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INFLU~NCIA DA TEMPERATURA. CONCENTRAÇÃO 

DE INOCULO E CONCENTRAÇÃO DO SUBSTRATO NO 

PROCESSO DESCONT1:NUO ALIMENTADO DE FERMENTAÇÃO 

ALCOOLICA. 

Autor: Plinio Pinto de Mendonça Uchôa Jr. 

Orientador: Prof. Dr. Jorge Horii 

RESUMO: 

O presente estudo procurou caracterizar a 

influência dos parâmetros: temperatura, concentração de 

inóculo (Saccharomyces cerevisae) , e concentração de 

substrato sobre o processo fermentativo. 

O experimento realizado em batelada 

alimentada com uma alimentação constante de 500mlj15 minutos 

durante cinco horas e em três rodadas consecutivas de 

fermentação e com reutilização da levedura como in6culo. 

Nosso trabalho utilizou um fermentador com 

capacidade dê 15 litros cada um. A metodologia utilizada foi 

a divisão do ensaio em quatro grupos: Grupo I considerado 

como testemunha, utilizou temperatura de 30°C e matéria seca 
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de aproximadamente 450g e substrato de aproximadamente 200gjl 

o Grupo 11 utilizou temperatura de 25°C mantendo o restante 

das concentrações como no Grupo I, Grupo 111 variou-se a 

concentração do substrato para aproximadamente 100gjl 

mantendo os demais parâmetros iguais aos do Grupo I. No Grupo 

IV variou-se a concentração do inóculo para aproximadamente 

225gjl. 

A intervalos regulares de uma hora foram 

aval i ados os teores de: e t ano 1, açúcares redutores tot a i s , 

ácidos voláteis, alem da massa de células no vinho. O 

experimento foi considerado concluído quando da repetição, do 

teor de etanol no vinho, por duas amostragens consecutivas. 

Constatou-se que altas concentrações de inóculo 

proporcionaram tempo de fermentação entre 6 a 9 horas e 

produtividade entre 5,14 e 9,46 gjlh. O maior percentual de 

crescimento celular ocorreu à temperatura de 25°C embora com 

redução da produtividade em etanol. 
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INFLUENCE OF TEMPERATURE AND SUBSTRATE 

ALCOHOLIC CONCENTRATION ON THE FED-BATCH 

FERMENTATION PROCESS. 

Author: Plinio Pinto de Mendonça Uchôa Jr. 

Adviser: Prof. Dr. Jorge Horii 

SUMMARY 

The present research aimed to demonstrate the 

influence of temperature, inoculum size (Saccharomyces 

cerevisae) and the substrate concentration on the 

productivity of the fermentative processo 

This experiment was carried out in fed-bach 

assays performed at a constant feeding ratio of 500 mI/15 

minutes of 5 hours. The three consecutive assays of 

fermentation used the recycled yeast as inoculum. 

The experimental design was divided into four 

groups: 

Group 1-

Group 11-

Group 111-

Group lV-

ControI group. Fermentation conducted at 

30°C, 450g of dry weight and 200 g/l of 

substrate concentration. 

Fermentation conducted at 25°C, 450g of dry 

weight and 200g/1 of substrate 

concentration. 

Fermentation using 100g/1 of substrate 

concentration, 450g of dry weight and 

conducted at 30°C. 

Fermentation using 225g/1 of substrate 



xix 

concentration and conducted at 30°C. 

The variables ethanol, total reducing sugars, 

dry matter weight and volatile acidity were analyzed hourly 

up to the end fermentation. 

The results showed the that with higt inoculum 

concentration the fermentation ended up between 6 and 9 hours 

with a productivity of 5,14 to 9,46 and also that at 25°C 

there was the highest percentage of cells growing although 

there was a 10ss in ethanol production. 



1. INTRODUÇÃO 

principalmente 

conhecimento 

A produção do 

pe lo processo de 

detalhado dos 

etanol no 

fermentação 

mecanismos 

1 

Bras i I dá-se 

a I coól i ca. O 

ligados ao 

comportamento das leveduras no processo da fermentação 

alcoólica é muito importante quando se pretende otimizar o 

desempenho tanto da indústria alcooleira quanto da produção 

de bebidas. 

Para melhorarmos o rendimento do processo 

fermentativo é primordial o estudo dos principais fatores que 

influem no processo tais como: temperatura, concentração de 

inóculo, modo de alimentação da dorna, concentração do 

substrato e a ocorrência de sub-produtos da fermentação, pois 

além do etanol, outras substâncias produzidas no decurso da 

fermentação alcoólica podem contribuir, devido a sua ação 

tóxica, para a diminuição da eficiência da fermentação LAFON

LAFOURCADE et aI 1984; VIEGAS et aI 1989. Entre estes sub

produtos, o ácido acético, produto do próprio metabolismo da 

levedura pode exercer influência marcante no desempenho do 

processo fermentativo. 

No presente trabalho foi estudada a interação 

de fatores como, temperatura, concentração de inóculo e 
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concentração do substrato no desempenho da levedura 

Saccharomyces cerevisiae durante o processo de fermentação em 

batelada alimentada. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Temperatura 

A temperatura é um fator ambiental da maior 

importância para o desenvolvimento dos seres vivos. No caso 

específico da fermentação alcoólica a temperatura afeta 

diretamente a atividade metabólica da levedura. HARRISON & 

GRAHAM (1970) relatam que a velocidade da fermentação aumenta 

com o aumento da temperatura até um valor ótimo entre 30·C e 

40·C. O efeito preciso da temperatura varia porém com a cepa 

de microrganismo utilizada no processo. 

BRAVO (1973) indica, em seu trabalho, que a 

fermentação alcoólica do mosto deve ocorrer a temperaturas 

abaixo dos 27 - 28·C. 

produtividade 

STUPIELLO & 

celular é 

HORII (1981) 

ligeiramente 

afirmam 

menor a 

que a 

altas 

temperaturas, entretanto a produtividade de álcool não é 

muito afetada. A reprodução de células pode ocorrer até a 

temperaturas da ordem de 38·C, havendo inibição da 

multiplicação a 40·C 

especialmente na presença de grau alcoólico elevado (8 a 9° 

G.L.), podendo à baixas concentrações se reproduzir a 



temperaturas superiores a 38°C 

em algumas linhagens. 

A fermentação alcoólica é um processo 

exotérmico, que libera energia, aquecendo o meio. Segundo 

LOPES (1985) a reação de transformação de glucose em álcool 

ocorre com liberação de calor, na razão de 23,5kcal liberada 

para cada dois moles de álcool formado, ou seja, cada 92g de 

álcool gerado na dorna libera 23,5kcal. 

A inibição, da fermenta6ão alcoólica, pelo 

etanol é um problema de grande 

uma 

importância na industria de 

alta tolerância por etanol fermentações, isto porque 

permitiria trabalhar-se com mostos mais concentrados em 

açúcar, o que implicaria diretamente em uma maior eficiência 

no uso das dornas de fermentação possibilitando uma redução 

do número de equipamentos auxiliares e na mão de obra. 

PEREGO et ai (1985) afirmam que a temperatura 

afeta a taxa específica de crescimento de levedura e 

conseqüentemente suas reações. A altas temperaturas a 

produção de etanol é aumentada e conseqüentemente o conteúdo 

de etanol intracelular parece alcançar altos valores, levando 

a uma inibição celular mais severa. Segundo o autor é 

provável que o mecanismo de inibição celular pelo etanol e 

açúcar dependa da temperatura, levando a consequências que 

não podem ser explicadas apenas na concentração destas 

substâncias, no meio em fermentação. 

SÁ CORREIA & van UDEN (1986)na cepa de 

levedura estudada, Saccharomyces cerevisiàe IGC 3507, 
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determinaram que a entalpia, de ativação do etanol e aumento 

na morte celular devido a temperatura, é de 92,1 Kcal/mol e 

é virtualmente independente da concentração em etanol. 

Entalpia de ativação assim elevada é caraterística para 

desnaturação termica de proteínas, e evidencias acumuladas 

indicam que o "alvo tt da morte celular por temperatura e 

álcool/temperatura em Saccharomyces cerevisiae está 

localizado no interior da membrana mitocondrial. 

NANBA et aI (1987) trabalhando a diferentes 

temperaturas de fermentação (de 15 a 40°C) observaram que as 

maiores velocidades de crescimento celular foram obtidas a 

temperaturas mais elevadas. Todavia a concentração final de 

celulas obtidas foi baixa. Da mesma forma, a taxa de produção 

de etanol e a concentração final em etanol comporta-se de 

maneira semelhante mesmo quando a produção de etanol continua 

após o crescimento celular ter cessado. Segundo os autores, 

estes resul tados sugerem que no estágio inicial da 

fermentação o crescimento celular em altas temperaturas é 

aumentado, estando este fato associado a produção de etanol. 

Entretanto a concentração celular final torna-se menor pois 

nos últimos estágios da fermentação o crescimento celular é 

reprimido mais severamente devido ao etanol acumulado que a 

temperaturas elevada. Apesar que em fermentações a baixas 

temperaturas, altas concentrações em etanol podem ser obtidos 

após um tempo de fermentação prolongado, como é observado na 

produção do "saque tt (temperatura de fermentação de lO -15°C). 

ROZES et aI. (1988), evidenciaram em seu 
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trabalho que em um meio rico em açúcar, como o do mosto de 

uva, quando ocorre um choque térmico, durante a fase de 

crescimento (proliferação) da levedura, a fermentação se 

interrompe rapidamente, particularmente quando ocorre um 

forte aumento na temperatura (de 19°C 

a 30°C). Ao mesmo tempo os níveis em esteróis nas celulas 

diminuem o que mostra que existe uma correlação entre a 

habilidade fermentativa e o conteúdo em lipídio na membrana 

da levedura. 

RAMOS & MADEIRA LOPES (1990) trabalhando com 

uma cepa de Saccharomyces cerevisiae, demonstraram que ácido 

acético à concentração superior a 1% (v/v) diminui a 

tolerância da levedura ao etanol adicionado, de 11% (v/v) 

para 0% e simultaneamente restringe 

temperatura de crescimento de 3-42°C 

para 19-26°C. 

o intervalo de 

MARQUES (1991), pesquisando a influência de 

dois níveis de temperatura e reciclo de células no processo 

de fermentacão alcoólica concluiu que a temperatura de 

fermentação de 25°C 

a eficiência fermentativa média foi de 90% contra os 84% 

obtidos quando a fermentação foi realizada à 30°C., porém as 

fermentações realizadas a 25°C 

mostraram ter uma menor produtividade em etanol se comparadas 

as fermentações realizadas à 30·C. 

2.2. Inóculo 
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HARRISON & GRAHAM (1971) relatam que em 

ensaios típicos realizados em batelada alimentada, a 

concentração de células no inóculo está em torno de 10 7 a 1,5 

x 10 8 celulas/ml. ou, aproximadamente 0,1 a 1,5% p/v de 

fermento prensado respectivamente. 

PIRT & KUROWSKI (1970), estudaram, no processo 

de fermentação continua na produção de cerveja, a 

reutilização da levedura no processo fermentativo. o 

reaproveitamento se dava através da filtração do vinho ou da 

sedimentação da levedura. Os autores conc1uiram que, visando 

manter a viabi I idade e capacidade de fermentação a níve is 

elevados, parte das leveduras precisa ser continuamente 

removida do processo. Se o sistema de fermentação é operado 

de maneira a que não haja perda por arraste de leveduras no 

vinho já fermentado, a viabilidade diminui com um 

correspondente decréscimo na taxa de fermentação, 

comprometendo o processo. 

