uma realidade 

nas usinas em diversos estados do país, sendo cinco delas no estado do Mato Grosso, duas em 

Goiás e uma no estado de São Paulo (DA SILVA; CASTAÑEDA-AYARZA, 2021). 

O centro-oeste brasileiro contribui com 47,5% da produção nacional de grãos (IBGE, 

2020), tendo sido produzidos em 2019, 52,8 milhões de toneladas de milho nessa região (CNA, 

2019) e em 2020, 52,4 milhões de toneladas do grão (CONAB, 2020b). Diante disso, vários 

benefícios seriam alcançados caso fosse possível produzir etanol em uma planta industrial que 

integra o sistema de produção do biocombustível tanto pela cana-de-açúcar quanto pelo milho 

(DONKE, 2016). Aspectos financeiros positivos como reduzir significativamente os custos de 

capital para a implantação de uma nova planta de etanol de milho, além de minimizar a 

vulnerabilidade das usinas que operam exclusivamente com a cana- de-açúcar às oscilações de 

preço (IGLESIAS; SESMERO, 2015). 

Durante a fermentação alcoólica, em detrimento ao elevado volume de mosto 

fermentado, contaminações por fungos, leveduras selvagens e por bactérias são bastante 

comuns, especialmente pelas bactérias ácido láticas (SKINNER-NEMEC; NICHOLS; 

LEATHERS, 2007), uma vez que são capazes de resistir a um pH mais baixo e a elevadas 

temperaturas (LUCENA, 2010). As bactérias podem ser classificadas em três grupos: 

homofermentativas, heterofermentativas e heterofermentativas facultativas, em função da rota 

metabólica de consumo de hexoses e do produto formado. O primeiro grupo converte 95% do 

carboidrato em ácido lático, ao passo que o segundo converte o açúcar em etanol, ácido acético, 

ácido lático, glicerol e CO2 (FARIAS; GARRUTI; PINTO, 2009). Por fim, o grupo das 

bactérias heterofermentativas facultativas metabolizam a glicose semelhantemente às bactérias 
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homofermentativas, porém quando a quantidade do açúcar é limitada, determinadas espécies 

podem produzir os ácidos lático e acético, assim como o etanol (DE ANGELIS; GOBBETTI, 

2016a; GOMES, 2009). 

A presença das bactérias no meio fermentativo acaba por proporcionar interações 

dessas com a levedura, que é adicionada no meio para que o processo ocorra. Essas interações 

podem ocasionar competição por nutrientes, acarretando na redução do rendimento em etanol 

(AMORIM, H.V., OLIVEIRA, 1982) através da produção de compostos inibitórios para a 

levedura, como ácidos orgânicos não desejáveis produzidos pelas cepas bacterianas (DE 

MIRANDA, 2015). Além disso, durante a fermentação sob ambientes ricos em nitrogênio, as 

leveduras normalmente liberam algumas substâncias como aminoácidos, que impulsionam o 

crescimento bacteriano (PONOMAROVA et al., 2017). Outro fenômeno ligado à interação 

desses microrganismos é a floculação, que pode ocorrer entre leveduras/leveduras e 

bactérias/leveduras (LUDWIG; OLIVA-NETO; ANGELIS, 2001) em detrimento da interação 

entre a proteína lectina e a manana presentes na parede celular das leveduras (MIKI et al., 1982). 

Essa interação é responsável pela formação de grumos celulares (LUDWIG; OLIVA-NETO; 

ANGELIS, 2001) que sedimentam (AMORIM et al., 2011) e acabam por reduzir a eficiência 

da fermentação ao diminuírem o contato entre o substrato e o fermento (BASSO; BASSO; 

ROCHA, 2011; CARVALHO-NETTO et al., 2015). 

Alguns tratamentos são propostos pela literatura para conter as contaminações 

bacterianas, tais como o tradicional uso de antibióticos (CECCATO-ANTONINI, 2018; LEITE, 

2011; MUTHAIYAN; LIMAYEM; RICKE, 2011; RICH et al., 2018; SKINNER-NEMEC; 

NICHOLS; LEATHERS, 2007; SKINNER; LEATHERS, 2004), que têm sido alvo de estudos 

para ser substituído em decorrência das suas diversas consequências; Outros biocidas químicos 

(DELLIAS, 2014), alguns compostos naturais (DELLIAS, 2014; LOPES et al., 2016; 

RAPOSO, 2018) e uso de radiação, que tem apresentado resultados eficazes contra as cepas 

bacterianas estudadas (ALCARDE; WALDER; HORII, 2003; VALSECHI, 2005). 

Diante disso, a proposta do presente trabalho foi avaliar a influência da contaminação 

bacteriana, mais especificamente por bactérias ácido láticas, durante uma fermentação alcoólica 

de um mosto misto composto por hidrolisado de milho e xarope de cana-de-açúcar obtidos em 

uma única linha de produção industrial de etanol combustível. 
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2. OBJETIVO 
 

2.1. Objetivo Geral 

O presente projeto de mestrado teve como objetivo geral avaliar a influência da 

contaminação bacteriana, na presença da levedura S. cerevisiae Ethanol Red, por bactérias 

ácido láticas (LAB) de metabolismo hetero- e homofermentativo (L. fermentum e L. plantarum, 

respectivamente) cultivadas separada ou simultaneamente durante a fermentação alcoólica de 

mosto misto, composto por hidrolisado de milho e xarope de cana-de-açúcar para produção de 

etanol combustível.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Avaliar o desenvolvimento das cepas bacterianas L. fermentum (heterofermentativa) e 

L. plantarum (homofermentativa) cultivadas simultaneamente nos meios industriais 

(hidrolisado de milho e xarope de cana-de-açúcar) e comparar com os desempenhos no 

meio de cultivo padrão MRS, bem como estimar qual cepa foi mais prejudicial em cada 

meio de cultivo; 

• Avaliar o consumo dos açúcares presentes no mosto misto (hidrolisado de milho e 

xarope de cana-de-açúcar) pela cepa Ethanol Red e pelas bactérias ácido láticas L. 

fermentum (heterofermentativa) e L. plantarum (homofermentativa); 

• Comparar a redução percentual de etanol entre cultivos que continham apenas a 

levedura Etanol Red (controle) e os cocultivos (levedura + LAB homo-e/ou 

heterofermentativa);  

• Comparar a concentração dos ácidos orgânicos produzidos nos cocultivos contaminados 

pelas cepas bacterianas homo- e heterofermentativas inoculadas com 7 x 108 UFC/mL 

e 5 x 107 UFC/mL; 

• Comparar a concentração do glicerol produzido nos cultivos controle (apenas levedura) 

cocultivos contaminados pelas cepas bacterianas homo- e heterofermentativas 

inoculadas com 7 x 108 UFC/mL e 5 x 107 UFC/mL; 

• Comparar o pH e a viabilidade entre os cultivos controle (apenas levedura) e cocultivos 

contaminados pelas cepas bacterianas homo- e heterofermentativas inoculadas com 7 x 

108 UFC/mL e 5 x 107 UFC/mL. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1. Etanol no Brasil 

O Brasil ocupa hoje o segundo lugar dos países que mais produzem biocombustíveis 

no planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (JACOBUS et al., 2021). Estudos 

realizados pela Associação Brasileira de Cana-de-açúcar (UNICA) mostraram que o Brasil 

produz o etanol da forma mais eficiente no mundo, em virtude da boa qualidade e condições 

climáticas favoráveis para as matérias-primas utilizadas (DA SILVA; CASTAÑEDA-

AYARZA, 2021). 

Com a inserção dos veículos flex no país durante o século XXI, o etanol se tornou um 

produto altamente competitivo no mercado frente à gasolina (derivada do petróleo) por possuir 

custos inferiores de produção e insumos. Além disso, a preocupação com a emissão dos gases 

de efeito estufa (GEE) na atmosfera durante a produção de combustíveis de origens fósseis 

também contribuiu para o sucesso do biocombustível no país (DA SILVA; CASTAÑEDA- 

AYARZA, 2021). As projeções são de que o Brasil deva chegar a 37,2 bilhões de litros de 

etanol em 2028 (UNEM, 2020). 

O Brasil possui uma grande vantagem por ter como principal matéria-prima de 

extração de etanol no país, a cana-de-açúcar, isso dada sua simplicidade e produtividade quando 

comparada às demais fontes de substrato disponíveis no ambiente (NOVACANA, 2021). No 

balanço realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em dezembro de 

2020, a expectativa para a produção de cana-de-açúcar para a safra 2020/2021 era de 77293 

kg/ha, o que representa um aumento de 1,5% em relação à temporada passada. A companhia 

ainda afirma que a produção de etanol oriundo da cana-de-açúcar na mesma safra deverá atingir 

29,8 bilhões de litros, o que representa uma redução de 12,3% em relação à safra anterior, em 

função das produções estrem voltadas para o açúcar. Já a estimativa feita em novembro de 2021 

para safra de 2021/2022, estima-se que a produção de cana de açúcar seja de 68780 kg/ha, o 

que implica em uma redução de 11% em relação ao ano anterior e o etanol seja entorno de 24,8 

bilhões de litros e para 2023 é esperado que seja colhido 70484 kg/ha de cana-de-açúcar, o que 

implica em 25,83 bilhões de litros de etanol (CONAB, 2021). A Figura 1 apresenta um gráfico 

contendo a evolução do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar nas regiões brasileiras. 
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Figura 1. Evolução do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar no Brasil 

 

 

Fonte: CONAB, 2020. 

 

Considerado um dos maiores produtores mundiais de milho, o Brasil apresentou 

aumentos significativos no cultivo do grão e produziu na safra de 2019/2020 97,5 milhões de 

toneladas do cereal. Após análises feitas, a previsão para 2024/2025 é de que somente o estado 

do Mato Grosso produza 38 milhões de tonelada de milho (SILVA; NASCIMENTO, 2017). 

Estimativas indicam que para a safra de 2021/2022 espera-se um aumento de 14,9% na 

produção de etanol proveniente do grão em relação à estimativa anterior (CONAB, 2021). Com 

isso, a ideia de impulsionar o uso dessa commodity para produção de etanol, que se iniciou em 

2012 pela Usimat (MT) em decorrência do baixo preço da saca (CANAONLINE, 2018), parecia 

bastante adequada, uma vez que há excesso de oferta do grão no país (DA SILVA; 

CASTAÑEDA-AYARZA, 2021), agregando valor ao produto final para a própria região ao 

invés de exportá-lo (DONKE, 2016). Dados levantados pela União Nacional do Etanol de 

Milho (UNEM) mostra que a produção de etanol a partir do milho no ano de 2020 foi de 2,75 

bilhões de litros e podem chegar, segundo estimativas, a 8 bilhões de litros em 2028 (BELIN, 

2021). A Figura 2 apresenta o aumento da produção de etanol a partir do milho no Brasil. 
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Figura 2. Aumento da produção de etanol a partir do milho no Brasil.  

Fonte: Belin, 2021 

 

Perante o cenário no qual o país é capaz de cultivar duas matérias-primas para a 

produção de etanol, surgiram-se as chamadas usinas flex (Figura 3), que operam durante 11 

meses consecutivos do ano agrícola, utilizando o milho nas entressafras da cana-de-açúcar 

(DONKE, 2016). Atualmente, o Brasil possui 11 usinas flex distribuídas pelo país (NEVES, 

2020), além das usinas full, que produzem etanol exclusivamente do grão nas principais regiões 

produtoras como é o caso do centro-oeste (CONAB, 2020). Uma nova abordagem de produção 

surgiu, as usinas total flex, que sugerem a implementação da produção de etanol a partir do 

milho não apenas nas entressafras da cana, como é o caso das usinas flex, mas sim uma 

produção paralela durante todo o ano, o que promete duplicar os ganhos além de melhorar 

fatores ambientais, aumentos no rendimento e apresentar melhores viabilidades geográficas 

(BELIN, 2021).
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Figura 3. Esquema ilustrativo de funcionamento das usinas flex  

 Fonte: Donke, 2016 

 

No que diz respeito aos rendimentos, o álcool produzido a partir da cana-de-açúcar 

rende, em média, 7 mil litros por hectare enquanto o de milho 3,5 mil litros. Sob o ponto de 

vista ambiental, a cana também é mais vantajosa, uma vez que cada unidade de energia fóssil 

usada na produção do combustível gera 9,3 unidades de energia, já para o milho essa relação é 

de 1 para 1,5 unidade (BORTOLETTO; ALCARDE, 2015). 

 

3.1.1. Produção de etanol a partir do milho 

A produção de etanol a partir do milho, bastante utilizada nos EUA e que tem se 

tornado uma tendência no mercado nacional, trata-se de um combustível proveniente de uma 

fonte amilácea. Tais matérias-primas necessitam de alguns tratamentos bioquímicos que 

antecedem a etapa da fermentação, visando proporcionar a hidrólise do amido, que constitui de 

70 a 75% da estrutura do milho (MANOCHIO, 2014) em açúcares fermentescíveis (CINELLI, 

2012), ou seja, em açúcares mais simples e que possam ser assimilados pela levedura. 

Estudos realizados por Gumienna e colaboradores (2016) apontaram que não é apenas 

o teor de amido no milho que determina a produtividade do etanol. As amostras de milho que 

continham maiores índices de amido apresentaram menor eficiência na sacarificação. Em fato, 
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o que impacta na produtividade é o nível em açúcares redutores nos grãos que serão oferecidos 

à levedura, fator que está intrinsicamente ligado ao teor de amilose disponível para as enzimas 

hidrolíticas. 

A primeira etapa para a produção de etanol a partir do milho é definir se o processo de 

moagem ocorrerá por via úmida ou seca (GUMIENNA et al., 2016). A moagem a seco é a mais 

utilizada atualmente (KURAMBHATTI et al., 2018), por cerca de 82% das usinas norte 

americanas (LUANGTHONGKAM et al., 2015), pois os custos dos investimentos operacionais 

são menores e gera maiores rendimentos quando comparada à via úmida de processo, em torno 

de 400L de etanol por tonelada de milho seco são produzidos (IEA, 2018). Além disso, a via 

seca proporciona a coprodução de produtos, em especial um sólido chamado “grãos secos por 

destilação” (DDGS), que possui elevado valor agregado por ter finalidades nutritivas nas 

indústrias produtoras de alimentos para animais em detrimento do elevado teor proteico. Cerca 

de 380 kg do coproduto são gerados por tonelada de milho seco (LEITE, 2018). Com isso, o 

custo geral da produção do etanol acaba por diminuir. É importante destacar que o valor de 

venda dos coprodutos, muitas vezes, pode ou não viabilizar um processo (KWIATKOWSKI et 

al., 2006). 

A via úmida requer um gasto maior de capital e energia, visto que é necessária a 

separação do grão em seus componentes: amido, fibra, glúten e o gérmen. É deste último 

componente que se extrai o óleo de milho. A farinha do gérmen restante é adicionada à fibra e 

à casca do milho para formar ração de glúten de milho. O glúten forma também a farinha de 

glúten de milho, uma proteína de alimentação animal. Por fim, o amido é convertido em 

açúcares fermentescíveis por ações enzimáticas e esses açúcares são fermentados e 

transformados em etanol (BOTHAST, 2005). 

Traçando um comparativo entre a via seca e úmida de produção de etanol, constatou-

se que após a implementação da via seca o rendimento do combustível foi elevado de 0,37 para 

0,40 m3/t (HETTINGA et al., 2009; KOLLARAS et al., 2011). A Figura 4 mostra um 

fluxograma do processo simplificado da produção de etanol e coprodução de DDGS por via 

seca. 
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Figura 4. Fluxograma do processo simplificado da produção de etanol e coprodução de DDGS por via seca 

Fonte: Adaptado de Kwiatkowski et al., 2006. 

O processo de produção pode ocorrer de duas maneiras: hidrólise separada da 

fermentação (SHF) e sacarificação simultânea à fermentação (SSF). O SHF permite que o pH 

e temperatura sejam otimizados em cada etapa para as enzimas (KRISHNAN et al., 2000). 

Contudo, ainda assim o processo SSF é o mais utilizado, pois além de necessitar de uma planta 

industrial e consumo energético menores (QUINTERO et al., 2008), apresenta maior 

rendimento no processo (KOLLARAS et al., 2011), uma vez que toda a etapa ocorre em apenas 

um reator, conferindo, portanto, maiores velocidades de reação e concentração do produto em 

função da redução dos efeitos inibitórios no processo, visto que os açúcares são ligeiramente 

consumidos e convertidos em etanol evitando seu acumulo no meio (WYMAN; SPINDLER; 

GROHMANN, 1992). De maneira geral, quando operando em SHF, as etapas mais importantes 

que antecedem a fermentação são a gelatinização, 100 ºC por aproximadamente 1 hora, a 

liquefação (ou hidrolise parcial do amido sob ação da enzima alfa- amilase), que ocorre a 80 ºC 

durante 20 minutos e, por fim, a sacarificação de 55 a 60 ºC por 100 minutos pela ação da 

enzima glucoamilase (CINELLI, 2012; SZAMBELAN et al., 2018). 