Segundo HARRISON (1971), leveduras devem se 

desenvolver em um meio com determinado pH de maneira a 

favorecerem seu desenvolvimento. Ajustamentos no pH são 

necessários por varias razões, sendo o controle de 

contaminantes apenas uma de I as. Durante o cresc imento, as 

leveduras produzem e excretam compostos tais como áéidos 

orgânicos os quais alteram o pH do meio. No cultivo de 

leveduras para panificação o pH ideal para desenvolvimento da 

levedura está em valores entre Ji5 a 4,5, porém, como 

substâncias escuras proveniente do me laço se encontram em 
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podendo ser adsorvidas à superfície da 

célula da levedura a pH abaixo de 5,0, geralmente se uti)izam 

valores de pH l{geiramente superiores a 5,0 na inddstria. 

Segundo HSIE (1981), valores de inóculo de 5 

a 10% V/V são considerados suficientes. Fermentação realizada 

com concentração de inóculo superior a 10%, não mostrou ganho 

na eficiência, porém o tempo de fermentação pode ser 

grandemente reduzido. Este mesmo autor indica que a 

concentração de inóculo pode ser reduzido a 1% v/v quando a 

fermentação for processada sob agitação de 100 r.p.m .. O 

crescimento celular é aumentado pela agitação e resulta numa 

rápida formação de etanol. 

concentração 

aI imentada 

BUENO NETTO (1982) estudou a influência da 

inicial de inóculo no processo em batelada 

da fermentação alcoólica concluindo que 

concentrações em etanol superiores a 56,6 g/l são inibidoras 

do crescimento celular da levedura. 

Segundo KOSARIC ( 1983) , o mi crorganismo 

empregado na fermentação alcoólica deve ter: alta 

produtividade por unidade de substrato assimilável, alta taxa 

fermentativa, ser tolerante ao teor de etanol no meio, 

habilidade de permanecer viável a altas TO, estabilidade e 

tolerância a pH baixos. 

ROSINI (1986), trabalhando com reutilização da 

levedura Saccharomyces cerevisiae, durante sete rodadas 

consecutivas de fermentação de vinho, demonstrou que a massa 

celular aumenta progressivamente até o sétimo ciclo, 
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acarretando uma diminuição no tempo de fermentação e aumento 

na taxa de produção de etanol. O autor ainda observou um 

aumento progressivo nos valores da ácidez volátil e uma 

diminuição na velocidade especifica de crescimento celular 

(,\1.) no mesmo período, o que parece implicar em um efeito 

inibidor do ácido acético sobre a levedura. 

Ainda segundo ROSINI (1986), a taxa de 

produção de etanol foi grandemente aumentada com a técnica de 

reutilização do inóculo. De fato, durante o "stead state" 

alcançado após o 6Q ciclo de fermentação, a produtividade em 

etanol foi 11,44gjlh o que corresponde a 5 vezes os valores 

obtidos na fermentação tradicional, sem a reuti 1 ização da 

levedura. O autor conclui que o aumento da produtividade 

obtida coma reutilização da levedura pode ser devido a baixa 

formação de novas celulas (X~), baixa produtividade em 

biomassa (Y x) e uma taxa de crescimento celular específico 

baixa ()J). 

NANBA et ai (1987), relata que durante a 

fermentação alcoólica por Saccharomyces cerevisiae, o etanol 

acumulado no mosto em fermentação, inibe atividades 

metabólicas como: taxa específica de crescimento, produção de 

etanol, viabilidade celular e consumo de açúcar. Com o 

aumento da temperatura de fermentação, estes efeitos podem se 

tornar cada vez mais graves. 

Ainda segundo NANBA et aI (1987), simulando o 

crescimento celular e produção de etanol em função da 

~emperatura concluiu que a fermentação a baixa temperatura 
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produz uma maior concentração em etanol, porém o tempo 

necessário de fermentação foi maior, isto porque a taxa de 

produção de etanol e crescimento celular são mais lentos a 

baixas temperaturas. 

Resultados experimentais de VEGA (1987), 

mostraram que o aumento 

severidade de inibição 

no nível de 

pe lo etano 1. 

extracelularmente é menos inibidor 

inóculo diminui a 

o etano I somado 

que o produzido 

internamente pela célula. VEGA (1987), ainda afirma que, 

embora não lhe tenha sido possível explicar, um aumento na 

quantidade de inóculo implica em uma diminuição nos valores 

da taxa de crescimento específico máximo. 

VASCONCELOS & VILELA FILHO (1988) estudando o 

comportamento cinético da fermentação alcoólica em processo 

descontínuo alimentado, mostraram que a concentração celular 

inicial do inóculo vai se reduzindo a medida que se alimenta 

a dorna pois a diluição do meio ocorre a uma velocidade 

superior à velocidade de crescimento celular. 

2.3. Alimentação da dorna 

HOLZER (1968), afirma que altas concentrações 

de glucose no meio (acima de 150 g/l), inibe enzimas, tanto 

nos processos fermentativos quanto nos oxidativos, isto é 

conhecido comumente como inibição pelo substrato. 

A repressão catabolica da respiração pelo 

substrato, permite que a fermentação alcoólica ocorra mesmo 
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na presença de altas taxas de 02' segundo MOSS et al (1971), 

o catabolismo será fermentativo e independente da 

concentração de 02' quando a concentração de glucose do meio 

estiver acima de valores entre 3 a 5 g/l. 

ZINES & ROGERS (1971), demonstraram que a 

permeabilidade da membrana celular é alterada pela alta 

concentração em etanol. 

BAZUA (1975), caracterizou a cinética de 

inibição por etanol. Segundo o autor o modelo de inibição por 

etanol é não competitivo . 

. AIBA et aI (1976) pesquisaram o processo 

descontínuo alimentado de fermentação com o objetivo de 

otimizar o processo de produção de massa celular, utilizando 

Saccharomyces cerevisiae, determinaram que o valor de 

açúcares redutores totais,presentes no substrato, deve ser de 

70mg/l. 

ENDO & INOUE I (1977) citado por GOMEZ (1983), 

trabalhando com meio sintético tendo a glucose corno substrato 

limitante (10 g/l), concentração de inóculo de 0,1 g/l 

(Saccharomyces cerevisiae) , e aeração do meio de 5 l/mino 

Nes tas cond i ções os autores afirmam que as maiores 

velocidades específicas de consumo de glicose, de consumo de 

1 ENDO, 1.& INOUE, I. A fundamental research of fed batch 
fermentation. Top. Biochem. Eng., 1 (1): 583-8, 1975. 
Apud GOMEZ, E.I.V. Influência da concentração inicial de 
levedura e do tempo de alimentação da dorna no processo 
descontínuo alimentada de fermentação alcoólica de mosto 
de melaço de cana-de açúcar. São Paulo, 1983. 141p. 
(Mestrado - Escola PolitécnicajUSP). 
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02' de cresc imen t o ce 1 uI ar e de produção de e t ano 1 são 

alcançadas quando a concentração de glicose no meio atinge 

aproximadamente a metade da concentração de glicose no mosto 

de alimentação. Finalmente, concluem que a vazão de 

alimentação da dorna deve ser controlada de modo a impedir 

que a variação da concentração de glicose no meio ultrapasse 

0,2 g/l. 

GHOSE & TYAGI (1979&) pesquisando a fermentação 

alcoólica, em batelada e batelada alimentada, de bagaço 

hidrolizado e utilizando como condições de fermentação: pH 

4,0, temperatura 30°C, reutilização da levedura e inóculo de 

23,6 g/l Concluiram que em fermentações continuas 

empregando reutilização de leveduras e aeração de 0,127 v/vim 

de fluxo de ar, obteve-se uma concentração celular de 48,5 

g/l. A produtividade máxima, de etanol, foi de 32,0 g/l o que 

foi 7,5 vezes maior que o obtida com o processo continuo 

tradicional, sem a utilização do reciclo de celulas e 

aeração. 

MOULIN et ai (1980), demonstraram que quando 

lactose e glucose estão presentes no meio, juntamente com uma 

pequena quan ti dade de á 1 coo I, um f ator si nérg i co aparece 

atuando no rendimento da fermentação. Este fenômeno age 

reduzindo o rendimento da fermentação. 

HORII (1980), enfatiza que em qualquer 

processo de fermentação util~zado, a alimentação de mosto nas 

dornas deve ser feita cuidadosamente de modo a evitar 

excessiva concentração de açúcares no meio, que possa causar 
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inibição das enzimas fermentativas das células das leveduras. 

Porém, vazões muito baixas nem sempre são benéficas, uma vez 

que o tempo de alimentação se torna muito prolongado. Deve-se 

cosiderar que aumentar o tempo de fermentação significa 

custos de produção mais elevados. 

HSIE & SU (1981), concluiram, que a produção 

de etanol obtido com o processo de batelada alimentada foi 

superior a batelada simples, especialmente quando a 

fermentação ocorre com alta concentração de açúcar (21% v/v). 

CASTRO (1985) , descreve como condições 

iniciais típicas para fermentação em batelada: concentração 

de substrato contendo de 14 a 18% plp de açúcares 

fermenteciveis e um inóculo de 107 cel/ml. O processo deve ser 

completado em 20 - 72 hs. com um aumento na concentração 

celular de aproximadamente 1,5 x 10~ cel/ml. O etanol 

produzido ao final, na faixa de 6 9% p/v, e uma 

produtividade média em etanol de 80% do valor teórico. Ainda 

segundo o autor, a produtividade da fermentação alcoólica de 

substratos a base de melaço são um tanto menores que aquelas 

obtidas a partir de outros substratos. Isto pode ser 

parcialmente explicado pela presença, no melaço, de 

substâncias redutoras não fermentativas, as quais são 

geralmente detectadas como açúcar pelos métodos analíticos 

convencionais. Outra causa pode ser a presença de substâncias 

inibidoras da fermentação. 

CONVERTI e t a I (1985), u t i I i zando cepa de 

Saccharomyces cerevisiae, demonstrou que efeitos de inibição 



14 

devidos a concentração em açúcares do substrato se iniciam 

com valores em torno de 100 g/l. 

Estudos realizados por AQUARONE et aI (1986) 

mostraram que quando um modelo decrescente de vazão de 

alimentação do fermentador foi utilizado, taxa de adição de 

açúcar máxima no inicio do processo e igual a zero ao final 

do periodo de alimentação da dorna, há uma redução no tempo 

necessário para concluir o processo fermentativo com 

conseqüente aumento da produtividade em etanol. 

BORZANI (1987), trabalhando com concentrações 

de açúcares redutores totais na faixa de 151,7 a 330,9 g/l e 

concentrações de inóculo entre 9,4 a 132,3 g/l (peso sêco) 

demonstrou que durante a fase de alimentação do fermentador, 

na produção de etanol em processo de fermentação em batelada 

alimentada, as taxas de etanol produzido são constantes e 

estão relacionadas com a vazão de alimentação do substrato e 

dependem da concentração de açúcar do substrato. Pela 

formulação de uma equação de correlação linear considerando 

a variação da massa de etanol/tempo, foi possível avaliar o 

valor máximo da concentração em açúcares do substrato de 

maneira a se obter um meio completamente fermentado ao final 

da fase de alimentação. 

Quando se ut i I izam fermentadores de .pequena 

capacidade de trabalho é freqüentemente difícil assegurar uma 

taxa de alimentação constante durante a fases de alimentação 

do fermentador, BORZANI et aI (1988) demonstraram que 

alimentações periódicas, em um intervalo de tempo igual a 15 
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minutos, do substrato produzem os mesmos resultados que taxas 

de alimentação constantes. 

FURIGO JR. & BORZANI (1988) mostraram que ao 

final do periodo de enchimento da dorna a razão de produção 

de etanol ou consumo de ART deve ser igual a razão 

correspondente justamente ao início da alimentação da 

fermentação subseqüente. 

DE SANTOS et aI (1992), quando estudaram a 

fermentação alcoólica em processo semicontínuo utilizando 

melaço de cana de açúcar como substrato e fermento prensado 

corno inóculo concluiram que a maior produtividade em etanol 

ocorreu quando o volume de inóculo foi de 58% do volume de 

trabalho do fermentador. 

CARVALHO (1993), evidenciou a influência da 

taxa de alimentação no crescimento celular e produtividade em 

etanol no processo em batelada alimentada. Ensaios realizados 

em batelada alimentada utilizando: melaço de cana de açúcar 

como substrato, temperatura de fermentação de 32·C, pH de 4,5 

a 5,0, fermento prensado como inóculo e sem fornecimento de 

O2, testando dois valores para o enchimento da dorna : 5h e 

7h, mostrou que variando 

ocorre um aumento na 

a vazão de a I imentação da dorna 

produção de cé lu 1 as porém a 

produtividade em etanol praticamente não é afetada. 

2.4. Acidez volátil 

O mecanismo da inibição da fermentação 
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alcoólica pelos sub-produtos formados durante o próprio 

processo vem sendo pesquisados por diversos autores. 

SAMSOM et aI (1955), relataram que a inibição 

pelos ácidos graxos e acetato aumenta com o decréscimo do pH. 

existem, segundo os autores, diversas possibilidades na 

interpretação destes dados: 

a) Acidos não dissociados podem ser a forma ativa do 

inibidor. 

b) Os ácidos não dissociados podem penetrar mais 

rapidamente e, uma vez no interior da ceIula 

serem largamente neutralizados para seu sal, o 

qual pode então atuar como inibidor. 

c) Uma redução no pH pode aumentar a carga de certos 

componentes da membrana celular e assim facilitar 

a ligação do ácido graxo livre com a proteína. 

SAMSON et aI (1955), demonstraram que o íon 

acetato exerce uma interferência química no transporte de 

fosfato. O transporte do fosfato através da membrana celular 

é um processo ativo com gasto de A.T.P. Desta forma, a 

interferência do ácido acético resulta em aumento no 

requerimento da celula em A.T.P. para exercer a mesma função. 

Durante a fermentação do malte da cevada ou 

mesmo de meio sintético a quantidade de ácido acético, 

formado, é proporcional a duração da fermentação, mas o tipo 

de ácido varia durante o periodo da fermentação. O ácido 

acético é formado em maior proporção no início da fermentação 

(COOTE & KIRSOP, 1974) 
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Os principais ácidos orgânicos produzidos 

pelas leveduras durante o processo de fermentação alcoólica 

são: acético, pirúvico, succínico, alfa-cetoglutárico e 

menores quantidades de lático, g!ioxí!ico, 

decanóico e cetobutírico (WHITING, 1976). 

octanóico, 

A toxidez do etano! explicada pelo acúmulo de 

etano! intracelular proposto inicialmente por (NAGODAWITHANA 

& STEINKRAUS, 1976) foi aceito por algum tempo, porém 

LOUREIRO & FERREIRA (1982), demonstraram teórica e 

experimentalmente que o acúmulo do etanol intracelular não 

ocorre. Outros mecan i smos que não es t e exp I i cam porque o 

etanol adicionado é aparentemente menos tóxico que aquele 

produzido pela células. 

Segundo MOON (1983), ácidos graxos inibem o 

processo da fermentação alcoólica e esta inibição pelo ácido 

graxo vai depender principalmente do pH, com grande inibição 

observada abaixo do pKa do ácido. O grau de inibição é também 

afetada pelo aumento no crescimento da cadeia do ácido, sendo 

inibidores mais severos com Cu a C w 

As células de levedura são organismos vivos 

complexos onde ocorrem diversas reações bioquímicas. Cada 

inibidor pode atuar em diversos pontos individuais, 

comprometendo o metabolismo celular. Um exato conhecimento do 

modo como cada inibidor afeta o metabolismo celular pode ser 

de grande valor. Segundo MAIORELLA at aI (1983), a inibição 

por interferência química é bem ilustrada no caso do ácido 

acético (o qual inibe a levedura na faixa de 0,5 - 0,9 g/l). 
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O acetato é solúvel nos lipídios da membrana 

celular(SAMSON et ai, 1955). o efeito de interferência 

química pode ocorrer a baixas concentrações do inibidor e 

envolve um rompimento na membrana celular (como ocorre no 

caso do ácido acético). A morfologia celular, neste caso é 

alterada com as células se tornando irregulares e alongadas 

(MAIORELLA et aI, 1983). 

Outro mecanismo de inibição que pode ocorrer 

é devido ao "stress" osmótico. Inibição por "stress" osmótico 

ocorre quando a concentração de alguns sub-produtos da 

fermentação se torna tão elevada que um gradiente de pressão 

osmótica é estabelecido entre o interior da célula e o meio 

em fermentação. Devido a isto a celula necessita gastar 

grande quantidade de energia para manter a sua homeostase. A 

retirada de energia do meio irá requerer energia adicional. 

Inibição por "stress" osmótico ocorre apenas a altas 

concentrações de inibidor e as celulas se tornam pequenas e 

rigidas. Assim como ocorre com a inibição pelo ácido 

acético, a produção celular neste caso acima citado, é 

primeiro reduzida com um aumento na produtividade especifica 

em etanol. (MAIORELLA, et aI 1983). 

O acetaldeido é um precursor imediato do 

etanol no metabolismo da levedura. Uma característica 

singular da inibição pelo acetaldeido é o consumo deste 

subproduto pela levedura e sua conversão em etanol 

(MAIORELLA, et aI 1983). 

Inibidores do crescimento celular, tais como: 
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ácidos orgânicos, aldeídos e alcoóis superiores produzidos 

pelas leveduras podem se acumular durante a fermentação 

(MAIORELA et aI 1983, LAFON- LAFOURCADE, 1984). 

MAIORELLA et aI, (1983), afirma que o 

acetaldeido inibe a fermentação à concentrações semelhantes 

as do ácido acético. A inibição é acompanhada por uma mudança 

na morfologia celular, com aumento no tamanho da célula de 

até o dobro de seu diâmetro normal. A inibição por 

acetaldeido pode ter um mecanismo de interferência similar ao 

do ácido acético. 

O acetato é produzido durante o inicio do 

processo fermentativo tanto na produção da cerveja quanto do 

vinho, e é parcialmente reabsorvido durante os ultimos 

estagios da fermentação. Temperaturas mais elevadas favorecem 

uma menor formação de acidez volátil, MONK & COWLEY, (1984). 

Quanto ao substrato, variando a concentração 

do mosto, 10 a 15% de glucose, o teor de ácido acético 

formado foi em torno de 0,2 g/l, porém, com concentrações de 

glucose inferiores a 10% e superiores a 15% foi constatado um 

aumento para 0,4 g/l nos valores de ácido acético MONK & 

COWLEY, (1984). 

Segundo van UDEN (1985), a toxidez do etanol 

no processo de fermentação alcoólica é maior quando o etanol 

é produzido durante o processo fermentativo que quando 

adicionado ao meio. 

SÁ CORREIA (1986), estudando o efeito 
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sinérgico causado pelo etanol, ácido octanoico e decanóico, 

aumentando a taxa especifica de morte termica, propõe que a 

presença destes ácidos graxos durante a fermentação pode 

e~plicar a discrepância entre a aparente toxidez do etanol 

produzido durante a fermentação em comparação com aquele 

acrescentado ao meio (NAGODAWITHANA & STEINKRAUS 1976). 

Segundo a autora, a grande toxidez do ácido octanoico e 

decanoico pode ser correlacionada com a sua alta 

solubilização de lipídios. A toxidez do etanol pode também 

ser associada a solubilidade de lipídios. 

SÁ CORREIA (1986), conclui em seu trabalho que 

ácido octanóico ou decanóico, produtos secundários do 

metabolismo da levedura, atuam sinergisticamente com o etanol 

produzindo um decréscimo na taxa específica de crescimento de 

Saccharomyces bayanus, mesmo a concent rações presentes no 

vinho e cerveja. A autora conclui, devido aos fatores já 

expostos acima, que os efeitos inibidores dos produtos 

formados durante a fermentação não podem ser discutidos com 

referência apenas ao etanol. De fato, a presença de apenas 2 

mg/l de ácido octanóico junto com 8% (v/v) de etanoI leva a 

uma crescente inibição. 

PONS et aI (1986), afirma que o acetato é 

tipicamente produzido através da oxidação do acetaldeido. 

Durante a fermentação aeróbica da glucose por Saccharomyces 

cerevisiae, acetaldeido é normalmente transformado em etanol, 

porém pode também produzir acetato. Quando a glicose é 

completamente exaurida do meio, Saccharomyces cerevisiae é 
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capaz de, aerobicamente, se desenvolver utilizando etanol 

como substrato primário. Neste caso, o etanol é transformado 

em acetaldeido, acetato e finalmente acetil Co A que então 

entra no ciclo de Krebs através do malato ou citrato, 

dependendo da demanda energética do microrganismo. 

Durante a primeira fase do crescimento em 

etanol, a demanda energética não é suficientemente alta para 

utilizar o total de acetato produzido e o acetato acumulado 

torna-se então detectável no meio. Mais tarde, quando o fluxo 

de acetato produzido a partir do acetaldeido não é suficiente 

para· responder à demanda energét ica por acet i 1 Co A, o 

acetato produzido durante a fermentação da glucose e 

acumulado no meio em fermentação se torna disponível para a 

sintese de acetil Co A. Se glucose é imediatamente adicionada 

ao meio a sintese de acetil- Co A é reprimlda e a glucose é 

imediatamente convertida em biomassa e etanol (PONS et aI, 

1986). 

A possibilidade da célula excretar ou 

reassimilar o acetato durante a fase de crescimento depende 

da diferença entre a taxa de formação de acetato a partir da 

produção de etanol via acetaldeido e o requerimento em acetil 

-Co A para reações de biossintese e respiração (PONS et ai, 

1986). 

manutenção 

Segundo VEGA et ai 

celular é crescente à 

(1987&), o coeficiente de 

medida que aumenta a 

concentração do íon acetato presente no meio e paralelamente 

o crescimento celular decai ligeiramente. A combinação destes 



22 

dois fatores leva a uma maior produção em etanol devido a 

necessidade da célula em aumentar quantidade de A.T.P. 

produzido, de maneira a viabilizar a manutenção e a 

fisiologia da célula. Este aumento na produtividade se traduz 

em uma função linear onde a concentração do íon acetato 

corresponde a um aumento de produtividade. 

VEGA et aI (1987 a ), ainda observa, no mesmo 

ensaio, que não apenas o parâmetro produtividade foi afetado 

pela concentração do acetato, mas também outros parâmetros 

cinéticos para a produção de etanol foram acentuados pela sua 

presença. 

STANLEY et aI (1993) estudando o efei to do 

acetaldeido sobre o processo de fermentação alcoólica 

concluiram que concentrações em acetaldeido superiores a 

0,3g/1 inibe o crescimento celular da levedura (S8cch8romyces 

cerevisiae) o que pode produzir, quando presentes a uma alta 

concentração intracelular) uma inibição na fermentação 

alcoólica. Porém, baixas concentrações em acetaldeido 

(0,05g/1) reduz a lag fase, em meios com etanol, aumentando 

a taxa de crescimento celular. 

Segundo GUTIERREZ (1994) a produção dos ácidos 

acético e succínico podem acarretar maior formação de 

glicerol como foi demonstrado por GENEVOIS (1950) com a sua 

equação: 

G = 2.A + B + 2.M + H + 5.S 

onde G é igual a quantidade de glicerol formado, A é o ácido 

acético, B o butilenoglicol, M a acetoína, H o acetaldeído e 
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S o ácido succínico. 