A etapa da fermentação do milho pode durar de 48 a 72 horas em temperatura por volta 

de 35 ºC atingindo uma concentração final de etanol de 10 a 14% (v/v) (BOTHAST; 

SCHLICHER, 2005; LAMSAL; WANG; JOHNSON, 2011; QUINTERO et al., 2008; 

SZAMBELAN et al., 2018). A concentração de leveduras presentes no meio fermentativo é 

cerca de 3 a 4% (LOPES et al., 2016). 
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Concluída a fermentação, o meio fermentado seguirá para uma ou mais etapas de 

destilação. Sequencialmente, o etanol destilado poderá ser desidratado por meio de peneiras 

moleculares, obtendo-se então o etanol anidro com 99,6% (v/v) de etanol, ou então manter o 

etanol em sua forma azeotrópica (hidratado) com 95% (v/v) de etanol (CINELLI, 2012). 

 

3.1.2. Produção de etanol a partir da cana-de-açúcar 

A fermentação industrial para produtos derivados da cana-de-açúcar ocorre, 

normalmente, em temperaturas que variam de 33 a 35°C, com uma concentração final de etanol 

de 8 a 11% v/v  (WHEALS et al., 1999) e concentração de açúcares redutores totais (ART) no 

início da fermentação que oscilam de 18 a 22% (DELLA-BIANCA et al., 2013). Cada tonelada 

de cana gera cerca de 70 a 85 litros de etanol (IEA, 2018). 

    A produção de etanol por fontes sacarinas, como a cana-de-açúcar, é mais simples 

quando comparada à produção por meio de matérias-primas amiláceas, a citar como exemplo o 

milho, pois na cana os açúcares chamados fermentescíveis, como a sacarose, glicose e frutose 

já estão disponíveis na planta em concentrações de 10 a 17% (MANOCHIO, 2014). 

O processo Melle-Boinot (Figura 5) operado em batelada alimentada e caracterizado 

por reciclar a biomassa de levedura é o mais utilizado no Brasil para a produção de etanol a 

partir da cana-de-açúcar, visto que os seus benefícios são superiores quando comparados aos 

do processo em batelada. A citar como exemplo a sua eficiência e o curto tempo da fermentação 

(6 a 10 horas), uma vez que menores quantidades de açúcar são desviadas para a formação de 

biomassa devido à grande quantidade de células já presentes no meio. Isso ocorre por conta da 

etapa de reciclo celular realizado no processo, no qual mais de 90% das células são recicladas, 

implicando em altas densidades celulares dentro das dornas de fermentação, cerca de 10 a 17% 

m/v em base úmida (BASSO et al., 2008). Em função disso, a biomassa se eleva de 5 a 10% 

em relação ao início da fermentação, porcentagem suficiente para suprir as perdas durante a 

etapa de centrifugação (DELLA-BIANCA et al., 2013). O reciclo de células pode ocorrer de 

400 a 600 vezes dependendo da viabilidade celular e da contaminação bacteriana (AMORIM 

et al., 2011). 
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Figura 5. Esquema do processo fermentativo Melle-Boinot 

 

Fonte: Adaptado de Basso, Basso e Rocha, 2011 

 

Ao final de cada fermentação, o creme de leveduras é separado do vinho por centrifugação 

seguindo para um tratamento com ácido sulfúrico (1 a 3 horas), a fim de atingir um pH baixo o 

suficiente (2,0 a 2,5) para reduzir a população de bactérias e controlar os níveis de contaminação 

(AMORIM; BASSO; LOPES, 2009; DELLA-BIANCA et al., 2013). O etanol hidratado (96% 

v/v) será obtido através da destilação do vinho fermentado, que acontecerá após a separação 

das células de levedura. A desidratação do etanol para a obtenção do etanol anidro poderá 

ocorrer por meio de peneiras moleculares, ou substâncias como ciclohexano ou 

monoetilenoglicol (AMORIM; BASSO; LOPES, 2009). 

 

3.2.  Fermentação alcoólica e os contaminantes industriais 

A fermentação alcoólica é uma etapa do processo de produção de etanol que ocorre na 

ausência de oxigênio e consiste na transformação de açúcares fermentescíveis como glicose, 

frutose, manose e galactose, assim como os dissacarídeos maltose e sacarose e dependendo da 

cepa os trissacarídeos rafinose e maltotriose (RUSSEL, 2003) em álcool etílico, dióxido de 

carbono e energia (ATP) a partir da oxidação parcial das hexoses (PACHECO, 2010; ROCHA 

LIMA; MARCONDES, 2002). Para tal, são adicionadas junto ao mosto nas dornas 



 

25 
 

fermentativas, leveduras, normalmente a espécie Saccharomyces cerevisiae, dado seu 

desempenho positivo na conversão do substrato a produto e tolerância a teores alcoólicos 

(KASAVI et al., 2012). Essas transformações químicas ocorrem no citoplasma celular da 

levedura, onde está disponível todo o mecanismo enzimático necessário para que as reações 

ocorram (LIMA; BASSO; AMORIM, 2002). Cabe destacar que os polissacarídeos como a 

celulose e o amido não são metabolizados por S. cerevisiae, exigindo um pré-tratamento quando 

utilizados como fonte de carbono (RUSSEL, 2003).  

Em tese, o rendimento teórico máximo que pode ser obtido de uma fermentação é de 

51,11% de etanol e 48,9% de CO2, ambos em massa em relação à glicose que foi metabolizada. 

Na indústria, o rendimento do etanol pode chegar a 90-93% do seu rendimento teórico, uma 

vez que é calculado com base no açúcar total que alimenta o sistema de fermentação sem a 

dedução do açúcar residual (BAI; ANDERSON; MOO-YOUNG, 2008). 

Normalmente nas indústrias, a fermentação ocorre com a presença de microrganismos 

contaminantes como leveduras selvagens e bactérias, visto que, por possuírem grandes volumes 

de substrato processados diariamente e não promoverem a esterilização adequada das matérias-

primas, condições sépticas são bastante comuns, acentuadas principalmente durante o reciclo 

das leveduras, quando o processo é empregado. Isso acontece pois, as bactérias que não foram 

completamente extintas durante a etapa de tratamento ácido retornam ao processo (BASSO et 

al., 2008; BASSO; BASSO; ROCHA, 2011; CARVALHO-NETTO et al., 2015). Tais fatores 

afetam diretamente em importantes parâmetros da fermentação impactando consequentemente 

no desempenho da produção (CARVALHO-NETTO et al., 2015). 

As fontes responsáveis pela contaminação do processo variam e podem ser 

classificadas como diretas e indiretas. As chamadas diretas advêm dos produtos que são 

inseridos diretamente no fermentador como a matéria-prima, inóculos, enzimas, licores de 

maceração e aerossóis que ocorrem durante o processo fermentativo. São consideradas fontes 

indiretas as linhas de transferência e água usada para bombas (SCHELL et al., 2007). Uma 

importante e recorrente fonte de contaminação são os biofilmes, que se formam e aderem às 

superfícies internas dos equipamentos como em tanques de fermentação, implicando em 

rigorosos riscos, uma vez que são menos suscetíveis a ação de antissépticos e até 1000 vezes a 

concentração dos antibióticos (DELLIAS, 2014; MUTHAIYAN; LIMAYEM; RICKE, 2011; 

STEWART; MUKHERJEE; GHANNOUM, 2004) devido a proteção das células bacterianas 

por seu encapsulamento (DELLIAS, 2014). 
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Pesquisas apontaram que as bactérias que majoritariamente contaminam os meios 

fermentativos industriais são as Gram-positivas (98,5%), em forma de bastonetes (85,3%), não 

esporulantes (73,9%) sendo Lactobacillus (59,7%) e Bacillus (26,6% ) (LOPES et al., 2016). 

Ademais, estudos revelaram a presença de leveduras selvagens e fungos como Candida, Pichia, 

Hansenula, Schizosaccharomyces, Kloeckera, Dekkera, Cryptococcus, Rhodotorula, 

Torulopsis, Trichosporon e Yarrowia no caldo de cana, água de diluição, creme de levedura, 

levedura reciclada lavada com ácido e fermentada (BREXÓ; SANT’ANA, 2017). 

 

3.3. Saccharomyces cerevisiae 

As leveduras S. cerevisiae são fungos unicelulares, eucariotos, classificados como 

ascomicetos e não filamentosos, com células esféricas ou ovais e paredes celulares rígidas 

(MADIGAN et al., 2016; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012) que possuem polissacarídeos 

glicanas e mananas e são anaeróbios facultativos. Assim sendo, são capazes de se 

desenvolverem na presença ou ausência de oxigênio podendo utilizá-lo ou não como aceptor 

final de elétrons (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Quando o oxigênio é suficiente e a 

concentração de substrato é considerada baixa ocorre a fosforilação oxidativa (respiração 

aeróbia), na qual não se obtém o etanol como produto e o oxigênio atua como aceptor final de 

elétrons. Assim, os açúcares são utilizados para produção de energia e crescimento celular 

(CINELLI, 2012). Porém, pode ainda ocorrer anaerobiose quando há a ausência de oxigênio ou 

elevada concentração de substrato, produzindo o etanol como o principal produto final. Existe 

ainda um fenômeno conhecido por “efeito Crabtree” (repressão catabólica), na qual a  

fermentação alcoólica ocorre na presença de oxigênio, caso a concentração de glicose seja 

consideravelmente elevada (BOECHAT, 2017). 

A reprodução dessa levedura pode se dar de maneira assexuada por brotamento ou 

sexuada através de ascósporos (MADIGAN et al., 2016). Seu crescimento é favorecido em pH 

neutro ou relativamente ácido variando de 4,5 a 6,5 e temperaturas entre 30 e 35°C. Elas 

possuem a capacidade de metabolizar hexoses, ácido lático entre outros ácidos orgânicos 

(HASSAN; FRANK, 2011; KULKARNI; SINGHAL, 1999; VICENTE, 2015). 

Conforme dito anteriormente, a S. cerevisiae dispõe de algumas características que a 

faz ser amplamente utilizada no meio industrial, como sua tolerância a açúcares, temperatura e 

teores alcoólicos relativamente elevados na faixa de 8 a 12% durante seu crescimento e até 15% 

para sua sobrevivência. Tais valores podem variar entre diferentes linhagens (RAPOSO, 2018). 
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No que diz respeito à nutrição das leveduras, muitas substâncias são necessárias, sendo 

os açúcares um dos principais protagonistas para replicação celular. Para que esses carboidratos 

cheguem ao interior da célula e sejam aproveitados, alguns mecanismos enzimáticos são 

necessários. Os açúcares fermentáveis são capazes de adentrarem às células da levedura apenas 

com o auxílio da enzima permease, não necessitando de demais ações enzimáticas para se 

converterem em açúcares que possam ser metabolizados, o que não ocorre com amido por 

exemplo, que deve ser “quebrado” ou convertido em glicose por intermédio de enzimas 

adicionadas ao meio (RUSSEL, 2003). Um esquema desses mecanismos é apresentado na 

Figura 6. 

Figura 6. Mecanismos para absorção de açúcares pela célula da levedura. 

 

Fonte: Russel, 2003 

 

Além desses açúcares, outros elementos químicos são necessários para a manutenção 

de seus processos fisiológicos como o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre, 

o magnésio, o ferro, o zinco, além de vitaminas e outros fatores de crescimento em menores 

proporções, essenciais para o processo de desenvolvimento celular. Quando se tem presente no 

meio fermentativo células viáveis de levedura e concentrações adequadas de nutrientes, a 

produtividade também é aumentada obtendo-se, portanto, maiores títulos de etanol e reduzindo 

a inibição por excesso de substrato (BREXÓ; SANT’ANA, 2017). 

A principal via metabólica responsável pela produção do etanol em S. cerevisiae é a 

chamada via glicolítica (Embden-Meyerhof-Parnas). A via consiste em uma sequência de 

reações que são catalisadas por enzimas, nas quais, a glicose é metabolizada produzindo duas 

moléculas de piruvato, que em condições anaeróbias sofre redução a etanol e libera dióxido de 

carbono, conforme mostrado na Figura 7 (BAI; ANDERSON; MOO-YOUNG, 2008). 
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Figura 7. Via glicolítica resumida para a produção de etanol em S. Cerevisiae. 

 

 

Abreviações: HK: enzima hexoquinase, PGI: fosfoglucoisomerase, PFK: fosfofrutoquinase, FBPA: frutose 

bifosfato aldolase, TPI: triose fosfato isomerase, GAPDH: 26liceraldeído-3-fosfato desidrogenase, PGK: 

fosfoglicerato quinase, PGM: fosfoglicomutase, ENO: enolase, Pyk: piruvato quinase, PDC: piruvato 

descarboxilase, e ADH: álcool desidrogenase. Fonte: Bai; Anderson; Moo-Young, 2008. 

Como pôde ser observado na Figura 7, as leveduras possuem a capacidade de converter 

açúcares fermentáveis como a glicose principalmente em etanol e dióxido de carbono. Cabe destacar 

que além desses metabólitos, ocorre também a formação de glicerol, ácido acético, ácido succínico, 

piruvato, álcoois superiores e ésteres (em níveis bem inferiores) (BREXÓ; SANT’ANA, 2017; VAN 

DIJKEN; SCHEFFERS, 1986). No entanto, o direcionamento de alguns intermediários para 

proporcionar o crescimento e manutenção celular acaba por acarretar na redução da produtividade de 

etanol (BAI; ANDERSON; MOO-YOUNG, 2008). As principais reações químicas dessa via catalisadas 

por enzimas são apresentadas nas Reações químicas 1,2 e 3. (COLA, 2018) 

Reações químicas 1, 2 e 3. Reações químicas catalisadas por enzimas 

 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝑁𝐴𝐷⁺ + 2𝐴𝐷𝑃 + 2𝑃𝑖 → 2𝐶3𝐻403 + 2𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻⁺ + 2𝐴𝑇𝑃 + 2𝐻2𝑂 (1) 

 

2𝐶3𝐻4𝑂3 → 2𝐶2𝐻4𝑂 + 2𝐶𝑂2 (2) 

 

𝐶2𝐻4𝑂 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻⁺ → 𝐶2𝐻6𝑂 + 𝑁𝐴𝐷⁺ (3) 

 

Fonte: Cola, 2018 
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Na fermentação alcoólica, as leveduras podem sofrer alguns estresses (Figura 8) 

decorrentes de condições impostas pelo processo como elevadas concentrações de etanol, 

elevada pressão osmótica (presença de sulfito), alta temperatura, contaminação por bactérias e 

baixo pH (PEREIRA et al., 2012). Durante a contaminação bacteriana e o estresse osmótico, é 

comum observar o aumento da formação de glicerol (GOMES, 2009) que tem função protetora 

para a célula da levedura (CHERUBIN, 2003). O glicerol é um dos produtos formados durante 

a fermentação devido a necessidade do balanço redox, ou seja, reações de reoxidação que 

ocorrem para consumir o excesso de NADH formado durante a biossíntese em condições 

anaeróbicas (BASSO; BASSO; ROCHA, 2011). Assim sendo, a coenzima é reoxidada a NAD+ 

através da formação de glicerol (OLIVEIRA, 2020; VAN DIJKEN; SCHEFFERS, 1986). A 

regeneração do NAD+ através do glicerol ocorre quando a quantidade de NAD+ formada pela 

produção de etanol não é suficiente para atender as necessidades da levedura (OLIVEIRA, 

2020). Por conta disso, estima-se que cerca de 5 a 8% dos açúcares consumidos pelas células 

durante a fermentação são desviados para a formação de glicerol. Com isso, reduzir a 

quantidade desse poliol é bastante benéfico para elevar a produtividade de etanol, uma vez que 

eles são formados na mesma via metabólica, o que impacta negativamente a eficiência 

fermentativa (BASSO; BASSO; ROCHA, 2011). 

Figura 8. Fatores responsáveis pelo estresse em leveduras durante a fermentação para produção de etanol e seus 

mecanismos comuns de defesa à base de trealose, glicogênio, ácido succínico e glicerol. 

 

 

Fonte: Adaptado de Lopes (2016) 

 

Segundo Lucena (2010), o estresse das leveduras ainda leva as mesmas a produzirem 

e liberarem nutrientes no meio, em especial os aminoácidos e peptídeos que podem estimular o 

crescimento bacteriano. 
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3.4. Bactérias ácido láticas 

As bactérias ácido láticas (LAB), são gram-positivas, aerotolerantes, possuem formato 

esféricos ou de bastonetes (DA SILVA SABO et al., 2014) e apresentam baixo conteúdo de 

guanina e citosina no DNA (LUCENA, 2010). Seu principal produto proveniente da 

fermentação dos carboidratos é o lactato (KANDLER, 1983), que pode ser utilizado para avaliar 

o nível de contaminação presente na fermentação (SKINNER; LEATHERS, 2004).  

Geralmente as LAB são não móveis e não esporuladas (POFFO; ADONAI, 2011) são 

capazes de resistir a um pH mais baixo a elevadas temperaturas e altos títulos de etanol 

(ROACH et al., 2013) e por isso representam o contaminante bacteriano mais comum presente 

no processo fermentativo (BECKNER; IVEY; PHISTER, 2011; LI; HEIST; MOE, 2016; 

NARENDRANATH et al., 1997; RICH et al., 2018; SKINNER-NEMEC; NICHOLS; 

LEATHERS, 2007), em especial os lactobacilos (BAYROCK; INGLEDEW, 2004), que podem 

reduzir o rendimento do etanol em 27% (RICH et al., 2020). 

As bactérias láticas são encontradas em ambientes variados (LUCENA, 2010). As 

condições nas quais a fermentação é conduzida tais como a sua acidez, temperatura e ausência 

de oxigênio proporcionam um meio oportuno para o seu desenvolvimento (DELLIAS, 2014). 