Segundo GUTIERREZ, (1994), a formação do ácido 

acético é a seguinte: 

PIRUVATO ----> ACETALDEIDO ----> ACIDO ACÉTICO 

Onde para cada moI de acetato são formados 2 

mols de NADH, resultando portanto em 2 mols de glicerol. A 

formação de acetato é importante para a formação de acetato 

de etila nas leveduras via acetil-CoA. GUTIERREZ, (1994). 

O ácido acético é o ácido volátil produzido em 

maior quantidade pelas leveduras. Segundo GUTIERREZ, (1994), 

a quantidade de ácido acético excretada pela levedura 

depende: 1Q - da diferença entre a formação de ácido acético. 

2Q - das exigências para a biossíntese de acetil-CoA e 3Q -

da permeabilidade da membrana celular. Essa produção é 

afetada por inúmeros fatores, que passaremos a relatar. 

WILKINSON,l (1953), KUNKEE & AMERINE 2(1970) 

1 WILKINSON, J.F. & ROSE, A.H. Fermentation Processes. In: 
RAINBOW C. & ROSE, A.H., ed. Biochemistry of industrial 
micro-organisms. London, Academic Press, 1963. capo 11, 
p. 379-414. Apud GUTIERREZ, L.E. Tópicos de bioquimica 
de leveduras, Piracicaba, ESALQ/Departamento de 
Bioquimica, 1994. 103p. 

2 KUNKEE, R.E. & AMERINE, M.A. Yeasts in wine-making. In: 
ROSE, A.H.; HARRISON, J.S., ed. The yeasts. London, 
Academic Press, 1970. v. 3, capo 2, p. 5-71. Apud 
GUTIERREZ, L.E. Tópicos de bioquimica de leveduras, 
Piracicaba, ESALQ/Departamento de Bioquimica, 1994. 103p. 
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citados por GUTIERREZ, (1994), verificaram que com o aumento 

do pH no meio em fermentação, há uma maior formação de ácido 

acético. Bioquimicamente, esta maior produção poderia ser 

explicada pela maior atividade da acetaldeido desidrogenase 

SOLS et aI, (1971). 
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3. MATERIAIS E METODOS 

Para a realização experimental do presente 

trabalho foi utilizado um conjunto de fermentadores, 

projetado pelo Pro f Dr Jorge Horii e executado pela CONGER. 

Os detalhes sobre o referido equipamento são 

descr i tos a segu ir: - as dornas, em número de três, foram 

construidas em aço inox, com volume útil individual de 15 

litros. O controle de temperatura da dorna foi obtido 

mediante a utilização de sistema de resfriamento constituído 

por banho maria com controle de temperatura variando de -40°C 

a 60°C, com capacidade de bombeamento do líquido refrigerado 

até à camisa de aço inox, interna ao fermentador. 

do meio foi obtida mediante agitador dotado 

A agitação 

de palheta 

metálica de agitação acionada por motor elétrico com controle 

de rpm. Foi utilizado durante todos os ensaios 200 rpm. 

Um esquema do fermentador e de seus acessórios 

pode ser observado na figura 1. 



Figura 1. 
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Esquema da dorna de fermentação (em corte 

longitudinal) e de seus acessórios. 
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o fermento utilizado foi Saccharomyces 

cerevisiae na forma de fermento biológico comercial em blocos 

prensados de aproximadamente 500g. 

o meio de fermentação foi obtido utilizando 

melaço de cana de açúcar cedido por usinas da região. 

Para o preparo do mosto, o melaço foi diluído 

em água destilada e clarificado. 

Clarificação: 

o procedimento técnico utilizado consistiu em 

diluir, na proporção de 3 litros de melaço para 7 litros de 

água destilada previamente adicionada com 15 g de NaHJ>04.HP. 

Seguida por uma autoclavagem a 1 atm. (120°C) por 20 

minutos. Após este período o material foi mantido em repouso .. 
por 48 horas. 

Após a clarificação o sobrenadante foi 

sifonado e o mosto obtido, com o Brix em torno de 33°B, 

isento de impurezas solidas em suspensão, foi 

convenientemente diluido com água para uso nos ensaios. 

Foram utilizados, em função da necessidade de 

manter o meio livre de contaminantes o antibiótico FERMACOL 

(SQUIBB), na concentração de 0,1 g/l e, quando necessário, o 

anti-espumante SILCOLAPSE 5000 da ICI do Brasil SA. 

Para o preparo do inóculo, pesou-se em balança 

elétrica, a quantidade de fermento necessária para atingir o 

peso seco desejado em cada tratamento. A seguir, esta massa 
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de fermento foi suspensa em água destilada, até o volume de 

5 litros sendo, na seqüência, ajustado o pH ao valor de 2,0 

com o uso de HzS04 concentrado. Para medida de pH utilizou-se 

de potenciômetro marca DIGIMED modelo DMPH - 1. 

O fermento foi reciclado para fermentações 

subseqüentes, através do uso de centrifuga de açúcar marca, 

INTERNATIONAL CHEMICAL CENTRIFUGE modelo CH7021M, com 

utilização de tecido especial de tlnyl on " no interior dos 

cestos de centrifugação para retenção das células. 

As amostras destinadas às analises foram 

retiradas em intervalos de uma hora, sempre imediatamente 

antes da alimentação da dorna, e o volume dé amostra 

correspondeu a 20 ml. 

Análises: 

Foram realizadas analises de acidez volátil, 

pH, massa celular, açúcares totais e etano!. As técnicas 

analíticas empregadas foram: acidez volátil através de 

destilação e titulação conforme descrito em AMERINE & 

OUGH,1974; pH com o uso de potenciômetro da marca DIGIMED 

modelo DMPH - 1; massa celular pela técnica de turbidimetria, 

descr i to em TRIBOLI, 1987; açúcares redu tores tota i s por 

oxiredutimetria segundo descrição de BACILA, 1960 e etanol 

determinado pelo método do dicromato de potássio descrito em 

TRiBOLI, 1987. 
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Processo: 

Procurou-se estudar alguns parâmetros que 

poderiam influir no andamento da fermentação, como a 

temperatura de condução do processo. Para tal comparação os 

ensaios foram agrupados e denominados: Grupo I, com as 

seguintes condições gerais: Xo aproximadamente de 430 a 500 

g/l de massa seca; So aproximadamente de 200 a 232 g/l de ART 

e T aprox imadamen t e 30 ° C; com os dados do Grupo I I : Xo 

aproximadamente 

aproximadamente 

25°C. 

490 

200 a 

a 550 

260 g/ I 

g/l 

de 

de massa seca; 

ART e T aproximadamente 

Da mesma forma procurou-se corre lacionar a 

influência da variação da concentração de açúcar do mosto e 

portanto da concent ração de açúcar do me io de fermentação 

sobre o crescimento da massa celular, a produção de etanol e 

de ácidos voláteis, já que o processo seria conduzido em 

batelada alimentada com alimentação em processo descontínuo 

intermitente, em volume e intervalo de tempo fixo, de quinze 

minutos, de modo a obter-se alimentação de 2 litros por hora 

e enchimento total em 5 horas, equivalente ao enchimento em 

vazão constante. Segundo BORZANI et aI (1988), a 

produtividade em etanol não é afetada se o substrato é 

periodicamente 

adicionado ao 

continua. 

(intervalo de tempo 

fermentador invés de 

igual a 15 minutos) 

adicionado de forma 

Comparou-se então o Grupo I cujas condições 
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foram já descritas com o Grupo denominado 111 cujos 

parâmetros foram: Xo aproximadamente 490 a 500 g/l de matéria 

seca; So aproximadamente 110 g/l de ART e T aproximadamente 

30°C. 

Da mesma forma procurou-se obter dados que 

possibilitassem estudar a influência da concentração de 

inóculo sobre o andamento da fermentação, confrontando-se 

dois blocos de ensaios aqui denominados Grupo I, já descrito, 

com o Grupo IV; Xo aproximadamente 280 a 300 g/l de matéria 

seca; So aproximadamente 180 a 225 g/l ART e T igual a 30°C. 

Em todos os grupos, os exper imentos foram 

conduzidos em três rodadas durante três dias consecutivos, 

ut i I izando-se o fermento recuperado de cada rodada como 

inóculo para a rodada subseqüente. Conforme descrito 

anteriormente, o mosto foi sempre obtido através da diluição 

conveniente do melaço de uma única partida e de uma única 

usina, considerando-se de modo simplificado ou simplista, que 

a variação de composição do meio deva ter sido a menor 

possi ve 1. 

As células recuperadas por centrifugação foram 

armazenadas até a manhã seguinte onde eram então tratadas 

com H2S04 até pH em torno de 2,0 e volume de 5,0 litros 

utilizando-se água e vinho na reconstituição do inóculo, a 

semelhança de um fermento tratado industrialmente. 

As condições experimentais de cada ensaio em 

particular, serão descritas a seguir durante a exposição no 

capitulo 4. Resultados e Discussões e capitulo 7. Apêndice. 
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de novas células X" foi 

calculada pela razão entre 

celular final encontrada 

processada. 

a biomassa produzida e a massa 

ao término de cada rodada 

GRUPO I: 

Ensaio 1: 

Ensaio 2: 

Ensaio 3: 

GRUPO I I: 

Ensaio 4: 

Ensaio 5: 

Xo = aproximadamente 500 g/l 

50 = aproximadamente 200 - 220 g/l 

T = aproximadamente 30°C 

Xo = aproximadamente 430 g/l 

50 = aproximadamente 200 - 220 g/l 

T = aproximadamente 30°C 

Xo = aproximadamente 440 - 450 g/l 

So = aproximadamente 200 - 235 g/l 

T = aproximadamente 30°C 

Xo = aproximadamente 500 - 550 g/l 

So = aproximadamente 200 - 260 g/l 

T = aproximadamente 25°C 

Xo = aprox imadament e 490 g/l 



GRUPO 111: 

Ensaio 6: 

Ensaio 7: 

GRUPO IV: 

Ensaio 8: 

Ensaio 9: 

So = aproximadamente 220 g/l 

T = aproximadamente 25°C 

Xo = aproximadamente 500 g/l 

So = aproximadamente 110 g/l 

T = aproximadamente 30·C 

Xo = aproximadamente 490 g/l 

So = aproximadamente 110,0 g/l 

T = aproximadamente 30·C 

Xo = aproximadamente 280 - 300 g/l 

So = aproximadamente 180 - 220 g/l 

T = aproximadamente 30·C 

Xo = aproximadamente 280- 300 g/l 

So = aproximadamente 190 - 225 g/l 

T = aproximadamente 30·C 

Comparação entre os Grupos: 

32 
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Influência da variação de 

parâmetros da fermentação. 

Temperatura sobre os 

Grupo I I (E 4 Es> 

2. Influência, da variação da concentração de açúcar no 

mosto, sobre a fermentação. 

Grupo I I I (E 6 E7> 

3. Influência da varia6ão da concentração de inóculo sobre 

a fermentação alcoólica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As fermentações conduzidas na indústria de 

álcool para fins carburantes, em boa parte, trabalha com alto 

volume de inóculo, geralmente de 20 a 30% do volume do vinho 

e uma concentração de microrganismo no volume final de vinho 

capaz de representar de 8, O a 18,0% Embora nem todo o 

volume de microrganismo represente o verdadeiro potencial 

fermentativo, uma vez que a viabilidade das leveduras varia 

grandement e em função da qua I idade da 

tratamento de caldo para purificação, 

iônicas, minerais ou microbiológicas, 

matéria-prima, do 

das contaminações 

do equipamento e 

performance do processo de condução empregado, dos insumos e 

aditivos introduzidos, tem se como aceitável quando o 

percentual de células viáveis é superior a 80% (COPERSUCAR, 

1987) . 

Na literatura encontra-se com freqüência, 

trabalhos relatando a influência dos mais variados aspectos: 

fisico-químicos, genéticos, fisiológicos, nutricionais e de 

processo, mas de modo geral estes ensaios foram realizados, 

com concentração da ordem de 0,1 a 1,5% p/vem termos de 

fermento prensado ao final da fermentação (HARRISON & GRAHAM, 
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1971), o que se just ifica uma vez que grande parte desses 

trabalhos estão ligados ao desenvolvimento de processos 

fermentativos de obtenção de bebidas ou destilados alcoólicos 

potáveis, onde a influência é, geralmente, prejudicial ao 

flavor. Somente uns poucos pesquisadores, como ROSINI (1986), 

chegaram a trabalhar com 27 - 28 g/l de massa celular seca o 

que representa uma concentração celular em torno de 9,0 a 

9,5%, em volume, no vinho de uva final. 

Surgem ainda alguns estudos como o de BUENO 

NETTO, 1982; GOMEZ, 1983; AQUARONE et aI, 1986; BORZANI 1987; 

BORZANI et aI, 1988; OLIVA NETO, 1990; CARVALHO et aI, 1993; 

MARQUES, 1993, que trabalharam com fermentação de melaço e 

caldo de cana a concentrações variáveis em açúcares e massa 

celular, incluindo-se altas concentrações em ambos os casos. 

Assim, altas concentrações celulares produzem dados que serão 

discutidos a seguir junto com a série de experimentos que 

foram realizados. 
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4.1 Ensaios de Fermentação do Grupo I 

Os ensaios realizados no Grupo I, foram 

constituídos por 3 seqüências de fermentações repetidas em 

datas diferentes, sendo cada seqüência acompanhada durante 3 

rodadas e em 3 dias consecutivos. 

As condições experimentais e os resultados 

obtidos no primeiro ensaio do Grupo I são descritos a seguir: 

4.1.1 Grupo I, ensaio nQ 1 rodadas 1, 2 e 3 

Condições Experimentais: 

Temperatura: Em torno de 30°C 

Inóculo Inicial - Massa Total (g): 

Rodada 1: 450,0 

Rodada 2: 503,1 

Rodada 3 : 504,6 

Volume Total Inicial (inóculo): 

Concentração de açúcar do Mosto 

Rodada 1 : 214,19 

Rodada 2: 224,46 

Rodada 3 : 200,59 

5,0 

So 

litros 

(g/l): 

Volume Total de Mosto Adicionado: 10,0 litros 
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Tabela - 1 Grupo I. Efeito do reciclo de células sobre 
alguns parâmetros fermentativos. 

Parâmetros Fermentativos 

Rodadas: 

Tempo de Fermentaçâo (h) 

Xo Massa Inicial (g) 

Xl Massa Final (g) 

Xp Massa ProJuzida (g) 

X" % de Novas Ce 1 u I as 

S Açúcar Utilizado (g) 

Etanol Produzido (g) 

Etanol (v/v) 

Pe Prod. em Etanol (g/lh) 

Px Prod. em Massa (g/lh) 

Acidez Volátil (g) 

Acidez Volátil (g/l) 

Acidez Volátil Final(g) 

Acidez Volátil Final(gJI) 
I: Y81ores"referentes 8 6g bora 

6 

450,0 

601,7 

151,7 

25,21 

2071,59 

874,35 

7,36 

9,71 

1,69 

30,60 

2,04 

30,60 

2,04 

7 

503. 1 

595,4 

92,3 

15,50 

2190,93 

800,70 

8,31 

7,63 

0,88 

41,28-

2,73· 

41 ,28· 

2,73-

8 

504,6 

533,7 

29,1 

5,45 

1929,12 

750,88 

8,12 

6,25 

0,28 

44,69 

2,98 

44,69 

2,98 

Como pode ser verificado pela tabela 1, X" de 

novas celulas, de 25,21% na primeira rodada de fermentação 

com inóculo inicial de 450 g de matéria seca, em 15 litros de 

volume de vinho total, passou a 15,50% em uma segunda rodada 

semelhante e a 5,45% em uma terceira rodada. Ocorreu um 

acréscimo de acidez volát i I cuja concentração aumentou de 

2,04 para 2,73 e 2,98 gJl nas rodadas consecutivas. 

Segundo PAMPULHA (1989), a inibição da 

fermentação alcoólica pelo Ácido acético é mais acentuada à 

medida em que se tem um pH mais baixo, pois a forma não 

dissociada, que é a mais tóxica, apresenta-se com 15% na 

forma não dissociada a pH 5,5 enquanto a pH 3,5 atinge 95%. 
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Existe ainda um efeito conjugado do acido acético, pH do meio 

e concentração de etanol sobre a inibição da fermentação. 

Desta forma, no presente trabalho a redução do crescimento da 

massa celular pode estar associada, a cada rodada: lQ - Ao 

ácido acético produzido na segunda e terceira rodada. 2Q - Ao 

efeito do ácido no pé de cuba, a pH 2,0, e conseqüentemente 

com a forma não dissociada, do ácido, em sua quase 

total idade. 3Q Ao maior teor alcoól ico, nas condições 

testadas, do pé ao final da fermentação. 

Há que se comen t ar a i nda que no proces so 

descontínuo alimentado (fed batch) com alta concentração de 

massa celular no inóculo, a dorna funciona como um tanque de 

lenta e gradual diluição da suspensão de células do pé que 

cresce também de forma semelhante, concomitante ~ 

proporcional à razão de diluição, se a vazão de mosto for 

variável e decrescente com o tempo. 

Nota-se, Tabela 2, do Apêndice, que a da 

concentração celular inicial de 90 g/l passou a 75,0 g/l após 

a primeira hora; a 62,79 g/l na segunda hora; a 52,96 g/l, na 

terceira hora; a 46,15 g/l na quarta hora e a 40,11 g/l na 

quinta hora, repetindo-se a concentração até o final do 

experimento na oitava hora. Houve, portanto, crescimento 

somente durante a ai imentação ou di luição da suspensão de 

células. Aliás, só poderia ter acontecido desta forma uma vez 

que as curvas do ART adicionado e ART consumido cujos dados 

constam da TABELA 1 (apêndice) e Figura de nQ 2 e 3 mostram 

que na rodada 1 do experimento 1 a dorna foi "levada morta", 
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da 

alimentação. Todo os produtos acompanhados como o etanol, a 

massa celular e a acidez volátil seguem diretamente o consumo 

de açúcar. 

foi de 

Na segunda rodada, onde 

15,5%, o comportamento já 

x~ de novas celulas, 

ocorreu de forma 

diferenciada da primeira, quer pelas condições do pé-de-cuba, 

(inóculo que já fermentou uma rodada e foi tratado a pH 2,0 

com H2S04 alem de conter proporcionalmente vinho da rodada 

anterior que passou por dois tratamentos) quer porque 

permaneceu um período superior a 12 horas em geladeira não 

tendo mais a viabilidade de um fermento inicial. 

Como não fo i determinada a viabi 1 idade 

celular a cada rodada desconhece-se o percentual ativo da 

massa inoculada. A queda de viabilidade certamente ocorrida 

pode estar relacionada até à possível infecção da 

fermentação, apesar do freqüente uso de FERMACOL (associação 

de antibióticos, preponderando Penicilina 

do mosto decorrente do 

G) e 

processo 

da 

de esterilização 

clarificação. A perda de viabi I idade devido ao acúmulo de 

ácidos orgânicos e metabólitos excretados por contaminantes 

lácticos da fermentação foram descritos, em vários ciclos de 

fermentação, no trabalho de OLIVA NETO (1990). 



Figura 2. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 1. rodada 1. 
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Figura 3. Variação da massa: celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 1. rodada 1. 
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Além da queda de viabilidade pode, ainda, ter 

ocorrido o fato do fermento tomar a coloração escura do meio 

devido ao pH da fermentação (HARRISON, 1971) influenciando 

assim a quantificação da matéria seca pelo método 

turbidimétrico usado no presente trabalho. Assim, a medida da 

massa celular pode não corresponder a quantidade de células 

em atividade. 

Verifica-se pelas Tabelas 4, 5 e 6 (Apêndice) 

que o ART na dorna acumulou valores bem superiores à 

primeira rodada e o ART consumido ou o valor de consumo se 

estendeu até a 7& hora embora os valores de crescimento da 

massa celular tenham se estabilizado por volta da 6ª hora. É 

comum haver uma estabilização do crescimento da massa celular 

antes da atividade fermentativa já que os fatores de inibição 

do crescimento podem diferir da inibição da atividade 

fermentativa, como a concentração de ácido acético produzida, 

a concentração de etanol, a temperatura e o pH intra e extra 

celular, como cita PAMPULHA (1989). 

Note-se que as produtividades em massa celular 

e em etanol (TABELA 1), caíram de 1,69 g.l-l h-I e 9,71 g.I-1h-1 

respect i vamente, para 0,88 g. l-~-l e 7,63 g. l-~-l enquanto que 

em termos de concentração de ácidos voláteis ao final da 

primeira rodada apresentava 2,04 g.l-l subindo para 2,73 g.l-l 

na segunda rodada. 

A terceira rodada confirma plenamente a 

tendência mostrada nas duas primeiras rodadas. 

o valor X" de novas células não ultrapassou 
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5,45% provavelmente porque ocorreu maior queda na 

viabilidade ou houve, de algum modo, queda na atividade 

celular revelada pelo consumo mais gradual de ART com aumento 

na concentração de açúcares na dorna e decréscimo na formação 

do etanol, levando a uma redução da produtividade em relação 

as duas rodadas antecedentes. 

Reduziu então a produtividade de células para 

O , 28 g. 1 -Ih -1 e d e e t a n o 1 p a r a 6, 25 g. 1 -Ih -1. 

A concentração de ácidos voláteis atingiu 2,98 

g.l-Ih-I e em termos gerais, acentuou-se o efeito verificado 

entre a primeira e a segunda rodada. Em realidade, a se 

continuar esta tendência por rodadas a fio, haveria uma 

substancial redução da concentração de inóculo ao invés do 

aumento de massa que se poderia esperar. Nesse caso, poder

se-ia esperar até a substituição gradual do fermento original 

por espécies ou linhagens contaminantes como tem sido 

levantado por BASSO et aI (1993), caso espécies ou linhagens 

selvagens mais tolerantes às condições estudadas viessem a 

ter acesso ao processo fermentativo. 



Figura 4. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 1. rodada 2. 
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Figura 5. Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 1. rodada 2. 
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Figura 6. Variação dQs teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 1. rodada 3. 
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Figura 7. Variação da massa:celular, etano I e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 1. rodada 3. 
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4.1.2 Grupo I, ensaio nQ 2, rodadas 1, 2 e 3 

As condições a seguir referem-se a repetição 

do experimento anterior, também levado a efeito em três 

rodadas consecutivas. 

Os resultados obtidos no presente experimento são 

apresentados as TABELAS 2 do texto e Figuras de nQ 8 a 13 e 

TABELAS 10 a 18 (Apêndice). 

Como no experimento anterior, a primeira 

rodada, com fermento prensado comercial de alta viabilidade, 

praticamente 100% e alta massa celular como inóculo, da ordem 

de 1500g de massa úmida em 5 litros de volume total inicial, 

o aumento da massa celular X% foi da ordem de 19,61% e bem 

representativo da repetição do experimento. O açúcar 

adicionado ao longo de uma hora, foi grandemente consumido, 

permitindo que à vazão especifica de enchimento, de 2000 ml.h_ 

l' cerca de 90% do ART fosse consumido no mesmo período, ou 

seja, sob essas condições e concentrações de açúcar e de 

fermento, a dorna é conduzida praticamente morta, 

independendo da concentração de etanol e dos ácidos voláteis 

produzidos, uma vez que o percentual de consumo é mantido 

quase constante ao longo do enchimento, em vazão constante. 