As LAB podem ser consideradas homofermentativas, heterofermentativas, e 

heterofermentativas facultativas de acordo com a forma que metabolizam a hexose. As bactérias 

homofermentativas produzem exclusivamente lactado através da glicólise (fermentação 

homolática), na qual 1 mol de glicose assimilado resulta na formação de 2 mols de ácido lático 

e 2 mols de ATP (KANDLER; WEISS, 1986) pela via Embden- Meyerhof (Figura 9) 

(GÄNZLE; VERMEULEN; VOGEL, 2007). Nessa via, os açúcares são absorvidos para o 

interior da célula pelo método fosfotransferase (PTS) antes de iniciar a glicólise (WISSELINK 

et al., 2002) e o aceptor terminal de elétrons é o piruvato que é em seguida reduzido a ácido 

lático (KHALID, 2011). Por possuir a enzima manitol-1-fosfato desidrogenase a cepa tem a 

capacidade de reduzir a frutose-6-fosfato a manitol-1-fosfato, como via alternativa de regenerar 

o NAD+. O manitol pode ainda ser assimilado, uma vez que é fosforilado à frutose-6-fosfato e 

depois consumido pela via glicolítica (WISSELINK et al., 2002). Alguns exemplos de espécies 

de lactobacilos que utilizam a via homofermentativa são: L. acidophilus, L. gasseri, L. 

crispatus, L. johnsonii, L. delbrükii, L. helveticus (BURITI; SAAD, 2007).  
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Figura 9. Representação do mecanismo metabólico homofermentativo para a conversão de hexose em lactato. 

 

Fonte: Adaptado de Wisselink et al., 2002. 

 

Em contrapartida, as bactérias heterofermentativas podem produzir a partir da hexose 

consumida pela via fosfocetalose (Figura 10) o CO2, o lactato, o acetato ou o etanol em 

quantidades equimolares e apenas 1 mol de ATP por hexose metabolizada (COGAN; JORDAN, 

1994) lembrando que, a proporção acetato/etanol depende do potencial de oxidação e redução 

do sistema em questão (KANDLER, 1983; NARENDRANATH et al., 1997). Nessa via ocorre 

a oxidação da glicose-6-fosfato que sofre perda de CO2 gerando em seguida, gliceraldeído-3-

fosfato e acetil-fosfato a partir da xilulose-5-fosfato. Sequencialmente, o gliceraldeído-3-

fosfato produz o piruvato que origina então o lactato enquanto paralelamente o acetil-fosfato 

pode produzir tanto o acetato quanto etanol (KANDLER, 1983; KANDLER; WEISS, 1986). 

Com a conversão de acetil-fosfato em acetato ao invés de etanol, pode-se produzir 1 ATP 

adicional. Assim sendo, a regeneração de NAD+ deve se dar através de um aceptor externo de 

elétrons, como o oxigênio em condições aeróbicas (WISSELINK et al., 2002). Exemplos das 

espécies pertencentes a esse grupo são: L. brevis, L. buchneri, L. fermentum e L. reuteri 

(BURITI; SAAD, 2007). 

Kandler (1983) ainda afirma que se a frutose (aceptor final de elétrons) estiver 

disponível, ela é reduzida a manitol (para reoxidar o NADH), apontado como osmoprotetor e 

antioxidante sobre as bactérias láticas (EFIUVWEVWERE et al., 1999; WISSELINK et al., 
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2002). 

Figura 10. Representação do mecanismo metabólico heterofermentativo para a conversão de hexose em lactato, 

acetato e etanol. 

 

Fonte: Adaptado de Wisselink et al., 2002. 

O grupo das heterofermentativas facultativas é bastante semelhante às 

homofermentativas no que diz respeito ao metabolismo por produzirem metabólitos similares. 

Contudo, quando submetidos a quantidades reduzidas de glicose o grupo passa a converter o 

açúcar em ácido lático, ácido acético e etanol, concomitante ou separadamente, assemelhando- 

se ao metabolismo heterofermenativo obrigatório (DE ANGELIS; GOBBETTI, 2016). 

 

3.4.1. Tratamentos para o controle de contaminações bacterianas 

O uso de antibióticos durante a produção de etanol é bastante comum no cenário 

industrial. Tais como a penicilina, tetraciclina, eritromicina e virginiamicina que também são 

usados como medidas profiláticas em algumas indústrias (CECCATO-ANTONINI, 2018; 

LEITE, 2011; MUTHAIYAN; LIMAYEM; RICKE, 2011; RICH et al., 2018; SKINNER-

NEMEC; NICHOLS; LEATHERS, 2007; SKINNER; LEATHERS, 2004). Contudo, o 

emprego de tais antibióticos acaba por inviabilizar a venda das leveduras para consumo humano 

ou animal por conta de resíduos químicos encontrados nas mesmas (LEITE, 2011). Claramente, 
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seu uso traz consequências diretas como a resistência adquirida por algumas bactérias e, 

consequentemente, a perda da efetividade da substancia para o controle do microrganismo 

(ISAACSON; TORRENCE, 2002). 

Outros biocidas químicos além dos antibióticos também podem ser utilizados 

associados ao tratamento ácido realizado na etapa de reciclo celular da levedura, a citar como 

exemplo, carbamatos quaternários de amônio, fenóis halogenados e dióxido de cloro 

(DELLIAS, 2014). Peróxido de hidrogênio e alguns compostos naturais têm se mostrado 

eficientes alternativas ao controle de bactérias, como o lúpulo (alfa e beta-ácidos), que 

contrariamente ao antibiótico não deixa resíduos (DELLIAS, 2014; LOPES et al., 2016; 

RAPOSO, 2018). 

Experimentos constataram que a radiação gama é uma boa alternativa para o 

tratamento do mosto da cana-de-açúcar, pois proporcionou redução da população bacteriana 

contaminante presente no mosto, elevando consequentemente, a viabilidade da levedura 

(ALCARDE; WALDER; HORII, 2003). Um estudo comparativo feito entre o aquecimento 

convencional e o provocado por radiação em algumas linhagens de L. fermentum, mostrou que 

as bactérias foram completamente eliminadas quando submetidas a radiação eletromagnética 

(2450MHZ) em 9 segundos ao atingir a temperatura de 58,3°C, à medida que, quando 

submetidas ao aquecimento convencional a eliminação foi de 80% após 10 minutos 

(VALSECHI, 2005). 

 

3.5. Interação entre leveduras e bactérias durante a fermentação alcoólica 

A presença das bactérias no meio fermentativo acaba por provocar a inibição do 

crescimento e redução no desempenho das leveduras através da secreção de ácidos orgânicos 

como o ácido lático e acético, assim como pela competição por micronutrientes e espaço de 

vida que ocorre entre os microrganismos (AMORIM, H.V., OLIVEIRA, 1982; DELLIAS, 

2014; DONG; LIN; LI, 2015; SKINNER; LEATHERS, 2004). Dados levantados durante 

estudos mostraram que S. cerevisiae quando cultivada juntamente à L. fermentum apresentou 

queda em sua viabilidade de 97% para 55% em apenas 12 horas de cultura (FERGUGLIA, 1997 

apud VITAL, 2013).(VITAL, 2013) 

O ácido lático liberado pelas LAB pode reduzir o pH do meio provocando perturbação 

da membrana celular da levedura, do tráfego de aminoácidos, depleção de ATP, desregulação 

metabólica entre outros fatores (PEETERMANS; FOULQUIÉ-MORENO; THEVELEIN, 
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2021). O ácido acético assim como o ácido lático também provoca inibição do fermento. Uma 

vez que se encontram no meio através das formas não dissociáveis, os ácidos têm a capacidade 

de difusão através da membrana celular da levedura, onde então irão se dissociar e liberar íons 

H+ acidificando o citoplasma da célula. Além dos ácidos orgânicos, outras substancias 

inibitórias para a levedura também são produzidas pelas LAB como o diacetil, reuterina e ácidos 

graxos acarretando, por consequência, a redução do rendimento final de etanol (BECKNER; 

IVEY; PHISTER, 2011; SCHNÜRER; MAGNUSSON, 2005). 

Contaminações do mosto fermentativo podem provocar um fenômeno conhecido 

como floculação, que é caracterizado pela formação de grumos e ocorre da interação entre 

bactérias indutoras da floculação com o levedo, ou devido a presença de leveduras floculantes 

no meio (LUDWIG; OLIVA-NETO; ANGELIS, 2001). No modelo mais aceito proposto por 

Miki et al. (1982), a proteína lectina encontrada nas paredes celulares de leveduras floculantes 

quando associadas às mananas da célula adjacente induzem ao fenômeno. O efeito está 

intimamente ligado aos íons Ca2+ , que podem atuar como cofatores em ativar a capacidade de 

ligação entre a proteína e a manana (MIKI et al., 1982). A mesma interação ocorre com as 

bactérias, uma vez que algumas delas possuem geneticamente a capacidade de interagirem com 

resíduos de manose presentes na parede celular das leveduras (PRETZER et al., 2005). Outra 

forma de adesão é a chamada “adesão insensível ao açúcar” que depende da ligação das adesinas 

aos peptídeos ou interações hidrofóbicas aumentadas entre as células e certas superfícies 

abióticas (ZHAO; BAI, 2009). No entanto, as proteases, a substância EDTA, açúcares 

específicos como a manose (SOARES, 2011) e principalmente variações no pH do meio 

apresentam boa performance na desfloculação, conforme mostra a Figura 11 (LUDWIG; 

OLIVA-NETO; ANGELIS, 2001; MIKI et al., 1982; SOUZA; MUTTON, 2004). 
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Figura 11. Influência do pH e do tempo sobre a floculação de S. cerevisiae por L. fermentum. 

 

Fonte: Adaptado de Ludwig; Oliva-Neto; Angelis, 2001 

Tal fenômeno possui um aspecto positivo, que é bastante utilizado pela indústria 

cervejeira: a facilidade da separação entre a fase líquida e sólida, uma vez que, a parte sólida já 

estará floculada e sedimentada (ZHOU et al., 2021). Porém, esse efeito pode ocasionar o 

entupimento dos bicos das centrífugas pelos grumos floculados além de induzir a formação de 

espumas, como também reduzir a superfície de contato entre as leveduras e os substratos 

presentes no meio (BASSO; BASSO; ROCHA, 2011; CARVALHO-NETTO et al., 2015). 

Ademais, o fenômeno ainda dificulta o contato entre o antibacteriano e a bactéria permitindo 

que mais do microrganismo permaneça no ambiente (LUDWIG; OLIVA-NETO; ANGELIS, 

2001). Amorim e colaboradores (2011) afirmaram que a floculação também acaba por reduzir 

a eficiência da centrifugação e, por consequência, a concentração do creme de leveduras que 

seguirá para o tratamento ácido, ou seja, maior quantidade de vinho será submetida ao 

tratamento. Esse vinho possui capacidade tampão, o que gera a necessidade de dosagens 

maiores de ácido sulfúrico para reduzir seu pH. Em decorrência disso, a excessiva quantidade 

de ácido presente no meio acaba por estressar e até provocar a morte do fermento. Além do 

mais, a decantação das células floculantes provocada pelo aumento da sua massa acaba 

deixando açúcares residuais no vinho sem serem fermentados elevando, consequentemente, o 

tempo de fermentação (AMORIM et al., 2011). 

Estudos recentes  realizados por He et al. (2021) mostraram que a levedura  S. 

cerevisiae  quando cocultivada na presença da espécie L. plantarum  se mostrou mais tolerante 

ao etanol presente no meio fermentativo, promovendo ou inibindo processos metabólicos 

específicos  como o metabolismo da trealose, ergosterol, certos aminoácidos,  entre outros, 

mostrando que há uma interação complexa  entre as duas espécies.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Microrganismos e Preparo do banco de estoque 

As bactérias láticas utilizadas no projeto foram isoladas do vinho obtido do processo 

de produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, em Piracicaba. Para o preparo do estoque, as 

bactérias foram submetidas ao crescimento em 25mL de meio Man Rogosa e Sharpe (MRS) 

com 20g/L de glicose em tubos tipo cônico de 50mL, incubas a 37°C por 24h. As LAB foram 

então conservadas em tubos criogênicos contendo 20% (v/v) de glicerol sob a refrigeração de 

um ultra freezer a -80ºC no Laboratório de Bioprocessos da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo (BELa). O critério de escolha do gênero e espécies bacterianas utilizadas foi 

baseado em estudos científicos, que apontaram como principais contaminantes do meio 

fermentativo industrial na produção de etanol combustível, os lactobacilos 

(NARENDRANATH et al., 1997), mais especificamente Lactiplantibacillus plantarum e 

Limosilactobacillus fermentum (BASSO et al., 2014; RICH et al., 2015), sendo as espécies 

pertencentes aos grupos homo- e heterofermentativos, respectivamente. 

A linhagem da levedura industrial escolhida para ser usada nesse estudo foi a Ethanol 

Red, em função do seu recorrente uso na indústria produtora de etanol a partir do milho e bom 

desempenho fermentativo em tal processo (JACOBUS et al., 2021). O estoque da linhagem foi 

preparado por meio de seu crescimento em 100mL de meio Yeast extract-Peptone-Dextrose 

(YPD) com 20 g/L de glicose em Erlenmeyer de 500mL, overnight. Em seguida, a levedura foi 

conservada em tubos criogênicos, devidamente etiquetados, contendo 20% (v/v) de glicerol,em 

ultrafreezer a -80°C no Laboratório de Bioprocessos da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (BELa). 

Para o uso na rotina de experimentos, os tubos criogênicos que continham as bactérias 

eram descongelados à temperatura ambiente e utilizados como pré-inóculo em meio MRS. O 

mesmo procedimento se deu para com as leveduras utilizando, no entanto, meio YPD para o 

preparo do pré-inóculo. Ambos os meios de cultivo continham 20 g/L de glicose. 

 

4.2. Meios de cultivo 

4.2.1. Meio de cultura Man, Rogosa e Sharpe (MRS) 

Para o preparo do pré-inóculo dos lactobacilos foi utilizado o meio MRS (DE MAN; 

ROGOSA; SHARPE M., 1960) composto por 1,0 % de peptona; 1,0 % de extrato de carne 
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bovina; 0,4 % de extrato de levedura; 2,0 % de glicose; 0,5 % de acetato de sódio tri-hidratado; 

0,1 % de polissorbato 80 (também conhecido como Tween 80); 0,2 % de hidrogenofosfato de 

dipotássio; 0,2 % de citrato de triamônio; 0,02 % de sulfato de magnésio hepta-hidratado; 0,005 

% de sulfato de manganês tetrahidratado; 1,0 % de ágar (quando necessário para a elaboração 

das placas de Petri empregadas no plaqueamento das bactérias); pH ajustado para 6,2 a 25 ° C 

e autoclavado a 121°C durante 20 minutos. 

 

4.2.2. Meio de cultura Yeast extract – Peptone – Dextrose (YPD) 

O Pré-inóculo das leveduras foi feito com o meio líquido YPD composto por 1% 

Extrato de levedura; 2% Dextrose (D-glicose); 2% Peptona. 

 

4.2.3. Hidrolisado de milho e xarope cana-de-açúcar para os ensaios cinéticos 

As amostras de hidrolisado de milho (HM) e xarope de cana-de-açúcar (X) foram 

obtidas da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo, 

em Piracicaba. 

Os meios utilizados nos ensaios cinéticos foram autoclavados a 121 ºC por 20 minutos. 

As concentrações dos açúcares presentes (glicose, frutose e sacarose) foram aferidas por 

cromatografia líquida de alta eficiência. O hidrolisado e o xarope foram diluídos para obterem 

a concentração final de açúcares totais próximos a 50 g/L. 

 

4.2.4. Mosto misto composto por hidrolisado de milho e xarope de cana-de- 

açúcar 

As concentrações dos açúcares (glicose, frutose, sacarose e maltose) foram aferidas 

por cromatografia líquida de alta eficiência. A diluição e a mistura ocorreram para obter a 

proporção 80/20 de açúcares provenientes do hidrolisado (com exceção da maltose) e do 

xarope, nessa ordem atingindo-se a concentração no início da fermentação de aproximadamente 

136 ± 3 g/L (glicose, frutose e sacarose). O mosto misto foi suplementado com 1,2 g/L de 

sulfato de amônio (BISCHOFF et al., 2009). Torna-se importante frisar que, os hidrolisados 

utilizados ao longo de cada experimento pertenciam ao mesmo lote de produto, mas foram 

autoclavados a 121°C durante 20 minutos separadamente, a depender da demanda de cada 

cultivo, para que fosse evitada a contaminação do meio.  

Algumas oscilações na concentração de maltose foram detectadas nos hidrolisados de 
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milho. A tabela contendo a concentração de tal açúcar em cada hidrolisado utilizado nesse 

trabalho está disposta no APÊNDICE A.  

 

4.2.5. Meios de cultivo YPM e YPGM 

As soluções Yeast extract-Peptone-Maltose (YPM) e Yeast extract-Peptone-Glucose-

Maltose (YPGM) foram preparadas utilizando o meio de cultivo YP, 100 g/L de glicose e/ou 

26 g/L de maltose. 

 

4.2.6. Mosto misto suplementado com maltose 

A concentração de açúcares (glicose, frutose, sacarose e maltose) foi aferida por 

cromatografia líquida de alta eficiência. Para compor o mosto misto, além do xarope, foi 

adicionado o hidrolisado de milho, que possuía uma concentração conhecida de maltose. Em 

seguida, acrescentou-se um volume adequado de uma solução do mesmo açúcar de 

concentração definida (20 g/L), totalizando no mosto 39g/L de maltose no início da fermentação 

e 130 g/L dos demais açúcares. O meio foi suplementado com 1,2 g/L de sulfato de amônio 

(BISCHOFF et al., 2009). 