Figura 8 . Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 2. rodada 1: 
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Etanol e ácidos voláteis produzem gráficos 

semelhantes pois ambos são metabólitos primários e que 

dependem diretamente do metabolismo do açúcar. 

Condições Experimentais: 

Temperatura: em torno de 30·C 

Inóculo Inicial - Massa Total (g): 

Rodada 1: 480,75 

Rodada 2: 428,90 

Rodada 3: 422,50 

Volume Total Inicial (inóculo): 5,0 litros 

Concentração do Mosto So (g/l): 

Rodada 1: 194,62 

Rodada 2: 218,00 

Rodada 3: 204,71 

Volume Total de Mosto Adicionado: 10,0 litros 
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Tabela - 2 Grupo I. Efeito do reciclo de células sobre 
alguns parâmetros fermentativos. 

Parâmetros Fermentativos 

Rodadas: 

Tempo de Fermentação (h) 

Xo Massa Inicial (g) 

Xl Massa Final (g) 

Xp Massa Produzida (g) 

X~ % de Novas Celulas 

S Açúcar Utilizado (g) 

Etanol Produzido (g) 

Etanol (v/v) 

Pe Prod. em Etanol (g/lh) 

Px Prod. em Massa (g/lh) 

Acidez Volátil (g) 

Acidez Volátil (g/l) 

Acidez Volátil Final(g) 

Acidez Volátil Final(g/l) 

1Q 

7 

480,8 

598,1 

117,3 

19,61 

1859,36 

848,55 

7, 17 

8,08 

1, 12 

31,35 

2,09 

32,10 

2,09 

2Q 

7 

428,9 

478,9 

50,0 

10,44 

2078,37 

901,00 

8,07 

8,58 

0,48 

38,10 

2,54 

37,20 

2,48 

3Q 

8 

422,5 

466,9 

44,5 

9,51 

1959,66 

914,76 

8,41 

7,62 

0,37 

37,69 

2,52 

37,80 

2,52 

Nesta que é a 2ª repetição do experimento 

conduzido em 3 rodadas sucessivas com cerca de 450 g de massa 

sêca no inóculo, temperatura em torno de 30·C, com adição de 

mosto em descontínuo alimentado e So na faixa de 200 - 235 

g/l, mostraram resultados com uma fortíssima similaridade ao 

ensaio anterior. 

Na primeira rodada, o açúcar consumido é quase 

todo o açúcar adicionado à dorna, isto porque o volume 

inicial de células no inóculo é elevado (38,46% de fermento), 

mesmo sendo diluído em 4 alimentações de 500 ml ao longo de 

urna hora, representando uma diluição para 24,75% de 

fermento, caso não houvesse qualquer atividade ou alteração 
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na concentração celular. Entretanto, o crescimento celular já 

na primeira hora foi de 8,0% aproximadamente, com consumo de 

mais de 80,0% do açúcar fornecido no período. Assim, o 

processo descontínuo alimentado é um sistema de fermentação 

com alto volume de inóculo e cuja situação vai-se alterando 

por diluição. Altas concentrações iniciais de massa celular 

é um importante recurso no processo fermentativo, não só pelo 

ganho em produtividade que representa, mas principalmente 

pelo controle microbiológico capaz de manter pela proporção 

inicial de células e pela rápida elevação do teor alcoólico 

que possibilita manter em cheque vários microrganismos 

contaminantes que competiriam pelo substrato. 

A primeira rodada é sempre característica e, 

nas condições em que o experimento foi realizado, a 

fermentação praticamente se extinguiu logo ao término do 

enchimento da dorna, corno nas fermentações conduzidas por 

BUENO NETO (1982) e GOMEZ (1983), que, entretanto, se alteram 

nas rodadas subseqüentes. Assim muitos pesquisadores tem a 

tendência de extrapolar resultados de urna única rodada para 

explicar fenômenos que surgem na indústria, em uma seqüência 

de muitas dezenas de rodadas, lá sim, consecutivas, 

diferenciadas desta simulação já que aqui houve um período de 

armazenamento entre urna e outra rodada, simplificando desse 

modo problemas e soluções. 

Na segunda rodada já ocorre aquele fenômeno 

típico do decaimento no crescimento celular em termos de 

massa embora do ponto de vista de atividade de consumo de 
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açúcar, produtividade em álcool e produção de acidez' volátil 

pouco se altera em relação a primeira rodada, (Figuras 10 e 

11). Os acréscimos são menores e talvez se justifiquem pelo 

fato do inóculo inicial já conter vinho além do tratamento 

àcido a que foi submetido. Todavia, em termos de consumo de 

açúcar, a atividade continua alta, indicando que apesar da 

possível queda de viabilidade ocorrida, ainda se consiga 

manter uma concentração de inóculo sem comprometimento da 

atividade, ou independa da concentração do mosto somente mas 

sim do modo e tempo de alimentação, como concluíram também 

BUENO NETO (1982) e GOMEZ (1983). 



Figura 10. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 2. rodada 2 .. 
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Figura 11.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 2. rodada 2. 
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Na terceira rodada, tudo que foi comentado 

para a segunda rodada mostrou-se válido novamente. (Figuras 

12 e 13) 

Houve ligeira queda do crescimento celular 

embora os parâmetros de açúcar consumido, álcool e ácidos 

voláteis produzidos não se tenham alterado nem em produção 

nem em produtividade, alcançando seus valores máximos entre 

a 6ª e a 7ª hora. Pena que o presente estudo não tenha se 

estendido a um número bem mais significativo de rodadas como 

o de OLIVA NETO (1990) embora este autor tenha estudado 18 

rodadas consecutivas de fermentação com uma população 

infectante de Létctobétci llus fermentum, o que foge de nosso 

presente estudo. 



Figura 12. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 2. rodada 3. 