 

4.3. Preparo e uso da solução de cicloheximida  

A solução de cicloheximida foi preparada para obter a concentração de 1g/L. Após a 

diluição da massa pesada, a solução foi filtrada por membrana Millipore de porosidade 0,22µm 

estéril e em seguida, armazenada em um frasco também esterilizado, que fora mantido sob a 

temperatura de -20°C e protegido da luz. Instantes antes de verter o meio de cultivo MRS ágar 

nas placas de Petri, adicionou-se o volume necessário da solução ao meio, mantendo-se a 

proporção de 10mL da solução de cicloheximida para cada 1L de ágar MRS liquefeito, seguido 

de agitação manual (CHERUBIN, 2003).  

 

4.4. Preparo do pré-inóculo  

4.4.1.  Pré-inóculo do cultivo de bactérias ácido láticas em frascos estáticos 

O pré-inóculo foi preparado com a finalidade de reativar a linhagem, a partir da adição 

de 25mL de meio MRS e 200µL das linhagens  L. fermentum e L. plantarum em dois tubos tipo 

cônico (falcons) de 50 mL distintos. Os frascos que continham os meios com as bactérias láticas 

foram armazenados em uma estufa em condições estáticas, submetidos a uma temperatura 
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constante de 37°C overnight. 

 

4.4.2.  Pré-inóculo da levedura Ethanol Red para os ensaios em frascos agitados 

Para o preparo do pré-inóculo, adicionou-se em um frasco Erlenmeyer 600µL da 

linhagem industrial Ethanol Red que estava estocada, em 400mL de meio YPD contendo 20g/L 

de glicose. O pré-inóculo foi submetido a uma agitação de 100 rpm em frascos agitados e a uma 

temperatura de 32°C overnight para reativação da linhagem. 

 

4.4.3.  Pré-inóculo das bactérias ácido láticas para os ensaios em frascos agitados 

com mosto misto 

Para o preparo do primeiro pré-inóculo colocou-se 12mL de meio MRS em dois tubos 

cônicos diferentes e 50µL de cada cepa bacteriana L. fermentum e L. plantarum, que estavam 

no banco de estoque. Os tubos foram levados à estufa a 37°C, sem agitação, overnight, como 

forma de reativar a linhagem. No dia seguinte preparou-se o segundo pré-inóculo: em dois 

Erlenmeyers foram adicionados de 200mL a 1000mL de meio MRS (a depender do cultivo). 

Nesses frascos, foi ressuspendido um pellet de biomassa do primeiro pré-inóculo das linhagens 

das LAB L. fermentum e L. plantarum,  em frascos distintos, de modo que cada cepa iniciou o 

cultivo do segundo pré-inóculo com uma DO600 de 0,02. O crescimento se deu sem agitação a 

37°C e foi acompanhado por densidade óptica, até que ambas atingissem suas respectivas fases 

exponenciais. 

 

4.5. Cultivo de linhagens industriais de LAB em frascos estáticos em meio 

padrão MRS, hidrolisado de milho e xarope de cana- de-açúcar 

Foram avaliados os crescimentos conjuntos das linhagens de bactérias ácido láticas de 

metabolismo homo- e heterofermentativas durante 24 horas em três meios de cultivo distintos: 

MRS, xarope de cana-de-açúcar (X) e hidrolisado de milho (HM). 

O cultivo foi realizado em tubos distintos do tipo cônico de 50mL que continham 

30mL de meio para o ensaio em meio padrão MRS e 25mL para o hidrolisado de milho e xarope 

de cana. Um volume adequado do inóculo foi então centrifugado a 10000 rpm por 10 minutos. 

O sobrenadante foi dispensado e os pellets celulares foram inoculados (L. fermentum + L. 

plantarum) em cada tubo cônico contendo os diferentes meios, de forma a se iniciar o cultivo 

com uma densidade óptica (DO600) de 0,25, medido no espectrofotômetro com 600nm de 
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comprimento de ondas. Os experimentos foram realizados em triplicata. 

Em um intervalo de 2 horas, durante 8 horas, com auxílio de tubos de ensaio foram 

retiradas amostras de cada falcon, a partir do tempo zero. O último ponto foi coletado 24h após 

o início do cultivo. Dada a coleta, os tubos retornavam à estufa sem agitação a 37°C. As 

amostras recolhidas foram submetidas ao HPLC para avaliação do consumo dos açúcares 

presentes no meio e dos metabólitos produzidos extracelularmente. Para essa análise, as 

alíquotas foram centrifugadas em uma centrifuga de bancada para microtubos (eppendorf) 

CT15RE (Himac) para deposição da biomassa e os sobrenadantes foram filtrados em membrana 

Millipore de porosidade 0,22µm. 

 

4.6. Ensaios em frascos agitados  

4.6.1. Ensaios em frascos agitados com mosto misto 

4.6.1.1. Ensaio controle com a linhagem de levedura industrial Ethanol Red   

O pré-inóculo da levedura da fermentação foi feito conforme descrito no item 4.4.2. 

Em seguida, um volume adequado do mesmo foi centrifugado a 5000 rpm por 10 minutos e a 

biomassa celular ressuspendida no mosto misto, de modo que a concentração celular inicial 

fosse de aproximadamente 2 x 107 cel/mL, concentração comumente encontrada nos trabalhos 

que produzem etanol a partir do milho (NARENDRANATH; POWER, 2004; THOMAS; 

HYNES; INGLEDEW, 2001). O cultivo se deu por 72 horas a 32°C e 100 rpm em  frascos 

agitados.  

A coleta das amostras sucedeu-se a cada 24 horas a partir do tempo de zero hora, onde 

então retirou-se alíquotas do mosto e aferiu-se o pH, realizou-se a contagem das células viáveis 

em microscópio pela câmara de Neubauer, centrifugou-se parte das amostras e filtrou-se os 

sobrenadantes em membrana Millipore de porosidade 0,22µm para que fossem submetidos às 

análises em HPLC. Dessa forma, acompanhou-se o consumo dos açúcares e a produção dos 

metabólitos extracelulares ao longo da fermentação. Quando necessário, coletou-se amostras 

nos tempos de 4, 8 e 18h apenas para análise em HPLC. Os experimentos foram realizados em 

triplicata. O volume inicial da fermentação foi de 100mL. 

 

4.6.1.2. Ensaio com a cepa Ethanol Red contaminado com as LAB  

O pré-inóculo da levedura da fermentação foi feito conforme descrito no item 4.4.2 e 

um volume adequado do mesmo foi centrifugado a 5000 rpm por 10 minutos e a biomassa 
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celular (inóculo) ressuspendida no mosto misto, de modo que a concentração celular no início 

do cultivo fosse de aproximadamente 2 x 107 cel/mL (NARENDRANATH; POWER, 2004; 

THOMAS; HYNES; INGLEDEW, 2001). 

Para as LAB, o pré-inóculo foi preparado conforme descrito no item 4.4.3. e durante a 

fase exponencial de crescimento, uma DO600 do segundo pré-inóculo bacteriano de cada 

linhagem foi correlacionada com as unidades formadoras de colônia (ver APÊNDICES B e C) 

e, dessa forma, o volume necessário do pré-inóculo para o cultivo foi calculado e centrifugado 

a 10000 rpm por 10 minutos de forma a se iniciar a fermentação com as seguintes concentrações 

bacterianas: 

• 5 x 107 UFC/mL (para as linhagens em cultivo, na proporção 1:1)  

• 7 x 108 UFC/mL (para as linhagens em cultivo, na proporção 1:1)   

• 7 x 108 UFC/mL (apenas L. fermentum)  

• 7 x 108 UFC/mL (apenas L. plantarum)   

 

Após a centrifugação, o pellet celular (inóculo) que continha as concentrações bacterianas 

acima descritas foi adicionado ao mosto misto no tempo de zero hora juntamente com as células 

da levedura. O cocultivo se deu por 72 horas a 32°C e 100 rpm em frascos agitados e iniciou-

se com um volume de 100 mL. 

A coleta das amostras do cocultivo aconteceu no intervalo de 24 horas a partir do 

tempo zero, nos quais retirou-se alíquotas do mosto: aferiu-se o pH, realizou-se a contagem das 

células viáveis das leveduras em microscópio com auxílio da câmara de Neubauer, e 

plaqueamento, no qual acompanhou-se a população bacteriana. Por fim, parte das amostras 

foram centrifugadas em centrífuga de bancada e filtradas em membrana Millipore de porosidade 

0,22µm para que fossem submetidas às análises em HPLC. Assim, acompanhou-se o consumo 

dos açúcares e a produção dos metabólitos extracelulares ao longo da fermentação. Vale 

ressaltar que, quando necessário, coletou-se amostras nos tempos de 4, 8 e 18h apenas para 

análise em HPLC. Os experimentos foram realizados em triplicata. 

 

4.6.1.3. Ensaio com mosto misto suplementado com maltose 

Foi realizado um ensaio com a cepa Ethanol Red em mosto misto suplementado com 

20g/L de maltose para que fosse possível observar se haveria consumo desse açúcar pela 

linhagem em tal meio. O pré- inóculo foi preparado conforme descrito no item 4.4.2 desse 
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trabalho e um volume adequado do mesmo foi centrifugado para atingir a concentração celular 

de 2 x 107 cel/mL no o início do cultivo, sendo então adicionada ao mosto por meio da 

ressuspensão da biomassa celular.  

O volume total de trabalho foi de 100mL. As amostras do cultivo foram retiradas no 

intervalo de 24h durante 72h, a partir do tempo zero, nos quais aferiu-se o pH, filtrou-as por 

membranas Millipore de porosidade 0,22µm e foram armazenadas para futuras análises por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). O experimento foi realizado em triplicata a 

32°C, 100 rpm. 

 

4.6.2. Ensaio em meio YPGM e YPM 

Com a finalidade de atestar a assimilação de maltose na ausência e na presença de 

glicose pela cepa Ethanol Red, um ensaio contendo apenas a levedura foi realizado em meios 

sintéticos Yeast extract-Peptone-Maltose (YPM) e Yeast extract-Peptone-Glucose-Maltose 

(YPGM). O pré- inóculo foi preparado conforme descrito no item 4.4.2 desse trabalho. Assim 

sendo, um volume adequado do mesmo foi centrifugado para obter uma concentração celular 

inicial nos meios a serem fermentados de 2 x 107 cel/mL. Em Erlenmeyers distintos foram 

adicionados 50mL de meio YP, assim como os volumes necessários de glicose e/ou maltose 

para que se atingissem as concentrações desejadas (26 g/L de maltose e 100 g/L de glicose), e 

totalizassem 100 mL de meio para iniciar o ensaio. O experimento foi conduzido por 72h a 

32°C e 100 rpm em frascos agitados e realizado em triplicata. A quantificação dos metabólitos 

produzidos e açúcares consumidos pela levedura ocorreu por meio do HPLC. Dessa forma, a 

cada 24h, retirou-se amostras que foram centrifugadas em centrifuga de bancada, filtradas por 

membranas Millipore de porosidade 0,22µm e submetidas ao equipamento para a análise. 

 

4.7. Métodos analíticos 

4.7.1. Quantificação dos metabólitos excretados no meio 

A quantificação dos metabólitos excretados no meio foi feita por meio da técnica de 

cromatografia líquida de alta eficiência. Para a leitura dos metabólitos dos ensaios: o etanol, os 

ácidos lático e acético e o glicerol e do açúcar maltose, foi necessário o sistema de cromatografia 

líquida Shimadzu Prominence com coluna HPX-87H BioRad, operado na temperatura de 60ºC. 

Para a fase móvel foi utilizada solução H2SO4 5mM 0,6 mL/min e detector de índice refração 

CG 410. Para a leitura dos demais açúcares ao longo dos experimentos: a glicose, a frutose e a 
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sacarose, utilizou-se o sistema Shimadzu Prominence com coluna HPX-87C BioRad, operado 

na temperatura de 85ºC com água como fase móvel, fluxo de 0,6 mL/min e detector de índice 

de refração (RID). A Tabela 1 mostra o tempo de retenção de cada composto avaliado nos 

ensaios e a coluna na qual as amostras foram submetidas. 

 Tabela 1. Tempo de retenção aproximado dos principais compostos avaliados nos ensaios cinéticos e 

fermentativos pelas colunas HPX-87H e HPX-87C 

Composto  tempo (min)   Coluna  

Glicose 10,5 HPX-87C 

Frutose 12,9 HPX-87C 

Maltose 7,8 HPX-87H 

Sacarose 8,6 HPX-87C 

Lactato 13,0 HPX-87H 

Glicerol 13,8 HPX-87H 

Acetato 15,3 HPX-87H 

  Etanol  22,4 HPX-87H  

Fonte: Autora, 2022 

 

4.7.2. Contagem das células de levedura 

A contagem das células ocorreu em microscópio com a objetiva 40X por meio da 

câmara de Neubauer em 5 quadrantes distintos. O corante utilizado foi o azul de metileno 0,2% 

na proporção 1:1. As células consideradas viáveis se mantiveram incolores após a aplicação do 

mesmo e as dadas como inviáveis adquiriram coloração azul, uma vez que a parede celular, 

nessa circunstância, permite a entrada do corante por estarem danificadas (LEE; ROBINSON; 

WANG, 1981). O método anteriormente descrito possibilitou estimar a porcentagem de células 

viáveis, visto que a viabilidade é a relação entre células vivas e o total de células (NOBRE, 

2005). 

 

4.7.3. Contagem das colônias das LAB 

A densidade bacteriana foi mensurada por meio da contagem de colônias através do 

plaqueamento, que se deu pela técnica da microgota em placas de Petri contendo meio MRS 

ágar e cicloheximida (preparada conforme descrito no item 4.3), para evitar que células de 

levedura se desenvolvessem no meio. Finalizado o procedimento, as placas foram dispostas em 

uma incubadora a 37°C. Após 48 horas, as colônias foram contadas  (GUERRA, 2016). 
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4.7.4. Medidas de pH 

O pH do mosto foi aferido por meio de um pHmetro de bancada antes de iniciar a 

fermentação, para garantir que o mesmo estivesse entre 5,1 e 5,2 (BISCHOFF et al., 2009) e 

também após cada coleta realizada no intervalo de 24 h para que fosse possível verificar a acidez 

presente no meio. 

 

4.8.  Tratamentos dos dados experimentais  

4.8.1. Cálculo da estimativa do consumo de glicose pelas LAB em cultivo 

A estimativa do consumo de glicose pelas LAB foi feita com base no metabolismo 

heterofermentativo da cepa L. fermentum, no qual é formada uma mistura equimolar entre 

lactato e a soma de etanol + acetato (WISSELINK et al., 2002). A partir desse pressuposto, foi 

possível assumir que a soma das concentrações molares entre acetato e etanol resulta em lactato 

produzido por L. fermentum e a concentração molar restante desse metabólito presente no meio 

foi atribuído à cepa homofermentativa (L. plantarum). A razão estequiométrica metabólica 

entre o lactato e glicose é de 1:1 para a cepa heterofermentativa (L. fermentum) e de 2:1 para a 

homofermentativa (L. plantarum) (WISSELINK et al., 2002). Assim sendo, para a cepa 

heterofermentativa a concentração que foi produzida de lactato foi consumida de glicose e para 

a cepa homofermentativa (L. plantarum), o que foi consumido de glicose equivale 

numericamente à metade da concentração molar produzida de lactato. 

 

4.8.2. Cálculo das médias e desvios-padrão dos dados obtidos nos experimentos 

As médias e os desvios-padrão do consumo dos açúcares (glicose, frutose, sacarose e 

maltose), produção dos metabólitos (etanol, glicerol, lactato e acetato), bem como o pH dos 

meios fermenteativos e contagem celular das leveduras e bactérias, foram realizados com 

auxílio do software Excel 2019, considerando-se as triplicatas de cada ensaio.  

Torna-se importante frisar que para cada ensaio contaminado, um ensaio controle 

(somente com a levedura) fora realizado paralelamente. Dessa forma, os percentuais de redução 

ou aumento dos metabólitos foram calculados entre os mesmos com base nos cultivos 

desenvolvidos no mesmo dia. 

 

4.8.3. Cálculo da produtividade volumétrica de produção de etanol 

Por meio da concentração de etanol produzida após 24h de cultivo foi possível realizar o 
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cálculo do parâmetro fisiológico da produtividade através da Equação 1 (SCHMIDELL; 

FACCIOTTI, 2001). 