2500~------------------------~~000 

,..., 
OI 

.8 2000 - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - . - BOO 

...... '~"-----'1600 ~ -o 
1il 

~ 
1500 

/ *"AFlT..,na 

+-."TMi_"'Uc 

~~~--~~~~~--~~~~-40 

o 1 2 :3 4 5 6 7 a 9 ~O 11 ~2 

Tempo (h) 

Figura 13.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 2. rodada 3. 
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4.1.3 Grupo I ensaio nQ 3, rodadas 1, 2 e 3 

o terceiro ensaio veio a confirmar todas as 

tendências encontradas nos dois ensaios anteriores e podem 

ser acompanhadas nas três rodadas pelas TABELA 3 e Figura de 

nQ 14 a 19. As pequenas variações encontradas se justificam 

pelas variações de concentração de açúcar e também pelos 

erros metodológicos cometidos, mormente na determinação do 

ART. 

Condições Experimentais: 

Temperatura: em torno de 30°C 

Inóculo Inicial - Massa Total (g): 

Rodada 1: 447,20 g 

Rodada 2: 439,69 g 

Rodada 3: 322,70 g 

Volume Total Inicial (inóculo): 5, O I i tros 

Concentração do Mosto 8 0 (g/l): 

Rodada 1: 197,31 g/l 

Rodada 2: 234,35 g/l 

Rodada 3: 212,42 g/l 

Volume Total de Mosto Adicionado: 10,0 litros 
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Tabela - 3 Grupo I. Efeito do reciclo de células sobre 
alguns parâmetros fermentativos. 

Parâmetros Fermentativos 

Rodadas: 

Tempo de Fermentação (h) 

Xo Massa Inicial (g) 

Xl Massa Final (g) 

Xp Massa Produzida (g) 

X~ % de Novas Celulas 

S Açúcar Utilizado (g) 

Etanol Produzido (g) 

Etanol (v/v) 

Pe Prod. em Etanol (g/lh) 

Px Prod. em Massa (g/lh) 

Acidez Volátil (g) 

Acidez Volátil (g/l) 

Acidez Volátil Final(g) 

Acidez Volátil Final(g/l) 

1Q 

6 

447,3 

598,5 

151,2 

25,26 

1832,66 

851,31 

7,20 

9,46 

1,68 

27,19 

1,81 

27,91 

1,86 

2Q 

7 

439,6 

492,0 

52,40 

10,65 

2172,09 

814,56 

7,70 

7,77 

0,50 

37,24 

2,48 

37,33 

2,49 

3Q 

8 

322,6 

380,4 

57,8 

15,19 

1969,45 

912,51 

8,55 

7,60 

0,48 

34,80 

2,32 

34,80 

2,32 



Figura 14. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 3. rodada 1 . 
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Figura 15.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 3. rodada 1. 
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Figura 16. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 3. rodada 2. 
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Figura 17.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 3. rodada 2. 

10oo,----------------------------~50 

.- ••• -- ••• ;~.--."'40 ..... 
OI 
'-' 

.:ta 
('5 

600 --- ... . .. 30 :o-

~ 
·0 
tU 

~ 
··_------·-·_-_· __ ·--···-20 m 

/ :::E 

200 /. . - - - -- . - - - - - -- r------l10 
*M .... o.ly~_ + .. __ a.n.r 

- AdcHZ' VotátU 

o 1 2 3 4- 5 6 7 a 9 10 11 12 

Tempo (h) 

57 



Figura 18. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 3. rodada 3. 
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Figura 19.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 3. rodada 3. 
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4.2. Grupo 11 

No que se nomeou Grupo I I dos ensaios de 

fermentação, estão dois ensaios (nQ 4 e 5), cada um novamente 

com três rodadas consecutivas. 

4.2.1 Grupo 11, ensaio nQ 4 rodadas 1, 2 e 3 

Condições Experimentais: 

Temperatura: em torno de 25°C 

Inóculo Inicial - Massa Total (g): 

Rodada 1: 493,20 g 

Rodada 2: 548,20 g 

Rodada 3: 552,90 g 

Volume Total Inicial (inóculo): 5,0 litros 

Concentração do Mosto So (g/l): 

Rodada 1: 201,13 g/l 

Rodada 2: 259,14 g/l 

Rodada 3: 237,16 g/l 

Volume Total de Mosto Adicionado: 10,0 litros 
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Tabela - 4 Grupo 11. Efeito do reciclo de células 
sobre alguns parâmetros fermentativos. 

Parâmetros Fermentativos 

Rodadas: 

Tempo de Fermentação (h) 

Xo Massa Inicial (g) 

Xl Massa Final (g) 

Xp Massa Produzida (g) 

X" % de Novas Ce 1 uI as 

S Açúcar Utilizado (g) 

Etanol Produzido (g) 

Etanol (v/v) 

Pe Prod. em Etanol (g/lh) 

Px Prod. em Massa (g/lh) 

Acidez Volátil (g) 

Acidez Volátil (g/l) 

Acidez Volátil Final(g) 

Acidez Volátil Final(g/l) 

1Q 

9 

493,2 

641,1 

147,9 

23,07 

1952,65 

977,38 

8,25 

7,24 

1,09 

42,08 

2,80 

42,52 

2,83 

2Q 

9 

548,2 

685, 1 

136,9 

20,0 

2513,07 

996,58 

9,45 

7,38 

1, O 1 

45,04 

3,00 

45,13 

3,01 

3Q 

9 

552,9 

687,5 

134,6 

19,58 

2323,59 

1035,79 

9,48 

7,67 

1,00 

43,37 

2,89 

43,46 

2,90 

o Grupo 11 do experimento caracterizou-se pela 

condução dos ensaios em processo descontínuo alimentado, com 

tempo de alimentação em 5 horas como nos demais ensaios, 

também semelhante em Xo e So somente que conduzido a uma 

temperatura mais baixa, em torno de 25°C, que, apesar de não 

servir de simulação para a indústria nacional, mostràm alguns 

dados que podem ser de interesse para a indústria ou 

explicativos para alguns fenômenos. 

Assim, acompanhando-se a primeira rodada do 

Ensaio nQ 4 através das Tabelas 28 e 29 (apêndice) verifica-

se que a massa celular apresentou um crescimento final X" de 

23,3% ao longo de praticamente 8 horas, das 11 horas de 
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fermentação ensaiadas. Como nos ensaios anteriores, a 

primeira rodada tem um comportamento típico, com um 

crescimento celular entre 20 e 25% de novas células e no caso 

presente, (Figuras 20 e 21), a queda de produtividade de 

celulas e de etanol em função da redução de temperatura de 

30°C 

para 25°C 

durante todo o ensaio. Aliás esta queda já era prevista e 

está de acordo com o trabalho descrito por NANBA et al 

(1987). 

Quanto ao crescimento da massa celular, de 

acordo com GHOSE e TYAGI (1979 b ), o mesmo não deveria ter 

ocorrido a concentrações superiores a 21,0 g/l no inóculo, ao 

menos em fermentação em batelada convencional e mosto de 

bagaço hidrolizado suplementado. É entretanto um dos unicos 

trabalhos no gênero que traz tais assertivas. 

É in t e r e s s a n t e no t a r - se, a i n da, que o ART 

residual ao final da fermentação mostrou-se menor que nas 

rodadas realizadas nos ensaios do Grupo I, enquanto a acidez 

volátil tende a valores maiores. Talvez a maior acidez seja 

a causa da tendência de redução da produtividade de massa 

celular. 



Figura 20. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 4. rodada 1. 
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Figura 21 .Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 4. rodada 1. 
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A segunda rodada de E4 segue a mesma tendência 

da 1Q rodada, diferindo apenas no fato de que o crescimento 

celular permanece até cerca da 8ª hora, demononstrando seu 

continuo crescimento, como descrito por FURIGO Jr. & BORZANI 

(1988), onde a curva de concentração de fermento atinge um 

valor mínimo ao completar-se o ench imen to da dorna, 

aumentando a seguir a concentração, apresentando novamente 

uma curva cujas tangentes em relação ao tempo dão a 

velocidade de crescimento, antes de atingir um platô, uma 

paralela a abcissa (dx/dt = O), onde cessa o crescimento. 

Novamente, observou-se valores inferiores de 

ART residual em relação a outras rodadas e ensaios. 
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Figura 22. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 4. rodada 2. 
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Figura 23.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 4. rodada 2. 
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A terceira rodada deste ensaio nQ 4 TABELAS 

de nQ 34 a 36 do Apêndice e Figuras de nQ 24 e 25, repete 

todas as tendências mostradas nas duas rodadas iniciais. 

Devido a menor temperatura, a curva de açúcar consumido 

afasta-se ligeiramente da curva de açúcar adicionado, 

mostrando uma menor atividade metabólica. 



Figura 24. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 4. rodada 3. 
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Figura 25.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 4. rodada 3. 
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4.2.2 Grupo 11, ensaio nQ 5, rodadas 1, 2 e 3 

o ensaio nQ 5 que é repetição do ensaio nQ 4 

do mesmo Grupo 11, comportou-se de maneira análoga ao ensaio 

anterior, dispensando maiores comêntários. 

Os resultados das TABELAS nQ 37, 38, 39 até 48 

constam do Apêndice e as Figuras correspondentes de nQ 26 a 

31 mostram os dados em discussão. 

Condições Experimentais: 

Temperatura: em torno de 25°C 

Inóculo Inicial - Massa Total (g): 

Rodada 1: 493,20 g 

Rodada 2: 488,90 g 

Rodada 3: 488,90 g 

Volume Total Inicial (inóculo): 5,0 litros 

Concentração do Mosto So (g/ 1 ) : 

Rodada 1 : 221,14 g/l 

Rodada 2: 223,34 g/l 

Rodada 3 : 218,26 g/l 

Volume Total de Mosto Adicionado: 10,0 litros 
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Tabela - 5 Grupo 11. Efeito do reciclo de células 
sobre alguns parâmetros fermentativos. 

Parametros Fermentativos 

Rodadas: 

Tempo de Fermentação (h) 

Xo Massa Inicial (g) 

Xl Massa Final (g) 

Xp Massa Produzida (g) 

X~ % de Novas Celulas 

S Açúcar Utilizado (g) 

Etanol Produzido (g) 

Etanol (v/v) 

Pe Prod. em Etanol (g/lh) 

Px Prod. em Massa (g/lh) 

Acidez Volátil (g) 

Acidez Volátil (g/l) 

Acidez Volátil Final(g) 

Acidez Volátil Final(g/l) 

1Q 

9 

493,20 

668,3 

175, 1 

26,20 

2161,82 

975,34 

8,24 

7,22 

1,29 

29,25 

1,95 

29,25 

1,95 

2Q 

9 

488,9 

695,9 

207,0 

29,74 

2183,88 

1000,72 

9,18 

7,41 

1,53 

30,42 

2,03 

26,74 

1,78 

3Q 

9 

488,9 

719,3 

230,4 

32,04 

2126,89 

1039,37 

9,56 

7,70 

1 ,71 

29,12 

1,94 

25,66 

1 ,71 



Figura 26. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 5. rodada 1 . 
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Figura 27.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 5. rodada 1. 
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Figura 28. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 5. rodada 2. 
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Figura 29.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 5. rodada 2. 
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Figura 30. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 5. rodada 3. 
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Figura 31.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 5. rodada 3. 
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4.3. Grupo 111 

Neste grupo, conforme se constata pelos dados 

apresentados a alteração das condições experimentais é dada 

através da variação imposta na concentração de açúcares do 

mosto (So) em relação aos ensaios do Grupo I. 

Como a concentração de açúcares é cerca de 50% 

da utilizada nos ensaios do Grupo I, o inóculo de 10% em 

relação ao volume total é tão grande para a presente série 

que em todas as rodadas dos ensaios nQ 6 e 7 a fermentação 

foi capaz de apresentar concentrações nunca superiores a 2,0 

g/l de ART, ao longo das 5 horas de enchimento, quando então 

caia para seus valores de ART residual. 

Ao contrário do Grupo I, aqui os valores de Xx 

se aprox imaram em todas as rodadas provave lment e por não 

ocorrer inibição pela concentração de etanol, nem de ácidos 

voláteis, já que o teor de açúcar fornecido foi sempre muito 

baixo para uma concentração de inóculo elevada. 

Neste Grupo, provavelmente a duração e a 

produtividade da fermentação foram afetadas pelo tempo e modo 

de alimentação utilizados. Nota-se pelos dados que o término 

dos açúcares fornecidos deve ter se dado logo após a ultima 

adição de mosto na 5ª hora e não na 6ª hora quando se tornou 

a ultima alíquota para análise. 

Para tão pouco açúcar, como neste grupo , o 

teor de fermento foi muito grande porém houve assim mesmo 

aumento de massa celular, ao contrário do encontrado por 

GHOSE e TYAGI (1979 a ). 



-
Figura 32. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 6. rodada 1. 
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Figura 33.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 6. rodada 1 . 
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4.3.1 Grupo 111, ensaio nQ 6, rodadas 1, 2 e 3 

Condições Experimentais: 

Temperatura: em torno de 30°C 

Inóculo Inicial - Massa Total (g): 

Rodada 1: 500,88 g 

Rodada 2: 510,09 g 

Rodada 3: 497 27 g 

Volume Total Inicial (inócuIo): 5,0 litros 

Concentração do Mosto So (g/I): 

Rodada 1: 107,63 g/I 

Rodada 2: 107,99 g/l 

Rodada 3: 109,44 g/l 

Volume Total de Mosto Adicionado: 10,0 litros 
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Tabela - 6 Grupo Ilr. Efeito do reciclo de células 
sobre alguns parâmetros fermentativos. 

Parâmetros Fermentativos 

Rodadas: 

Tempo de Fermentação (h) 

Xo Massa Inicial (g) 

Xl Massa Final (g) 

Xp Massa Produzida (g) 

X~ % de Novas Celulas 

S Açúcar Utilizado (g) 

Etanol Produzido (g) 

Etanol (v/v) 

Pc Prod. em Etanol (g/lh) 

Px prod. em Massa (g/lh) 

Acidez Volátil (g) 

Acidez Volátil (g/l) 

Acidez Volátil Final(g) 

Acidez Volátil Final(g/l) 

lQ 

6 

500,9 

579,6 

78,7 

13,58 

1055,57 

485,49 

4,10 

5,40 

0,87 

27,25 

1,82 

27,25 

1,82 

2Q 

6 

510,1 

577,35 

67,25 

11,65 

1056,21 

463,07 

4,18 

5,14 

0,74 

25,19 

1,68 

25,19 

1,68 

3Q 

6 

497,2 

588,1 

90,9 

15,45 

1077,24 

507,82 

4,47 

5,64 

1, ° 1 

38,01 

2,53 

38,01 

2,53 



Figura 34. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 6. rodada 2. 
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Figura 35.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 6. rodada 2. 
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Figura 36. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 6. rodada 3. 
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Figura 37.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 6. rodada 3. 