𝑷𝒆𝒕 =
𝑪𝒆𝒕𝒇−𝑪𝒆𝒕𝟎

𝒕𝒇−𝒕𝟎
           (1) 

Onde:  

Pet = Produtividade volumétrica de produção de etanol [g/(L.h)] 

Cetf  = Concentração final de etanol em 24h (g/L) 

Cet0 = Concentração inicial de etanol (g/L) 

tf = tempo final após 24h de fermentação (h) 

t0 = tempo inicial de fermentação (h) 

 

4.8.4. Análise estatística dos dados obtidos nos ensaios 

A análise estatística dos dados foi feita por meio do software GraphPad Prism 9 (GraphPad 

Software, EUA). O teste t foi realizado para os ensaios, no qual p>0,05 foram consideradas 

diferenças não significativas e p<0,05 diferenças significativas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1.  Cultivo de linhagens industriais de LAB em frascos estáticos nos meios 

MRS, hidrolisado de milho e xarope de cana-de-açúcar  

Durante a fermentação alcoólica, o consumo dos açúcares assimiláveis disponíveis no 

meio se dá não somente pelas leveduras, mas também por demais microrganismos ali presentes, 

como as LAB (SAUNDERS et al., 2019). A fim de verificar o comportamento fisiológico 

quantitativo dessas bactérias, como a produção de metabólitos em cada um dos meios 

industriais que seriam utilizados nos ensaios fermentativos, e dessa forma traçar um 

comparativo com os resultados obtidos no crescimento em meio padrão, um cultivo simultâneo 

em frascos estáticos das linhagens de LAB L. fermentum (heterofermentativa) e L. plantarum 

(homofermentativa) foi realizado em três meios distintos: MRS (padrão), hidrolisado de milho 

(HM) e xarope de cana-de-açúcar (X). Conforme já abordado anteriormente no item 3.4 a 

glicose é metabolizada pelas LAB por meio da via EMP nos quais os açúcares são convertidos 

a piruvato e posteriormente aos ácidos lático e acético e etanol, a depender de seu metabolismo 

(KANDLER, 1983). A Tabela 2 apresenta os dados dos metabólitos produzidos pelas LAB em 

cada meio no final do cultivo. (GIACON, 2021) 

Tabela 2. Concentração final (em g/L) dos metabólitos em cada meio de cultivo após 24h de cultivo simultâneo 

com as LAB L. fermentum (hetero) e L. plantarum (homo) 

 MRS HM X 

Lactato 16,868 ± 0,287 4,225 ± 0,088 3,677 ± 0,084 

Acetato 4,727 ± 0,009 0,430 ± 0,005 0,528 ± 0,006 

Etanol 2,593 ± 0,075 0,525 ± 0,072 0,489 ± 0,008 

Os dados são apresentados como média ± o desvio padrão dos experimentos realizados em triplicata. Meio      

±concentração inicial de açúcares: MRS=meio Man, Rogosa e Sharpe ± 20 g/L; HM=hidrolisado de milho ±50 

g/L; X=xarope de cana-de-açúcar ±50 g/L. Fonte: Autora, 2022. 

 

Possivelmente, os resultados inferiores da produção dos metabólitos nos meios 

industriais em relação ao meio de cultura padrão, estão atrelados ao fato de que o xarope de 

cana e o hidrolisado de milho não possuem nutrientes suficientes em suas composições 

(BASSO; BASSO; ROCHA, 2011; PRASANTHI et al., 2017) para o desenvolvimento das 

linhagens bacterianas sem a presença da levedura. Uma vez que segundo a literatura, os 

lactobacilos têm auxotrofia de múltiplas vitaminas e aminoácidos para o seu crescimento 

(WEGKAMP et al., 2010), que são encontrados no meio MRS, como a arginina, asparagina, 

histidina, isoleucina, leucina, metionina, valina e tirosina (PONOMAROVA et al., 2017), além 
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do ácido nicotínico (CHALLINOR; ROSE, 1953) e a biotina, essencial para a produção de 

ácidos graxos nas bactérias ácido láticas (WILLIAMS; FIEGER, 1946). No entanto, durante o 

cocultivo dos dois microrganismos ocorre uma relação simbiótica na qual tais substâncias são 

secretadas pelas leveduras e suprem as necessidades nutricionais para o desenvolvimento das 

LAB (PONOMAROVA et al., 2017). 

Fica claro nesse experimento, que a elevada concentração de aminoácidos e vitaminas 

presentes no meio MRS é mais significativa para o desenvolvimento das bactérias do que a 

concentração dos açúcares, em virtude de que mesmo havendo maiores concentrações de 

glicose no início do cultivo nos meios industriais (± 50g/L), quando comparado ao meio MRS 

(± 20g/L), o desenvolvimento das cepas foi melhor no meio de cultivo padrão. 

 Por meio desses ensaios, também foi possível estimar a concentração molar de ácido 

lático produzido (item 4.8.1) e consequentemente, a concentração molar de glicose consumida 

por cada uma das cepas bacterianas cultivadas simultaneamente, para então verificar qual das 

linhagens bacterianas teve melhor desempenho em cada meio de cultura. Os dados do cultivo 

no meio padrão são apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3. Concentração (em mol/L) estimada de ácido lático produzido e glicose consumida pela cepa L. 

fermentum (hetero) em cultivo simultâneo das LAB L. fermentum (hetero) e L. plantarum (homo) em meio MRS 

com glicose 

 

Tempo  

(h) 

 

Acetato 

 (mol/L) 

 

Etanol 

 (mol/L) 

 

Lactato 

 (mol/L) 

Glicose 

consumida  

(mol/L) 

2 0,0003 ±0,0001 0,0028 ± 0,0006 0,0032 ± 0,0006 0,003 

4 0,0012 ± 0,0002 0,0147 ± 0,0016 0,0160 ± 0,0014 0,016 

6 0,0013 ± 0,0002 0,0397 ± 0,0036 0,0410 ± 0,0037 0,041 

8 0,0028 ± 0,0004 0,0630 ± 0,0065 0,0658 ± 0,0062 0,066 

24 0,0208 ± 0,0002 0,0563 ± 0,0016 0,0771 ± 0,0018 0,077 

Os dados são apresentados como média ± o desvio padrão dos experimentos realizados em triplicata. Fonte: 

Autora, 2022. 
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Tabela 4. Concentração (em mol/L) estimada de ácido lático produzido e glicose consumida pela cepa L. 

plantarum (homo) em cultivo simultâneo das LAB L. fermentum (hetero) e L. plantarum (homo) em meio MRS 

com glicose 

 

Tempo 

(h) 

Lactato total 

(homo + hetero) 

(mol/L) 

 

Lactato 

 (mol/L) 

Glicose  

consumida  

(mol/L) 

2 0,0137 ± 0,0007 0,0074 ± 0,0004 0,004 

4 0,0608 ± 0,0020 0,0417 ± 0,0012 0,021 

6 0,1210 ± 0,0018 0,0769 ± 0,0024 0,038 

8 0,1627 ± 0,0015 0,0939 ± 0,0067 0,047 

24 0,1873 ± 0,0032 0,1071 ± 0,0046 0,054 

Os dados são apresentados como média ± o desvio padrão dos experimentos realizados em triplicata. O lactato 

total refere-se à concentração de lactato total, em mol/L, presente no meio de cultivo, ou seja, produzida por ambas 

as cepas bacterianas (homo + hetero). Fonte: Autora, 2022. 

 

A partir das estimativas da concentração molar de glicose consumida por cada cepa 

em função da razão estequiométrica metabólica entre lactato e glicose, constatou-se que a cepa 

heterofermentativa (L. fermentum) aparentemente consumiu maior quantidade da fonte de 

carbono (glicose) para  a formação dos seus metabólitos, cerca de 43% (p<0,05) mais do que a 

cepa homofermentativa (L. plantarum) ao final das 24 horas de cultivo, apesar de geralmente 

apresentarem um lento crescimento nesse substrato, provocado pela baixa velocidade de 

reoxidação de dois NADH extras na via do etanol (KANDLER; WEISS, 1986). 

As Tabelas 5 e 6 mostram os dados da concentração estimada do ácido lático 

produzido, bem como o consumo da glicose pelas cepas homo-e heterofermentativas em xarope 

de cana-de-açúcar. 

Tabela 5. Concentração (em mol/L) estimada de ácido lático produzido e glicose consumida pela cepa  L. 

fermentum (hetero) em cultivo simultâneo das LAB L. fermentum (hetero) e L. plantarum (homo) em xarope de 

cana-de-açúcar 

 

Tempo 

 (h) 

 

Acetato  

(mol/L) 

 

Etanol  

(mol/L) 

 

Lactato  

(mol/L) 

Glicose 

consumida 

(mol/L) 

2 0,00101 ±0,00001 0,00090 ± 0,00009 0,00200 ± 0,00006 0,002 

4 0,00330 ± 0,00004 0,00250 ± 0,00020 0,00600 ± 0,00010 0,006 

6 0,00510 ± 0,00003 0,00280 ± 0,00020 0,00800 ± 0,00030 0,008 

8 0,00610 ± 0,00010 0,00430 ± 0,00010 0,01040 ± 0,00020 0,010 

24 0,00820 ± 0,00007 0,00870 ± 0,00020 0,01690 ± 0,00020 0,017 
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Os dados são apresentados como média ± o desvio padrão dos experimentos realizados em triplicata. Fonte: 

Autora, 2022. 

 

Tabela 6. Concentração (em mol/L) estimada de ácido lático produzida e glicose consumida pela cepa  L. 

plantarum (homo) em cultivo simultâneo das LAB L. fermentum (hetero) e L. plantarum (homo) em xarope de 

cana-de-açúcar 

 

Tempo 

 (h) 

Lactato total 

(homo + hetero) 

(mol/L) 

 

Lactato 

 (mol/L) 

Glicose  

consumida  

(mol/L) 

2 0,0070 ± 0,0002 0,0040 ± 0,0010 0,002 

4 0,0160 ± 0,0004 0,0090 ± 0,0010 0,005 

6 0,0220± 0,0005 0,0121 ± 0,0006 0,006 

8 0,0260± 0,0005 0,0141 ± 0,0008 0,007 

24 0,0410 ± 0,0009 0,0225 ± 0,0005 0,011 

Os dados são apresentados como média ± o desvio padrão dos experimentos realizados em triplicata. O lactato 

total refere-se à concentração de lactato total, em mol/L, presente no meio de cultivo, ou seja, produzida por ambas 

as cepas bacterianas (homo + hetero). Fonte: Autora, 2022. 

Assim como no meio de cultura MRS, o cultivo em xarope de cana-de-açúcar também 

apontou maior consumo da glicose pela cepa heterofermentativa, aproximadamente 54% 

(p<0,05) em relação à cepa homofermentativa (L. plantarum). O xarope de cana utilizado no 

presente trabalho possui frutose em sua composição, constituindo aproximadamente de 5,0 a 

7,0% dos açúcares totais no xarope concentrado (glicose, frutose e sacarose), que foram aferidos 

por cromatografia líquida de alta eficiência. Segundo Kandler (1983), em condições de ausência 

ou baixas concentrações de oxigênio, meios que possuem frutose impulsionam o crescimento 

de cepas heterofermentativas, uma vez que as mesmas fazem uso da frutose como aceptor final 

de elétrons para reoxidarem o NADH excedente, visto que 3 mols de NADH são formados e 

apenas dois deles são reoxidados. A frutose pode também ser convertida em glicose pela 

glicose-6-fosfato isomerase, o que possibilita o uso desse açúcar para a produção dos 

metabólitos da cepa heterofermentativa (KANDLER, 1983).  

Assim como nesse trabalho, Giacon (2021) também observou melhor desempenho da 

cepa heterofermentativa em meios que continham frutose. A autora realizou experimentos em 

microplaca e avaliou as velocidades específicas máximas de crescimento das cepas L. 

fermentum (hetero) e L. plantarum (homo), cultivadas separadamente, na presença e ausência 

de frutose nos meios MRS e MBL (20 g/L de glicose, 5g/L de extrato de levedura, 5g/L de 

peptona, 2g/L de K2HPO4, 0,2 g/L de MgSO4 e 0,01g/L de MnSO4) (VON WEYMARN; 

HUJANEN; LEISOLA, 2002) e concluiu que a cepa heterofermentativa (L. fermentum) cresceu 
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com maior velocidade específica nos meios que possuíam o açúcar em sua composição, 

conforme mostra a Figura 12.  

Figura 12.Velocidades específicas máximas de crescimento (h-1) das LAB homofermentativa (L. plantarum) e 

heterofermentativa (L. fermentum) 

  
Fonte: Adaptado de Giacon, 2021. 

 

As Tabelas 7 e 8 dispõem as concentrações molares de lactato produzido e de glicose 

consumida por ambas as cepas no meio de cultivo de hidrolisado de milho. 

Tabela 7. Concentração (em mol/L) estimada de ácido lático produzido e glicose consumida pela cepa L. 

fermentum (hetero) em cultivo simultâneo das LAB L. fermentum (hetero) e L. plantarum (homo) em hidrolisado 

de milho 

 

Tempo 

(h) 

 

Acetato 

(mol/L) 

 

Etanol 

(mol/L) 

 

Lactato 

(mol/L) 

Glicose 

consumida 

(mol/L) 

2 0,00130 ±0,00010 0,00140 ± 0,00020 0,00250 ± 0,00020 0,002 

4 0,00330 ± 0,00020 0,00190 ± 0,00050 0,00500 ± 0,00050 0,005 

6 0,00440 ± 0,00010 0,00170 ± 0,00030 0,00590 ± 0,00020 0,006 

8 0,00500 ± 0,00005 0,00270 ± 0,00040 0,00740 ± 0,00040 0,007 

24 0,00680 ± 0,00007 0,00930 ± 0,00150 0,01590 ± 0,00140 0,016 

Os dados são apresentados como média ± o desvio padrão dos experimentos realizados em triplicata. Fonte: 

Autora, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

Tabela 8. Concentração (em mol/L) estimada de ácido lático produzido e glicose consumida pela cepa L. 

plantarum (homo) em cultivo simultâneo das LAB L. fermentum (hetero) e L. plantarum (homo) em hidrolisado 

de milho 

 

Tempo 

(h) 

Lactato total 

(homo + hetero) 

(mol/L) 

 

Lactato 

(mol/L) 

Glicose 

consumida 

(mol/L) 

2 0,0086 ± 0,0004 0,0051 ± 0,0004 0,003 

4 0,0154 ± 0,0002 0,0095 ± 0,0009 0,005 

6 0,0196± 0,0003 0,0128 ± 0,0006 0,006 

8 0,0234± 0,0005 0,0151 ± 0,0006 0,007 

24 0,0470 ± 0,0010 0,0301 ± 0,0011 0,015 

Os dados são apresentados como média ± o desvio padrão dos experimentos realizados em triplicata. O lactato 

total refere-se à concentração de lactato total, em mol/L, presente no meio de cultivo, ou seja, produzida por ambas 

as cepas bacterianas (homo + hetero). Fonte: Autora, 2022. 

Os dados revelaram que, diferentemente do que houve nos demais meios de cultura 

apresentados anteriormente, o consumo da fonte de carbono foi praticamente o mesmo por 

ambas as cepas (p>0,05). Esse resultado pressupõe que em meios de cultivo que não possuam 

condições ideais de crescimento para os lactobacilos, a cepa heterofermentativa necessite de 

algum aceptor externo de elétrons para impulsionar seu crescimento, como acontece com o 

xarope de cana que conforme citado anteriormente, possui a frutose. 

 

5.2. Ensaios em cocultivos com mosto misto contaminados por cepas homo-

e heterofermentativas de LAB 

Para avaliar a influência dos lactobacilos em fermentações de mosto misto (hidrolisado 

de milho e xarope de cana), foram realizados ensaios em cocultivos, ou seja, cultivos com a 

levedura na presença das LAB de dois tipos metabólicos (homo- e heterofermentativas). Para 

tal, nos cocultivos, as LAB foram inoculadas separadamente (apenas um tipo metabólico) e 

simultaneamente (ambos os tipos metabólicos, em igual proporção), na concentração inicial de 

7  108 UFC/mL. Para cada condição avaliada, foi realizado um cultivo controle, ou seja, 

inoculado apenas com a levedura (com concentração inicial de cerca de 2  107 cel/mL). Assim, 

os tratamentos foram os seguintes: Levedura + Heterofermentativa (L. fermetum), Levedura + 

Homofermentativa (L. plantarum), Levedura + Heterofermentativa (L. fermetum) + 

Homofermentativa (L. plantarum). A razão pela qual foram realizados cocultivos com LAB 

inoculadas simultaneamente (ambos os tipos metabólicos), deve-se ao fato de que os dois tipos 
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coexistem no contexto industrial (COSTA et al., 2008; GALLO, 1990). Adicionalmente, foi 

realizado um outro tratamento em cocultivo com os dois tipos metabólicos (Levedura + 

Heterofermentativa (L. fermentum) + Homofermentativa (L. plantarum), porém numa 

concentração inicial menor de 5  107 UFC/mL, representando um nível de contaminação basal 

da realidade industrial (BASSO et al., 2008). 

 

5.2.1. Consumo dos açúcares 

A Figura 13 apresenta o consumo dos açúcares nos cultivos controle e contaminados 

pelas LAB nas concentrações de 7 x 108 UFC/mL e 5 x 107 UFC/mL. 

Figura 13. Concentração dos açúcares (em g/L) ao longo dos cultivos com mosto misto 

 

Ensaios realizados em monocultivo (levedura S. cerevisiae Ethanol Red, com concentração inicial de 2 x 107 

cel/mL, condição controle) e em cocultivo com LAB: A: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum (7 x 108 UFC/mL); B: cultivo controle e cocultivo com LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 

108 UFC/mL); C: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. fermentum + LAB 

homofermentativa L. plantarum (7 x 108 UFC/mL); e D: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (5 x 107 UFC/mL). Os resultados são as médias dos 

experimentos realizados em triplicata e as barras de erro expressam os desvios padrão. Fonte: Autora, 2022. 

A partir dos ensaios fermentativos realizados foi possível notar, que tanto a scarose, 

quanto a glicose e a frutose foram exauridas nas primeiras 24 horas em todos os cocultivos, 
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bem como foi possivel observar a hidrólise da sacarose por meio da diminuição da concentração 

da mesma à medida que a glicose, mas principlamente a frutose se elevava. 

Ademais, verificou-se o consumo desses açúcares de forma mais pronunciada nos 

ensaios contaminados quando comparado aos controles (8h), haja visto que nessa circunstância 

há maior concentração de microrganismos para metabolizarem as fontes de carbono 

disponíveis. Também notou-se que, nos ensaios em que a cepa heterofermentativa (L. 

fermentum) esteve presente, a concentração da frutose teve uma redução mais rápida, em 8h, 

do que no cultivo em que havia apenas a cepa homofermentativa (L. plantarum), 

aproximadamente 3g/L. Possivelmente em função da capacidade da mesma utilizar a frutose 

como aceptor final de elétrons e, consequentemente obter uma velocidade específica máxima 

de crescimento maior (KANDLER, 1983). 

Surpreendentemente, observou-se em todos os cultivos que não houve consumo de 

maltose nos ensaios controle pela levedura, uma vez que a concentração do açúcar reportada do 

início ao fim da fermentação foi a mesma. Cerca de 28 g/L e 10g/L, a depender do hidrolisado 

utilizado. 

Contudo, já foi apontado na literatura que a maltose é comumente consumida pelas 

leveduras, até mesmo na presença da glicose, após o seu consumo completo (LAGUNAS, 1993; 

NOVAK; ZECHNER-KRPAN; MARI}, 2004). A maltose é transportada para o citosol das 

células de S. cerevisiae por meio de transportadores α-glucosídeos, onde então ela é clivada em 

duas moléculas de glicose por meio da α-glicosidase (HATANAKA; MITSUNAGA; 

FUKUSAKI, 2018; RUSSEL, 2003). Dessa maneira, para certificar que a cepa utilizada nesse 

trabalho (Ethanol Red) possui de fato capacidade de assimilar tal açúcar, foram realizados 

cultivos em meio YPmaltose (YPM) e YPglicose+maltose (YPGM) para avaliar a cinética de 

consumo desse açúcar por essa cepa, na ausência e na presença de glicose, respectivamente. As 

Figuras 14 e 15 apresentam o consumo dos açúcares em cada cultivo. 
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Figura 14. Consumo da glicose e da maltose (em g/L) pela levedura S. Cerevisiae (2 x 107 cel/mL) ao longo do 

cultivo realizado em frascos agitados em meio YPGM e YPM. 

 

Os resultados são as médias dos experimentos realizados em triplicata e as barras de erro exprimem os desvios 

padrão. Fonte: Autora, 2022. 

 

Figura 15. Consumo da maltose (em g/L) pela levedura S. Cerevisiae (2 x 107 cel/mL) ao longo do cultivo 

realizado em frascos agitados em meio YPM 

 

Os resultados são as médias dos experimentos realizados em triplicata e as barras de erro exprimem os desvios 

padrão. Fonte:Autora, 2022. 

 

Os dados das curvas cinéticas mostraram que a levedura Ethanol Red foi capaz de 

assimilar a maltose em ambos os ensaios e ainda mais rapidamente quando se tratava do único 

açúcar disponível no meio, esgotando-se em 24h de cultivo. A metabolização da maltose se deu 

mais lentamente do que a da glicose, dissipando-se completamente em 72h. Isso ocorre, pois, a 

maltose adentra a célula da levedura por transporte ativo, o que implica em gasto energético 
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(ATP) e por isso se dá de forma mais lenta. A cada 1 molécula de maltose transportada ocorre 

o cotransporte de 1 próton, e para manter a eletroneutralidade a célula extrude 1 K+. Já a glicose 

é transportada por difusão facilitada não requerendo energia para tal, sendo então primeira e 

mais rapidamente consumida (HATANAKA; MITSUNAGA; FUKUSAKI, 2018; LAGUNAS, 

1993). 

Ainda assim, como as análises cromatográficas haviam reportado o pico 

correspondente como sendo maltose, tanto nos monocultivos (condição controle) como nos 

cocultivos em frascos agitados (Figura 13), realizou-se um novo ensaio, mas agora em mosto 

misto e em monocultivo (apenas inoculado com a levedura), porém, suplementado com uma 

concentração conhecida de maltose, para então verificar se haveria a assimilação do açúcar pela 

levedura nesse meio (Figura 16). 

Figura 16. Consumo dos açúcares (em g/L) pela levedura S. cerevisiae (2 x 107 cel/mL) ao longo do cultivo em 

mosto misto suplementado com maltose realizados em frascos agitados. 

 

Os resultados são as médias dos experimentos realizados em triplicata e as barras de erro exprimem os desvios 

padrão. Fonte: Autora, 2022. 

 

Com base nos dados apresentados na Figura 16, notou-se o consumo completo da 

glicose, da frutose, bem como da sacarose após 48h de ensaio. Contudo, atestou-se que a 

concentração total de maltose (referente à soma do que havia no mosto misto e o que foi 

adicionado) manteve-se constante até o final de 72h, isto é, de fato não ocorreu a assimilação 

do açúcar proveniente de nenhuma das fontes: do próprio hidrolisado de milho, e da fonte 

externa que foi suplementada. Especula-se que isso tenha ocorrido em função do baixo pH que 

o meio de cultivo atingiu ao longo de todos os ensaios em mosto misto (ver item 5.2.5).  
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A Figura 17 mostra o pH do mosto suplementado com maltose. 

Figura 17. pH do mosto misto suplementado com maltose ao longo de 72h de cultivo em frascos agitados. 

  
Os resultados são as médias dos experimentos realizados em triplicata e as barras de erro exprimem os desvios 

padrão. Fonte: Autora, 2022. 

 

De acordo com Loureiro-Dias e Peinado (1984) a máxima absorção de maltose em S. 

cerevisiae ocorre quando o pH do meio está entre 4,5 e 6,0 e tem uma forte diminuição quando 

o mesmo está abaixo de 4,0 e acima de 7,0. Uma vez que nesses intervalos, são afetadas tanto 

a taxa de absorção máxima aparente (vmax) quanto a constante de meia saturação aparente (Km), 

que são os parâmetros utilizados para verificar a assimilação de açúcares, como a maltose, pela 

levedura. Dessa maneira, após o esgotamento dos açúcares que são primeiramente consumidos 

(glicose, frutose e sacarose), o pH do mosto já estaria baixo o suficiente para inibir a absorção 

da maltose. O que provavelmente não ocorreu nos ensaios em meio YP, uma vez que ao longo 

desses experimentos possivelmente não atingiu-se um valor de pH inferior a 4,0, visto que não 

houve adição nesse meio de um sal de amônio, como ocorreu com o mosto misto, que foi 

suplementado com o sulfato de amônio. Esse composto acidifica o meio após ser consumido, 

uma vez que libera íons H+ (PASTORE, 2011).(LOUREIRO-DIAS; PEINADO, 1984) 

Os lactobacilos assimilam a maltose por meio de um simportador maltose/H+, que é 

então fracionada em dois mols de glicose por meio da maltose fosforilase (ANTUÑA; 

MARTINEZ-ANAYA, 1993; CORT; KUMARA; VERACHTERT, 1994; VRANCKEN et al., 

2008). Curiosamente, apenas os meios que continham a bactéria ácido lática L. fermentum 

(hetero) mostrou um breve consumo do açúcar, cerca de 3 g/L nos ensaios em que as cepas 

homo-e heterofermentativas foram cocultivadas (5 x 107 UFC/mL e 7 x 108 UFC/mL), e 

aproximadamente 5 g/L na fermentação em que apenas a cepa heterofermentativa (L. 
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fermentum) esteve presente (Figura 13). Diante disso, é possível que diferentemente da S. 

cerevisiae, o L. fermentum (hetero), não teve o consumo da maltose tão afetado pelo baixo pH, 

indicando que essa cepa, isolada de um processo industrial, seja bastante ácido-tolerante, 

diferentemente da L. plantarum (homo), que não apresentou consumo do açúcar. Apesar disso, 

um estudo desenvolvido por Vrancken et al. (2008) com L. fermentum mostrou que em pH 3,5 

o consumo da maltose não existiu, já em pH 7,5 houve seu consumo parcial. Nesse quesito, a 

capacidade de consumir um açúcar em condições processuais nas quais a levedura e a cepa 

homofermentativa (L. plantarum) não possui, confere à LAB heterofermentativa (L. 

fermentum) uma vantagem competitiva.  

Acredita-se que, a elevada concentração de maltose presente no hidrolisado de milho 

seja em função de uma hidrólise enzimática incompleta, haja visto que as dextrinas, 

oligossacarídeos e demais açúcares não fermentescíveis, são em grande maioria clivados 

durante o processo enzimático em glicose, substrato que as leveduras são capazes de consumir 

na etapa de fermentação (KWIATKOWSKI et al., 2006; PAN; NICHOLSON; KOLACHOY, 

1953).  

Devantier, Pedersen e Olsson (2005), reportaram que resíduos de dissacarídeos (até 

mesmo maltose) no final da fermentação nas indústrias produtoras de etanol de milho são 

tipicamente observados e que a dose de enzima utilizada afeta, de fato, na taxa de consumo dos 

açúcares. Em todas as dosagens testadas durante uma fermentação com a cepa Fermiol Super 

HA, as concentrações dos açúcares residuais no final da fermentação foram próximos a 25g/L, 

e o pH final próximo a 3,8-3,9. Nos ensaios realizados com duas linhagens de S. cerevisiae 

(Red Star e 227 Ng) e com a dosagem enzimática de 0,3 unidades de amiloglucosidase (AGU)/g 

de matéria seca, também foi possível observar maltose residual (5 g/L) após 72h de 

fermentação. Dessa maneira, é importante que o processo de hidrólise enzimática seja o mais 

eficiente possível para reduzir a concentração de açúcares residuais que poderiam ser 

consumidos pelas leveduras e consequentemente elevaria a produção em etanol. 

 

5.2.2.  Etanol  

Os efeitos negativos da presença bacteriana na concentração final de etanol no 

processo fermentativo já foram bastante especulados e atribuídos ao fato de que  as bactérias 

ácido láticas competem com a levedura por nutrientes e fontes de carbono disponíveis 

(BAYROCK; INGLEDEW, 2004), especialmente os açúcares (glicose, maltose, frutose e 
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sacarose). Essa competição provoca o desvio desses substratos para a produção dos metabólitos 

finais das LAB: os ácidos orgânicos lático e acético e o etanol, que inibem o crescimento e o 

metabolismo da levedura, causando então a queda do rendimento etanólico, haja visto que os 

ácidos têm a capacidade de difusão através da membrana celular da levedura, onde então irão 

se dissociar e liberar íons H+ acidificando o citoplasma da célula (BECKNER; IVEY; 

PHISTER, 2011). De fato, foi possível notar reduções nas concentrações de etanol entre os 

cultivos controle e contaminado pelas LAB conforme mostra a Figura 18. 

Figura 18. Concentração de etanol (em g/L) ao longo dos cultivos com mosto misto 

 
 

Ensaios realizados em monocultivo (levedura S. cerevisiae Ethanol Red, com concentração inicial de 2 x 107 

cel/mL, condição controle) e em cocultivo com LAB: A: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum (7 x 108 UFC/mL); B: cultivo controle e cocultivo com LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 

108 UFC/mL); C: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. fermentum + LAB 

homofermentativa L. plantarum (7 x 108 UFC/mL); e D: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (5 x 107 UFC/mL). Os resultados são as médias dos 

experimentos realizados em triplicata e as barras de erro expressam os desvios padrão. Fonte: Autora, 2022. 

Diante dos dados dispostos pôde-se constatar que após 24h de cultivo, a redução 

percentual entre o ensaio controle (monocultivo) e o contaminado apenas com a cepa 

heterofermentativa (L. fermentum) foi de 10,6% (p<0,05). Já na presença exclusiva da cepa 

bacteriana homofermentativa (L. plantarum), essa redução entre o meio contaminado e controle 



 

59 
 

foi de 9,9% (p<0,05). Dessa forma, pôde-se inferir que ambas as linhagens (homo-e 

heterofermentativa) foram igualmente prejudiciais à levedura, diferentemente do que foi 

observado por Basso e colaboradores (2014), uma vez que constataram que nas condições da 

fermentação brasileira com mosto de cana, a linhagem heterofermentativa (L. fermentum) foi 

mais deletéria para o processo. 

Quando houve o tratamento levedura + homo (L. plantarum) + hetero (L. fermentum), 

estando as LAB na concentração de 7 x 108 UFC/mL (Figura 18 C), a queda percentual do 

etanol em 24h também foi significativa: 6,0% entre o ensaio controle e o tratamento 

contaminado. Surpreendentemente, essa redução percentual foi menor do que quando as 

mesmas foram cultivadas separadamente, demonstrando que o dano à levedura foi curiosamente 

inferior em relação aos obtidos com as cepas isoladas. Isso provavelmente ocorreu em função 

de uma interação competitiva e sinergeticamente negativa entre as cepas bacterianas, que 

acabam contrabalanceando o efeito negativo sobre a produção de etanol. Lino et al. (2021) 

abordaram em seu trabalho que diversidades bacterianas muito baixas ou muito altas são menos 

prejudiciais ao rendimento em etanol do que as intermediárias. Seus estudos também mostraram 

que uma diversidade bacteriana de seis espécies diferentes foi benéfica para o rendimento 

fermentativo, levando-o até próximo aos resultados obtidos pela levedura em monocultura. (SENNE DE 

OLIVEIRA LINO et al., 2021) 

Quanto ao cocultivo contendo ambas as cepas bacterianas (L. plantarum - homo e L. 

fermentum - hetero) na concentração de 5 x 107 UFC/mL (Figura 18 D), a redução na 

concentração de etanol entre os ensaios controle e contaminado em 24h foi de 3,9% (p<0,05). 

Dessa forma, fica claro que para o meio proposto e utilizado nesse trabalho, uma contaminação 

concomitante de duas espécies bacterianas com concentrações superiores à 107 UFC/mL 

(considerada basal para o processo brasileiro) e, principalmente maiores do que 108 UFC/mL 

seriam danosas ao processo, uma vez que provocaram reduções percentuais consideráveis na 

concentração de etanol. 

Trabalhos anteriores também reportaram queda nas concentrações e rendimento em 

etanol por cepas de lactobacilos quando comparados a cultivos apenas na presença das 

leveduras, em função do desvio dos carboidratos para a formação de glicerol, e/ou metabóltios 

produzidos pelas LAB, que aumentavam à medida que o etanol reduzia. Thomas e 

colaboradores (2001) em estudo realizado em batelada obtiveram diminuições de cerca de 3% 

e 5% na concentração final de etanol na fermentação de mosto de milho durante 72h na presença 

de L. fermentum e L. plantarum, respectivamente em índices de 107 células/mL em cocultivo 
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com S. cerevisiae adicionada no tempo 0h juntamente com as cepas bacterianas. Narendranath 

e Power (2004) realizaram fermentações, em biorreatores, em cocultivo da levedura com L. 

plantarum e L. paracasei, separadamente por 72h em mosto de milho e observaram baixas na 

produção de etanol que variaram de 1,4% a 2,5% v/v para 107 células/mL da cepa L. plantarum 

e de 0,64% a 6,53% v/v para índices de contaminação de 108 células/mL. Para a cepa L. 

paracasei a variação foi de 1,7% a 3,10% v/v também para um índice de contaminação de 107 

células/mL e de 1,06% a 4,93% v/v na presença de 108 células/mL da LAB. Já no modelo de 

fermentação brasileiro, em mosto composto por substrato de cana-de-açúcar, Basso e 

colaboradores (2014) também notaram a influência das bactérias no cultivo, visto que após 5 

ciclos fermentativos com uma contaminação de 108 células/mL por L. fermentum houve uma 

redução no rendimento em etanol de aproximadamente 4% e de 2% pela cepa L. plantarum, 

indicando que apesar de uma contaminação com índice mais elevado, a fermentação nas 

condições brasileiras de cultivo é, aparentemente, mais resistente a ação das LAB. Cabe 

salientar que é estimado uma perda média diária de 20 mil litros de etanol em uma destilaria de 

médio porte quando ocorre a contaminação por 108 cél/mL de bactérias (AMORIM et al., 2011). 

Além das reduções percentuais em etanol observadas, também foi possível notar que a 

produtividade volumétrica de produção de etanol ao final de 24h de fermentação foi afetada 

pela contaminação bacteriana, tendo esse parâmetro reduzido quando as LAB estiveram 

presentes, conforme pode ser observado pela Tabela 9. O cálculo da produtividade foi realizado 

de acordo com a Equação 1 disposta no item 4.8.3 desse trabalho. 

Tabela 9. Produtividade volumétrica de produção de etanol [em g/(L.h)] após 24h de fermentação na presença e 

na ausência das LAB em mosto misto 

Levedura / Levedura + LAB (hetero- 108 UFC/mL) (A) 

Microrganismos Produtividade [g/(L.h)] 

Levedura 2,98± 0,13 

Levedura + LAB (hetero - 108 UFC/mL) 2,66 ± 0,07 

  
Levedura / Levedura + LAB (homo- 108 UFC/mL) (B) 

Microrganismos Produtividade [g/(L.h)] 

Levedura 2,70 ± 0,04 

Levedura + LAB (homo - 108 UFC/mL) 2,43 ± 0,07 

  
Levedura / Levedura + LAB (hetero + homo- 108 UFC/mL) (C) 

Microrganismos Produtividade [g/(L.h)] 

Levedura 2,91 ± 0,06 

Levedura + LAB (homo + hetero - 108 UFC/mL) 2,74 ± 0,05 
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Levedura / Levedura + LAB (hetero + homo- 107 UFC/mL) (D) 

Microrganismos Produtividade [g/(L.h)] 

Levedura 2,80 ± 0,01 

Levedura + LAB (homo + hetero – 107 UFC/mL) 2,69 ± 0,05 
 

Ensaios realizados em monocultivo (levedura S. cerevisiae Ethanol Red, com concentração inicial de 2 x 107 

cel/mL, condição controle) e em cocultivo com LAB: A: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum (7 x 108 UFC/mL); B: cultivo controle e cocultivo com LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 

108 UFC/mL); C: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. fermentum + LAB 

homofermentativa L. plantarum (7 x 108 UFC/mL); e D: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (5 x 107 UFC/mL). Os resultados são as médias dos 

experimentos realizados em triplicata e as barras de erro expressam aos desvios padrão. Fonte: Autora, 2022.Os 

dados são apresentados como média ± o desvio padrão dos experimentos realizados em triplicata. Fonte: Autora, 

2022 

 

Os dados da Tabela 9 mostraram que assim como houveram as reduções percentuais na 

concentração de etanol, a produtividade também reduziu nos cocultivos com as LAB. Traçando 

um comparativo entre o cultivo controle e o tratamento que continha como contaminante apenas 

o L. fermentum (hetero) a produtividade reduziu de 2,98 ± 0,13 [g/(L.h)] para 2,66 ± 

0,07[g/(L.h)], o que significa uma diminuição de 0,32 [g/(L.h)]. Já no ensaio em que apenas a 

cepa homofermentativa (L. plantarum) esteve presente como contaminante, a queda na 

produtividade entre esse tratamento e o cultivo contendo apenas a levedura foi de 0,27 [g/(L.h)], 

sendo essa muito próxima à redução do tratamento anterior, indicando que o prejuízo ao 

parâmetro foi o mesmo. No entanto, no cocultivo em que ambas as cepas bacterianas estiveram 

presentes na concentração de 7 x 108 UFC/mL, a diminuição da produtividade na fermentação 

entre tal ensaio e o monocultivo (apenas levedura) foi de 0,17 [g/(L.h)] sendo, portanto, inferior 

quando comparado aos tratamentos anteriores, ou seja, em que as cepas homo-e 

heterofermentativas não foram inoculadas simultaneamente, confirmando o que já havia sido 

observado anteriormente: o cocutivo de ambas as cepas bacterianas foi menos danoso para a 

produção de etanol quando comparado aos ensaios em as cepas das LAB não foram 

coinoculadas. Por fim, têm-se que a queda na velocidade de produção do etanol no cocultivo 

das cepas bacterianas com concentração de 5 x 107 UFC/mL foi de 0,11 [g/(L.h)], mostrando 

novamente que a carga bacteriana de fato impacta no desempenho da fermentação, visto que a 

redução da produtividade foi menos incisiva nesse último tratamento. 
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5.2.3. Acetato (NARENDRANATH; POWER, 2004; THOMAS; HYNES; INGLEDEW, 2001) 

O acetato é comumente produzido no metabolismo heterofermentativo das bactérias 

ácido láticas. Todavia, foi reportado tanto nos ensaios controle quanto nos contaminados 

realizados nesse estudo (Figura 19), indicando que sua produção se deu por ambos os 

microrganismos: tanto pela LAB quanto pela levedura, uma vez que a mesma é capaz de 

produzi-lo em pequenas proporções, como produto secundário da fermentação 

(GIANNATTASIO et al., 2013; THOMAS; HYNES; INGLEDEW, 2001).  

Figura 19. Concentração de acetato (em g/L) ao longo dos cultivos com mosto misto 

 

Ensaios realizados em monocultivo (levedura S. cerevisiae Ethanol Red, com concentração inicial de 2 x 107 

cel/mL, condição controle) e em cocultivo com LAB: A: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum (7 x 108 UFC/mL); B: cultivo controle e cocultivo com LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 

108 UFC/mL); C: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. fermentum + LAB 

homofermentativa L. plantarum (7 x 108 UFC/mL); e D: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (5 x 107 UFC/mL). Os resultados são as médias dos 

experimentos realizados em triplicata e as barras de erro expressam os desvios padrão. Fonte: Autora, 2022. 

No cocultivo entre a levedura e a cepa homofermentativa L. plantarum (Figura 19 B), 

esperava-se encontrar concentrações de acetato próximas às reportadas no controle, uma vez 

que a cepa homofermentativa não produz habitualmente esse ácido (WISSELINK et al., 2002). 

Contudo, interessantemente, notou-se a presença do composto em uma concentração superior 
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à reportada no ensaio controle já a partir de 4h de cultivo, chegando ao final de 72h a  0,7 ± 0,1 

g/L para o monocultivo e a 1,2 ± 0,1 g/L para o cocultivo, podendo indicar que a levedura o 

tenha secretado em maior proporção em função da presença bacteriana no meio. Ainda assim, 

a concentração indicada na Figura 19 B em 72h, no ensaio contaminado apenas pela LAB 

homofermentativa (L. plantarum) foi 47,6% inferior, à obtida quando ambas as cepas 

bacterianas (homo + hetero) foram cultivadas simultaneamente, e 64,5% menor do que quando 

contaminada exclusivamente pela linhagem heterofermentativa (L. fermentum). Ademais, os 

dados ainda permitiram notar que no ensaio em que houve o cocultivo apenas com L. fermentum 

(hetero) (Figura 19 A), a quantidade de ácido acético foi 47,7% superior em 72h do que quando 

coexistiam no ensaio as cepas homo-e heterofermentativas (L. plantarum e L. fermentum), 

indicando que, de fato, essa LAB produz como um de seus principais metabólitos, o acetato.   

Aparentemente, a produção desse ácido pelas leveduras está relacionada com a 

depleção dos açúcares fermentescíveis (THOMAS; HYNES; INGLEDEW, 2001), visto que se 

iniciou nos ensaios controles a partir das 48h e antes disso, apenas pequenas quantidades do 

mesmo haviam sido produzidas somente nos cultivos contaminados. Diante disso, é difícil 

afirmar se nos ensaios fermentativos em cocultivo o aumento desse ácido no meio se deu em 

função da levedura, das bactérias ou de ambas. 

Traçando um comparativo entre os tratamentos com os dois tipos metabólicos das LAB 

(L. plantarum - homo + L. fermentum - hetero), no ensaio em que a contaminação foi de 7 x 108 

UFC/mL (Figura 19 C) a concentração desse metabólito em 72h de fermentação foi 46,9% 

superior em relação ao contaminado com 5 x 107 UFC/mL (Figura 19 D) e 2,4 vezes maior em 

24h, mostrando que, de fato, a concentração das LAB está diretamente ligada à maior produção 

do metabólito. 

 

5.2.4. Lactato 

As concentrações de ácido lático produzido nos ensaios controle e nos cocultivos 

contaminados com as LAB cultivadas separada e simultaneamente são apresentadas na Figura 

20. 
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Figura 20. Concentração de lactato (em g/L) ao longo dos cultivos com mosto misto 

   

Ensaios realizados em monocultivo (levedura S. cerevisiae Ethanol Red, com concentração inicial de 2 x 107 

cel/mL, condição controle) e em cocultivo com LAB: A: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum (7 x 108 UFC/mL); B: cultivo controle e cocultivo com LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 

108 UFC/mL); C: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. fermentum + LAB 

homofermentativa L. plantarum (7 x 108 UFC/mL); e D: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (5 x 107 UFC/mL). Os resultados são as médias dos 

experimentos realizados em triplicata e as barras de erro expressam os desvios padrão. Fonte: Autora, 2022. 

O ácido lático foi produzido pelas duas linhagens bacterianas, mas provavelmente em 

maior proporção pelo tipo homofermentativo, conforme reporta a literatura para o metabolismo 

dessas cepas em hexose (WISSELINK et al., 2002). As concentrações do ácido no meio se 

elevaram consideravelmente já nas primeiras 24h em todos os ensaios contaminados. Os 

cultivos controle reportaram a presença do metabólito, contudo em pequena quantidade, 

aproximadamente 0,3 ± 0,1 g/L em 18h de processo (maior concentração), indicando a 

produção do ácido pela levedura. Contudo, ao observar sua concentração a partir das 24h de 

fermentação, foi possível notar uma queda nos meios em que continham apenas a levedura 

(controle), como também no cocultivo em que somente a cepa bacteriana homofermentativa (L. 

plantarum) esteve presente (Figura 20 B). Dessa maneira, é possível que tenha havido o 

consumo do mesmo pela S. cerevisiae, coincidindo com o momento em que os açúcares se 
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esgotaram. Tal fenômeno já foi anteriormente notado pelos pesquisadores Thomas, Heynes e 

Ingledew (2001), no trabalho que avaliaram os efeitos dos lactobacilos no crescimento e na 

viabilidade da levedura em mosto de milho. 

Conforme já observado por Basso et al. (2014), quando submetidas ao crescimento em 

meio de cultivo de laboratório (MBL, contendo extrato de levedura e peptona), cultivos com a 

cepa homofermentativa apresentaram uma concentração de ácido lático aproximadamente 4 

vezes maior do que a cepa heterofermentativa ao final de 24h. Da mesma forma, o presente 

estudo também imputou, em 18 h, 27,4% a mais de lactato no cocultivo em que apenas o L. 

plantarum (homo) foi a fonte de contaminação, quando comparado ao ensaio contaminado 

somente com o L. fermentum (hetero). E teve, no mesmo tempo, 34,5% a mais do produto no 

meio do que o secretado pelas LAB quando o cocultivo ocorreu na presença dos dois tipos 

metabólicos com concentração de 7 x 108 UFC/mL (Figura 20 C). Já a cepa heterofermentativa 

obteve apenas 5,5% mais do ácido em 18h em relação ao cultivo simultâneo das duas linhagens 

bacterianas (homo + hetero). 

Comparativamente, a diferença entre a carga bacteriana nos tratamentos em que ambas 

as linhagens estiveram presentes, mostrou ter impacto também na produção do lactato. Tal 

como já havia sido observado por diversos pesquisadores, dentre eles Barbour; Priest (1988); 

Makanjoula; Tymon; Springham (1992) e Narendranath e colaboradores (1997). No cocultivo 

que continha maior concentração das cepas bacterianas (7 x 108 UFC/mL, Figura 20 C), os 

percentuais de aumento em ralação ao meio que continha 5 x 107 UFC/mL (Figura 20 D) foram 

de 63,6% em 24h e 64,8% em 72h. BARBOUR; PRIEST, 1988; MAKANJUOLA; TYMON; SPRINGHAM, 1992; NARENDRANATH et al., 1997). 

 

5.2.5. Influência do acetato e do lactato no pH do mosto 

Conforme já mostrado anteriormente, a presença das LAB no meio fermentativo 

ocasiona a produção de ácidos, no caso em estudo, o lactato e o acetato, que podem influenciar 

no pH do mosto, reduzindo-o e, consequentemente interferindo no processo (RICH et al., 2018).  

A diminuição deste parâmetro pelo lactato acaba provocando a perturbação da membrana 

celular da levedura, do tráfego de aminoácidos, depleção de ATP, desregulação metabólica 

entre outros fatores (PEETERMANS; FOULQUIÉ-MORENO; THEVELEIN, 2021), que 

acabam por acarretar algumas mudanças no perfil da fermentação (DONG; LIN; LI, 2015). O 

trabalho de Basso et al. (2014) mostrou que concentrações de aproximadamente 30-40 mM 

desse ácido produzidos pelas cepas de L. plantarum e L. fermentum foram capazes de reduzir 
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tanto o rendimento de etanol quanto a viabilidade da levedura no processo de produção de etanol 

a partir da cana-de-açúcar (CECCATO-ANTONINI, 2018). Deveras, o pH do meio em que 

haviam as bactérias foi inferior ao tratamento controle ao longo de toda a fermentação, assim 

como mostra a Figura 21. 

Figura 21. pH ao longo dos cultivos com mosto misto 

 
 

Ensaios realizados em monocultivo (levedura S. cerevisiae Ethanol Red, com concentração inicial de 2 x 107 

cel/mL, condição controle) e em cocultivo com LAB: A: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum (7 x 108 UFC/mL); B: cultivo controle e cocultivo com LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 

108 UFC/mL); C: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. fermentum + LAB 

homofermentativa L. plantarum (7 x 108 UFC/mL); e D: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (5 x 107 UFC/mL). Os resultados são as médias dos 

experimentos realizados em triplicata e as barras de erro expressam aos desvios padrão. Fonte: Autora, 2022. 

Tanto nos ensaios controle quanto nos tratamentos contaminados foi possível notar, 

nas primeiras 24h, uma queda incisiva do pH quando comparada ao tempo zero. Makanjoula, 

Tymon e Springham (1992) também observaram uma diminuição brusca no pH já nas primeiras 

20h de fermentação do mosto de trigo. 

(ABBOTT; INGLEDEW, 2004) (MAKANJUOLA; TYMON; SPRINGHAM, 1992) 

Abbot e Ingledew (2004) concluíram em seus estudos que o farelo de milho presente 

no mosto pode reduzir os efeitos inibitórios desses ácidos orgânicos para a S. cerevisiae, em 

função do seu poder de tamponamento. Apesar disso, Rich e colaboradores (2015) reportaram 
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uma correlação positiva entre a produção do ácido acético pela bactéria e a inibição da produção 

de etanol pela levedura e entre a diminuição de pH do meio e o lactato produzido pelas LAB 

em mosto de milho. Contudo, nos dados reportados nesse trabalho, a redução do pH após 24h 

no ensaio que continha apenas a L. plantarum (homo) (Figura 21 B), que produz exclusivamente 

o lactato, foi de 16,9% em relação ao controle, enquanto o cultivo contaminado apenas pelo L. 

fermentum (hetero) (Figura 21 A) foi de 22,8%. Comparativamente, o ensaio que continha 

ambas as cepas bacterianas coinoculadas com 7 x 108 UFC/mL (L. fermentum + L. plantarum) 

apresentou redução do pH de 9,1% em relação ao controle, ou seja, menos intensa do que o os 

tratamentos que haviam apenas uma linhagem metabólica.  

Já em 72h, a diminuição do pH em relação ao monocultivo, no tratamento que continha 

as duas cepas bacterianas juntas foi de 26,9%, tão intensa quanto a exclusivamente contaminada 

pela linhagem L. fermentum de metabolismo heterofermentativo (27,2%). Contudo, para o 

cocultivo em que a contaminação ocorreu apenas em função do L. plantarum (homo), a redução 

percentual nesse tempo chegou a apenas 10,0%. É provável que o consumo de parte do lactato 

que estava presente no mosto (item 5.2.4) possa ter influenciado na variação. 

Dessa forma, nos ensaios em que o L. fermentum (hetero) esteve presente o pH foi 

mais prejudicado. Possivelmente, a associação dos metabólitos produzidos pela cepa 

heterofermentativa combinados com a elevada concentração de etanol existente no meio 

fermentativo impactem severamente no pH. Além disso, quando o mesmo se encontra abaixo 

de 5, o acetato se torna um potente inibidor do crescimento da levedura. Já foi reportado que, 

uma concentração tão baixa quanto 0,5 g/L já é capaz de inibir o desenvolvimento do fermento 

(MAIORELLA; BLANCH; CHARLES, 1983).  

O cocultivo que continha 5 x 107 UFC/mL das duas cepas bacterianas coinoculadas 

(Figura 21 D), chegou em 24h a um pH de 3,3, o que representa ser 0,9% menor do que o ensaio 

onde havia apenas a levedura e foi, portanto, menos danoso ao pH do mosto fermentativo 

quando defrontado com o cocultivo que compreendia 7 x 108 UFC/mL das LAB inoculadas 

conjuntamente, que obteve uma redução percentual maior do pH (9,1%) em relação ao cultivo 

controle no mesmo tempo. Em 72h, as reduções percentuais foram de 2,8% e 26,9%, 

respectivamente. 

 

5.2.6. Glicerol 

Conforme já abordado anteriormente (item 3.3), o glicerol é um metabólito produzido 
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pelas leveduras que está diretamente relacionado ao balanço redox, no qual reações de 

reoxidação ocorrem para consumir o excesso de NADH que é formado pela produção de 

biomassa e formação de ácidos orgânicos. Com isso, a coenzima é reoxidada a NAD+ através 

da formação do glicerol (VAN DIJKEN; SCHEFFERS, 1986). Ou seja, produzir uma quantia 

limitada desse metabólito é importante para ajudar a manter um equilíbrio redox ótimo e uma 

osmorregulação celular apropriada (CARVALHO-NETTO et al., 2015; GUO et al., 2011). As 

concentrações do metabólito obtidas nos ensaios são mostradas na Figura 22. (RICH et al., 

2015) Figura 22. Concentração de glicerol (em g/L) ao longo dos cultivos com mosto misto

 

Ensaios realizados em monocultivo (levedura S. cerevisiae Ethanol Red, com concentração inicial de 2 x 107 

cel/mL, condição controle) e em cocultivo com LAB: A: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum (7 x 108 UFC/mL); B: cultivo controle e cocultivo com LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 

108 UFC/mL); C: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. fermentum + LAB 

homofermentativa L. plantarum (7 x 108 UFC/mL); e D: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (5 x 107 UFC/mL). Os resultados são as médias dos 

experimentos realizados em triplicata e as barras de erro expressam aos desvios padrão. Fonte: Autora, 2022. 

O cocultivo que possuía apenas a cepa heterofermentativa  como contaminante (Figura 

21 A), obteve uma concentração de glicerol 3,3% maior, em 24h, do que o cultivo contendo 

somente a levedura (controle). Esse dado está em conformidade com o trabalho de Basso e 

colaboradores (2014), que apontaram o L. fermentum responsável por induzir à maior produção 
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de glicerol pelas leveduras quando comparada à cepa homofermentativa em caldo de cana-de-

açúcar. A razão pela qual esse aumento na produção do metabólito ocorre pode estar relacionada 

com a presença da LAB e os ácidos orgânicos que a mesma produz, uma vez que esses acabam 

por provocarem estresse na célula da levedura, impulsionando a produção desse poliol 

(THOMAS; HYNES; INGLEDEW, 2001). Dessa forma, o glicerol se torna, portanto, outra 

fonte de desvio dos açúcares.  

Contudo, os demais experimentos apresentaram uma concentração de glicerol inferior 

para o cocultivo contaminado quando comparada ao cultivo controle, sobretudo o que continha 

apenas a cepa de L. plantarum (homo) (Figura 21 B), que obteve uma concentração menor do 

composto (cerca de 5,5 ± 0,1 g/L em 24h), quando comparada aos demais meios, nos quais 

haviam cocultivo com a cepa de L. fermentum (Figuras 21 A, C e D). Uma hipótese que 

justificaria o fato ocorrido é apresentada no trabalho de Lino et al. (2021) no qual a LAB 

homofermentativa, no caso estudado a L. amylovorus, induza à menor produção de glicerol 

pelas leveduras, visto que as mesmas não fazem uso da rota desse poliol para reoxidar o NADH, 

uma vez que utilizam o acetaldeído produzido pela LAB para reoxidar a coenzima, reduzindo-

o em etanol. Dessa forma, durante o cocultivo dos microrganismos, é possível que um caminho 

alternativo seja oferecido à levedura para fechar o balanço redox. Ou então, segundo sugerido 

por Basso et al. (2014), as cepas homofermentativas consumam o glicerol produzido pelas 

leveduras em condições anaeróbias. 

 

5.2.7. Concentração de células das bactérias ácido láticas em mosto misto  

O comportamento das LAB em mosto misto inoculadas em diferentes concentrações 

é mostrado na Figura 23, que apresenta as unidades formadoras de colônia (UFC) das LAB por 

mL ao longo de 72h de fermentação.  
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Figura 23. Concentração dos células de bacterias (em UFC/mL) ao longo dos cultivos com mosto misto 

 

Ensaios realizados em cocultivo de levedura com LAB: L. fermentum: cocultivo com LAB heterofermentativa L. 

fermentum (7 x 108 UFC/mL); L. plantarum: cocultivo com LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 108 

UFC/mL); L. fermentum + L. plantarum 108: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. 

fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 108 UFC/mL); e L. fermentum + L. plantarum 107: cultivo 

controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (5 x 107 

UFC/mL). Os resultados são as médias dos experimentos realizados em triplicata e as barras de erro correspondem 

aos desvios padrão. Fonte: Autora, 2022. 

Os cocultivos se iniciaram no tempo zero com diferentes concentrações, a depender 

do ensaio. Foi possível observar o crescimento bacteriano, em 24h, apenas no meio em que 

havia uma concentração menor das bactérias (5 x 107 UFC/mL). Nas demais fermentações, em 

que a população bacteriana foi superior a 108 UFC/mL, as unidades formadoras de colônia das 

LAB apresentaram queda e decorreu assim até o final do cultivo, em 72h. A fermentação que 

se desenvolveu apenas na presença do L. fermentum (hetero) foi exceção, haja visto que, em 

24h, apresentou praticamente a mesma concentração celular do início do ensaio, talvez por 

possuir maior resistência aos estresses do meio ou por, de fato, ter desviado maior concentração 

dos açúcares para a produção dos seus metabólitos, quando comparada ao L. plantarum (homo). 

Possivelmente, a ausência dos açúcares e a combinação entre os três metabólitos (o 

lactato, o acetato e, principalmente o etanol) corroboraram para a intoxicação e morte das 

bactérias. Esse comportamento já foi observado por Narendranath e colaboradores (1997), que 

realizaram uma fermentação durante 72 horas em cocultivo das leveduras com as LAB em 
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mosto de trigo e por Basso et al. (2014), que notaram uma queda na viabilidade da cepa 

homofermentativa (L. plantarum) após 24h de cultivo em meio MBL, possivelmente em função 

da toxicidade do ácido lático produzido por ela mesma. Em compensação, a cepa 

heterofermentativa (L. fermentum) manteve seu crescimento ao longo dos ciclos fermentativos 

em substrato de cana. Provavelmente, o meio de milho, que compõe majoritariamente o mosto, 

não seja tão favorável para o desenvolvimento dos lactobacilos. Ademais, Basso et al. (1997) 

reportou que a associação entre o ácido succínico e o etanol produzidos pelas leveduras também 

corroboram para a ação antibacteriana.(LC; DMG; HV, 1997) 

De forma análoga ao que se sucede com a S. cerevisiae, a intoxicação por esses ácidos 

orgânicos nas LAB acontece uma vez que na grande maioria em meios extracelulares eles se 

encontram na forma não-dissociada e entram na célula por difusão facilitada, onde então se 

dissociam intracelularmente e reduzem o pH interno, prejudicando o metabolismo e 

consequentemente o crescimento da célula, uma vez que na tentativa de manter a homeostase, 

após a queda do pH, têm necessidade de expulsar os prótons para fora da célula para manter as 

concentrações ideais de H+, gastando ATP e desviando energia para esse feito ao invés do 

crescimento (AXE; BAILEY, 1995; VERDUYN, 1991). 
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5.2.8. Viabilidade da levedura 

A relação inversa entre a viabilidade celular da levedura e a contaminação bacteriana 

já foi frequentemente reportada e pôde ser observada também nos experimentos realizados 

nesse trabalho (Figura 24). 

Figura 24. Viabilidade da levedura (em % de células viáveis) ao longo dos cultivos com mosto misto 

 

Ensaios realizados em monocultivo (levedura S. cerevisiae Ethanol Red, com concentração inicial de 2 x 107 

cel/mL, condição controle) e em cocultivo com LAB: A: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum (7 x 108 UFC/mL); B: cultivo controle e cocultivo com LAB homofermentativa L. plantarum (7 x 

108 UFC/mL); C: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa L. fermentum + LAB 

homofermentativa L. plantarum (7 x 108 UFC/mL); e D: cultivo controle e cocultivo com LAB heterofermentativa 

L. fermentum + LAB homofermentativa L. plantarum (5 x 107 UFC/mL). Os resultados são as médias dos 

experimentos realizados em triplicata e as barras de erro expressam aos desvios padrão. Fonte: Autora, 2022. 

 De maneira geral, a redução da viabilidade se deu após a exaustão dos açúcares, mas 

principalmente quando a levedura esteve em cocultivo com os lactobacilos, especialmente 

quando os mesmos estiveram em concentrações acima de 108 UFC/mL. A partir de 48h, mesmo 

nos ensaios controles, já foi possível notar reduções mais incisivas, atingindo em 72h 

aproximadamente 60%.  

O tratamento contendo exclusivamente a contaminação pelo L. fermentum (hetero) 

teve o parâmetro mais afetado, reduzindo-o já em 24h para cerca de 70% e em 48h, apenas 8%. 
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Nos demais ensaios contaminados, o meio que possuía 7 x 108 UFC/mL das duas linhagens 

bacterianas cultivadas conjuntamente obtiveram, de forma geral, a viabilidade mais afetada do 

que quando as mesmas foram submetidas à 5 x 107 UFC/mL das cepas bacterianas inoculadas 

simultaneamente. Em 48h, a viabilidade atingiu em cada caso 8% e 44%, respectivamente. O 

último dado está próximo ao obtido no trabalho de Thomas e colaboradores (2001), que 

cocultivaram a levedura (adicionada 24h após as bactérias) com L. fermentum (107 UFC/mL) 

em mosto de milho e observaram, em 48 horas, cerca de 43% de viabilidade. 

 Nos cocultivos em que as cepas bacterianas foram cultivas separadamente com 7 x 

108 UFC/mL a cepa homofermentativa (L. plantarum) foi menos danosa à levedura ao longo 

da fermentação quando comparada à cepa heterofermentativa (L. fermentum), bem como, 

impactou menos no parâmetro do que quando as ambas as cepas foram coinoculadas (7 x 108 

UFC/mL). Como justificativa a esse efeito, atualmente pesquisadores como He et al. (2021) e 

Ding et al. (2021) verificaram em seus estudos a conferência de resistência por L. plantarum à 

S. cerevisiae ao etanol. O primeiro autor constatou que isso acontece em função da influência 

dos processos relacionados ao metabolismo dos componentes da membrana celular (ácidos 

graxos, trealose e ergosterol), substâncias protetoras como a prolina, arginina e triptofano e 

ativadores transcricionais de resposta ao estresse, o que acaba beneficiando a levedura, 

tornando-a menos suscetível à ação do etanol, apesar de ainda assim o rendimento etanólico ser 

prejudicado, visto que foi observado baixa regulação dos genes envolvidos na produção do 

metabólito. O segundo pesquisador notou que quando a espécie esteve presente no processo 

fermentativo, o fluxo de carbono nas células de S. cerevisiae foi redistribuído da fermentação 

para o respiratório para produzir mais poderes redutores. Além disso, observou-se que os teores 

de fosfolipídeos sob o estresse de etanol se elevaram, a fim de suportar a condição estressante 

do ambiente. A mesma condição metabólica se apresentou quando células mortas da bactéria 

estiveram presentes no meio fermentativo, por meio de contato direto entre a LAB e a levedura, 

criando uma barreira protetora.  Dessa forma, a presença apenas dessa cepa no cultivo pode ter 

abrandado o efeito tóxico das elevadas concentrções de etanol à levedura, permitindo que sua 

viabilidade se mantivesse maior do que no cocultivo com as LAB e na presença exclusiva do 

L. fermentum (hetero). (DING et al., 2021; HE et al., 2021) 

Além da toxicidade conferida pelo etanol, os ácidos orgânicos secretados pelas LAB no 

meio fermentativo também corroboram para a intoxicação das células da levedura, uma vez que 

a combinação entre tais metabólitos agem negativa e sinergicamente no desempenho 
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fermentativo das leveduras no decorrer do tempo (BISCHOFF et al., 2009). A redução do pH 

intracelular ocasionada pelos ácidos presentes no meio pode levar à inibição de enzimas 

glicolíticas, induzindo à morte celular programada (WOO et al., 2014). Além disso, as baixas 

concentrações de açúcares no final da fermentação, também afetam negativamente a célula, 

podendo causar sua morte (BAI et al., 2004). Substâncias inibitórias como ácidos graxos 

tóxicos, o diacetil e a reuterina podem também inibir o desenvolvimento da levedura 

(ALEXANDRE; CHARPENTIER, 1998; BECKNER; IVEY; PHISTER, 2011). 

Provavelmente, em função disso, a viabilidade ao final dos processos contaminados foi 

drasticamente baixa em relação ao monocultivo em todos os tratamentos avaliados.  

Um trabalho realizado por Sica et al. (2021), que utilizou a linhagem Fleischmann de 

levedura e fez uso de um mosto misto de milho e cana, sendo o milho moído e diluído com o 

caldo da cana, para a fermentação com baixo inóculo (1% mv-1) durante 34 horas, obteve a 

viabilidade final de 85,94% sem nenhuma contaminação, valor relativamente inferior ao 

alcançado nesse estudo em 24h e 48h (99% e 92%, respectivamente). Curiosamente, tais valores 

estão mais próximos à viabilidade obtida no ensaio fermentativo apenas com caldo de cana-de-

açúcar (91,91%) realizado pelos mesmos pesquisadores. (SICA et al., 2021) 
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6. CONCLUSÕES 
 

Os resultados apresentados no presente trabalho permitem concluir que: 

 

-As cepas bacterianas L. fermentum (hetero) e L. plantarum (homo) não apresentaram bom 

desenvolvimento nos meios industriais testados (hidrolisado de milho e xarope de cana-de-

açúcar); 

-Nos meios de cultivo MRS e xarope de cana, a cepa heterofermentativa consumiu maior 

quantidade de glicose para a formação dos seus metabólitos quando comparada à cepa 

homofermentativa. Contudo, o mesmo não aconteceu no hidrolisado de milho, uma vez que o 

consumo da fonte de carbono foi praticamente o mesmo por ambas as cepas. Dessa forma, a 

cepa heterofermentativa seria mais prejudicial nos meios em que ela consumiu maior 

concentração de glicose para a o seu crescimento e produção de seus metabólitos, quando 

comparada à cepa homofermentativa. 

-A S. cerevisiae foi capaz de consumir a maltose nos meios sintéticos YPGM e YPM, mas não 

no mosto misto, possivelmente em razão do baixo pH atingido ao longo da fermentação. 

Contudo, a bactéria L. fermentum (hetero) apresentou um consumo parcial nos ensaios em que 

ela esteve presente, conferindo uma vantagem competitiva a ela; 

-Quando cultivadas separadamente, as linhagens bacterianas L. fermentum (hetero) e L. 

plantarum (homo) foram igualmente prejudiciais para o desempenho fermentativo; 

- O cultivo simultâneo das linhagens bacterianas L. fermentum (hetero)  e L. plantarum (homo) 

contendo 7 x 108 UFC/mL impactou menos a produção de etanol quando confrontado com o 

cultivo das linhagens separadas na mesma concentração bacteriana; 

-Apesar de se tratar de uma concentração bacteriana basal para o meio industrial, o tratamento 

que possuía as duas linhagens metabólicas com 5 x 107 UFC/mL já apresentou uma redução 

percentual de etanol significativa; 

-O cocultivo contendo 5 x 107 UFC/mL das cepas bacterianas cultivadas conjuntamente (L. 

fermentum + L. plantarum) foi menos danoso quando comparado ao ensaio contendo 7 x 108 

UFC/mL, mostrando que de fato a carga bacteriana influencia na concentração final de etanol; 

-A concentração dos metabólitos lactato e acetato foi maior nos ensaios em que a população 

bacteriana foi superior a 108 UFC/mL, bem como nos cocultivos em que cepas bacterianas L. 

fermentum (hetero) e L. plantarum (homo) não foram simultaneamente cultivadas; 

-Nos ensaios em que a cepa homofermentativa esteve presente, a concentração de glicerol foi 
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menor do que nos ensaios controle; 

-A redução percentual do pH em relação ao monocultivo foi maior no cocultivo em que apenas 

a cepa heterofermentativa foi contaminante, quando comparada aos demais tratamentos com     

7 x 108  UFC/mL, e menor quando haviam 5 x 107 UFC/mL das LAB coinoculadas; 

- Morte das linhagens bacterianas ao longo dos ensaios em função da exaustão dos açúcares e 

intoxicação das células em detrimento da presença dos ácidos orgânicos lático e acético e, 

principalmente à elevada concentração de etanol; 

-A viabilidade da levedura também foi um parâmetro afetado pela contaminação, haja visto que 

foi diminuindo de forma mais incisiva no meio em que haviam as bactérias, em especial no 

ensaio que continha apenas a cepa heterofermentativa como contaminante. Entretanto, no 

cocultivo em que a cepa homofermentativa foi o único viés de contaminação, a viabilidade da 

levedura mostrou-se superior aos demais cultivos contaminados.   

 

6.1. Sugestões para continuidade do trabalho 

 

- O presente trabalho apresentou concentrações constantes de maltose ao longo de 72h de 

cultivo, mostrando que a levedura não foi capaz de consumi-la. Seria importante avaliar a 

influência do pH do meio no consumo de maltose, através de um experimento, em meio 

sintético com maltose, com a levedura Ethanol Red em diferentes pH e assim, avaliar o perfil 

de consumo do açúcar, bem como os parâmetros da taxa de absorção máxima aparente (vmax) e 

a constante de meia saturação aparente (Km).  

 

- Os resultados desse trabalho também mostraram que a concentração de glicerol foi menor nos 

cocultivos contaminados em que a cepa homofermentativa L. plantarum esteve presente quando 

comparada ao monocultivo. Para entender esse fenômeno, seria válido realizar estudos mais 

aprofundados (como, por exemplo, usando-se metabolômica e/ou transcriptômica), a fim de 

verificar as interações e alterações metabólicas que ocorrem nos microrganismos e quais genes 

são ativos ou reprimidos durante esse processo. 
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APÊNDICE A- Concentração de maltose presente em cada hidrolisado de milho utilizado na 

composição do mosto misto 

Tabela A1- Concentração de maltose presente em cada hidrolisado de milho utilizado na composição do mosto 

misto 

Hidrolisado de milho 
Maltose 

 (g/L) 
Ensaio 

I 40,2 5 x 107 UFC/mL e 7 x 108 UFC/mL (L. fermentum + L. plantarum) 

II 21,2 7 x 108 UFC/mL (L. fermentum ou L. plantarum) 

III 30,6 Cultivo em mosto misto suplementado com maltose 
Fonte: Autora, 2022 
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APÊNDICE B- Correlação experimental entre unidade formadora de colônia (UFC/mL) e 

densidade óptica (DO600) para determinação da população bacteriana da linhagem L. 

fermentum 
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APÊNDICE C- Correlação experimental entre unidade formadora de colônia (UFC/mL) e 

densidade óptica (DO600) para determinação da população bacteriana da linhagem L. 

plantarum 
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