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4.3.2 Grupo lI!, ensaio nQ 7, rodadas 1, 2 e 3 

Condições Experimentais: 

Temperatura: em torno de 30°C 

Inóculo Inicial - Massa Total (g): 

Rodada 1: 487,31 g 

Rodada 2: 499,74 g 

Rodada 3: 509,70 g 

Volume Total Inicial (inóculo): 5,0 litros 

Concentração do Mosto So (g/l): 

Rodada 1: 111,63 g/l 

Rodada 2: 104,41 g/l 

Rodada 3: 104,41 g/l 

Volume Total de Mosto Adicionado: 10,0 litros 
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Tabela - 7 Grupo lI!. Efeito do reciclo de células 
sobre alguns parâmetros fermentativos. 

Parâmetros Fermentativos 

Rodadas: 

Tempo de Fermentação (h) 

Xo Massa Inicial (g) 

Xl Massa Final (g) 

Xp Massa Produzida (g) 

X~ % de Novas Celulas 

S Açúcar Utilizado (g) 

Etanol Produzido (g) 

Etanol (v/v) 

Pe Prod. em Etanol (g/lh) 

Px Prod. em Massa (g/lh) 

Acidez Volátil (g) 

Acidez Volátil (g/l) 

Acidez Volátil Final(g) 

Acidez Volátil Final(g/l} 

1Q 

6 

487,30 

589,95 

102,65 

17,40 

1099,73 

504, 18 

4,28 

5,60 

1,14 

23,33 

1,56 

23,33 

1,56 

2Q 

5 

499,75 

570,85 

71,10 

12,45 

1024,70 

477,25 

4,20 

6,36 

0,95 

26,38 

1,76 

26,47 

1,76 

3Q 

6 

509,70 

594,30 

84,60 

14,23 

1027,26 

468,46 

4,14 

5,20 

0,94 

28,44 

1,90 

28,44 

1,90 
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Figura 38. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 7. rodada 1 . 
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Figura 39.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 7. rodada 1. 
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Figura 40. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 7. rodada 2. 

12oor---------------------------~~20 

,.... 
!! 1000 

~ -o 
~ 800 

I--

~ 
(D 

C> 
"10 -§ 
g 
I--

~ 

600 

400 

200 

*ART CIOrna +ART __ 

'--------'140 

--~~--- - - - - - - - - - 20 

~_.--._._~_._.--._._~_._.~O 

o 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 '1 ~ 12 

Tempo (h) 

Figura 41 .Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 7. rodada 2. 
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Figura 42. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 7. rodada 3. 
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Figura 43.Variação da massa: celular etanol é ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 7. rodada 3. 
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4.4. Grupo IV 

As condições experimentais deste Grupo estão 

descritas a seguir: 

Os resultados dos experimentos nos quais se 

utilizou a metade do inóculo em relação aos três grupos 

ensaiados anteriormente, estão mostrados nas Tabelas 64 a 81 

do Apêndice e Figuras de nQ 44 a 55. 

A rigor, os resultados pouco diferem dos 

obtidos nos Grupos anteriores quanto ao crescimento de novas 

células, produtividade em etanol, massa celular e acidez 

produzida. 

Os resultados obtidos mostraram que entre a 6ª 

e a 7ª hora praticamente esgotaram-se os açúcares ou seja 

para uma alimentação simulando vazão constante, mesmo com 

concentração de inóculo no pé-de-cuba da ordem de 46,82 g/l 

a 59,06 g/l, resultado aliás semelhante ao descrito em BUENO 

NETO (1982), e KOSHIMIZU et aI (1984), somente que estes 

autores não descrevem exper imentos com rodadas sucess i vas 

através da recirculação de fermento. No presente trabalho 

procurou-se obter dados mais próximos a realidade industrial, 

que são concentrações celulares no vinho final superiores a 

10% em volume, embora após rodadas sucessivas a viabilidade 

tenda a decair entre 70 85% em função de problemas 

operacionais de condução do processo e acúmulo de substâncias 

inibidoras devido a qualidade da matéria prima ou mesmo do 

crescimento de bactérias invasoras do processo. 



4.4.1 Grupo IV, ensaio nQ 8 rodadas 1, 2 e 3 

Condições Experimentais: 

Temperatura: em torno de 30°C 

Inóculo Inicial - Massa Tatal (g): 

Rodada 1: 234,08 g 

Rodada 2: 287,4 g 

Rodada 3: 295,3 g 

Volume Total Inicial (inóculo): 5,0 litros 

Concentração do Mosto So (g/l): 

Rodada 1: 208,99 g/l 

Rodada 2: 184,19 g/l 

Rodada 3: 225,77 g/l 

Volume Total de Mosto Adicionado: 10,0 litros 
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Tabela - 8 Grupo IV. Efeito do reciclo de células 
sobre alguns parâmetros fermentativos. 

Parâmetros Fermentativos 

Rodadas: 

Tempo de Fermentação (h) 

Xo Massa Inicial (g) 

Xl Massa Final (g) 

Xp Massa Produzida (g) 

X~ % de Novas Celulas 

S Açúcar Utilizado (g) 

Etanol Produzido (g) 

Etanol (v/v) 

Pe Prod. em Etanol (g/lh) 

Px Prod. em Massa (g/lh) 

Acidez Volátil (g) 

Acidez Volátil (g/l) 

Acidez Volátil Final(g) 

Acidez Volátil Final(g/l) 

1Q 

7 

234,1 

322,8 

88,7 

27,48 

2021,88 

835,66 

7,03 

7,96 

0,84 

21,65 

1,44 

21,65 

1,44 

2Q 

7 

287,4 

368,7 

81 ,3 

22,05 

1781,73 

869,62 

7,67 

8,28 

0,77 

24,68 

1,65 

24,68 

1,65 

3Q 

8 

295,3 

402,9 

107,6 

26,71 

2192,05 

900,03 

8,0 

7,50 

0,90 

24,94 

1,66 

24,94 

1,66 



Figura 44. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 8. rodada 1 . 
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Figura 45.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 8. rodada 1. 
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Figura 46. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 8. rodada 2. 
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Figura 47.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 8. rodada 2. 

1000~----------------------------_,100 

,.... 
OI 

800 - - - - - - - - - - 80 

CI) 

êa 
:5 400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 
~ 

li 
=:!! 

1 2 3 4 5 6 7 8 {) 10 1 1 1,2 

Tempo (h) 

87 



Figura 48. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 8. rodada 3. 
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Figura 49.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 8. rodada 3. 
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4.4.2 Grupo IV, ensaio nQ 9, rodadas 1, 2 e 3 

Condições Experimentais: 

Temperatura: em torno de 30°C 

Inóculo Inicial - Massa Total (g): 

Rodada 1: 234,08 g 

Rodada 2: 289,2 g 

Rodada 3: 293,6 g 

Volume To~al Inicial (inóculo): 5,0 litros 

Concentração do Mosto So (g/l): 

Rodada 1: 208,99 g/l 

Rodada 2: 187,75 g/l 

Rodada 3: 225,77 g/l 

Volume Total de Mosto Adicionado: 10,0 litros 

89 
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Tabela - 9 Grupo IV. Efeito do reciclo de células 
sobre alguns parâmetros fermentativos 

Parâmetros Fermentativos 

Rodadas: 

Tempo de Fermentação (h) 

Xo Massa Inicial (g) 

Xl Massa Final (g) 

Xp Massa Produzida (g) 

X~ % de Novas Celulas 

S Açúcar Utilizado (g) 

Etanol Produzido (g) 

Etanol (v/v) 

Pe Prod. em Etanol (g/lh) 

Px Prod. em Massa (g/lh) 

Acidez Volátil (g) 

Acidez Volátil (g/l) 

Acidez Volátil Final(g) 

Acidez Volátil Final(g/l) 

lQ 

8 

234,1 

333,9 

99,8 

29,89 

2026,99 

832,66 

7,03 

6,94 

0,83 

21,13 

1,41 

21,13 

1,41 

2Q 

6 

289,2 

393,0 

103,8 

26,41 

1742,10 

830,76 

7,34 

9,23 

1 , 1 5 

24,41 

1,63 

23,68 

1,58 

3Q 

8 

293,6 

384,3 

90,70 

23,60 

2198,27 

897,27 

8,00 

7,48 

0,75 

25,66 

1,71 

25,66 

1,71 



Figura 50. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 9. rodada 1 . 
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Figura 51.Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 9. rodada 1. 
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Figura 52. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 9. rodada 2. 
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Figura 53. Variação da massa:celufar, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 9. rodada 2. 
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Figura 54. Variação dos teores de ART na dorna de 
fermentação do ensaio 9. rodada 3. 
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Figura 55. Variação da massa:celular, etanol e ácidos 
voláteis na fermentação do ensaio 9. rodada 3. 
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4.5. Comparações entre os Grupos 

4.5. 1 Influência da variação da temperatura 

sobre os parãmetros da fermentação. 

Para estudo da influência da variação de 

temperatura, utilizaremos comparações entre os resultados dos 

Grupos I (El' E2 e E3 ) e Grupo I I (E4 e Es). 

Os Grupos I e 11 tem aproximadamente os mesmos 

parâmetros médios de condução da fermentação diferindo 

basicamente na temperatura em que foram monitorados os 

ensaios, sendo o Grupo I a cerca de 30°C 

e o Grupo 11 a cerca de 25°C. 

No decorrer de uma fermentação alcoólica por 

SBcchBromyces cerevisiBe, o etanol e outros produtos 

decorrentes vão se acumulando no meio, alterando a atividade 

metabólica tais como a velocidade específica de crescimento 

do mi crorgan i smo, a ve I oc idade especí f i ca de produção de 

etanol, a viabilidade celular e a velocidade específica de 

consumo de substrato (NAGODAWITHANA, & STEINKRAUS - 1976; 

GHOSE & TYAGI (1979~b); LEÃO & van UDEN (1982); STANLEY et aI 

(1993). 

Com aumento de temperatura o efeito sobre as 

atividades metabólicas pode tornar-se ainda mais severo, corno 

demostraram NANBA et aI (1987). Estes autores conduziram 

experimentos em batelada, variando-se as temperaturas de 

fermentação e revelaram que reduzindo-se a temperatura do 
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cultivo causavam redução de velocidade de crescimento e de 

produção de etanol, mas que a massa celular final e a 

concentração de etanol atingiram níveis muito mais elevados 

do que aquelas obtidas a temperatura mais elevadas. 

Da comparação das TABELAS de nQ 28 a 45 do 

Apêndice, correspondentes aos ensaios E4 e Es, em relação as 

TABELAS de nQ 1 a 9 e 19 a 27 apresentadas no Apêndice, 

correspondentes aos ensaios El e E3' observa-se que os ensaios 

conduzidos a 25°C, efetivamente tiveram redução de 

produtividade em função do maior tempo de fermentação 

entretanto como atingiu-se maior teor alcoólico e obteve-se 

um acréscimo em células da ordem de 20% a 30% em todas as 

rodadas, contra 5 a 15% a 30°C, conclue-se que houve maior 

tolerância ao etanol ou menor inibição de crescimento da 

massa celular a 25°C, o que está de acordo com NANBA et aI 

(1987) e que a essa temperatura,mesmo a concentração de 

ácidos voláteis da ordem de até 3,0 g/l, pouco afetaram os 

parâmetros estudados. Certamente também a viabilidade pode 

ter contribuído como uma compensação em produtividade pois o 

aumento da massa celular corresponde a um consumo maior de 

açúcar para obtenção da necessária energia. Quanto à 

concentração de acidez volátil parece que os valores 

encontrados nos ensaios a 25°C 

apresentaram valores incidentais variando de 1,71 a 3,01 g/l, 

sendo que aos menores valores corresponderam os maiores 

acréscimos de massa celular,o que está de acordo com VEGA et 

aI (1987a ) 
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da 

concentração de açúcares no mosto, 

sobre a fermentação. 

A variação da concentração de açúcares no 

mosto e o comportamento da fermentação foram estudados pela 

confrontação dos resultados do Grupo I e Grupo 111. 

A razão maior da variação da concentração de 

açúcares do mosto de aproximadamente 200g/1 para 100 g/l sem 

qualquer suplementação mineral como nutriente em processo 

descontínuo alimentado ou segundo alguns autores (HARRISON & 

GRAHAM - 1971); DE SANTOS et aI (1992), como semicontínuo, 

foi obter dados que possibilitassem a previsão de uma 

concentração celular no in6culo inicial que levasse ao menor 

crescimento possível ou a condição de manutenção apenas da 

população em fermentação rápida de mosto de melaço, como dá 

a entender DE SANTOS et aI (1992). Todavia, mesmo sob 

condições similare~, com mosto de melaço clarificado, em 

todas as condições estudadas observou-se crescimento da massa 

celular, com diferentes níveis de ácidos voláteis formados e 

reciclados. As TABELAS de nQ 1 a 3 dos respectivos ensaios do 

Grupo- I e as TABELAS nQ 6 e 7 do ensaios do Grupo I I I 

mostraram claramente tais fatos. 

ROSINI (1986), trabalhando com mosto de uva 

clarificado e com reciclo de células em processo em batelada, 

com 7 rodadas consecutivas, obteve resultados semelhantes de 

X" de novas células, da ordem de 10% quando a fermentação 
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7 horas de 

Assim, no presente trabalho, procurou-se obter 

uma alimentação que possibilitasse praticamente a total 

conversão do substrato fornecido ao microrganismo, quase que 

de imediato, mantendo a menor concentração de substrato 

possível para atingir o estado de manutenção. O Grupo 111, 

praticamente assim se comportou, produzindo etano! para um 

teor de apenas 4,0 a 4,5% em volume, trazendo a dorna "morta" 

todo o tempo e tendo sido considerado 6 horas o tempo de 

fermentação apenas porque a última fração de alimentação deu

se na 5Q hora e a alíquota seguinte foi colhida apenas na 

hora subseqüente. Ainda assim os resultados foram coerentes 

e consistentes com os demais ensaios 

contrastando com os dados de GHOSE 

de todos 

& TYAGI 

os Grupos, 

(1979) que 

trabalharam, entretanto, com bagaço hidrolisado, substrato 

que pode ser bem diferente. 

No Grupo 111, nota-se que a baixa concentração 

de açúcares do mosto levou a uma baixa concentração de 

produtos metaból icos tais como etanol, ácidos voláteis e 

conseqüentemente também dos demais componentes, de modo que 

a possibilidade de ação-de inibidores pela concentração, foi 

reduzida. Crê-se, diante de tal fato, que outras condições 

são necessárias para obter-se fermentações onde não há 

crescimento de fermento e que possibilite um estudo da 

transformação de açúcar em álcool e outros produtos, quase 

que como um biosensor, sem produção de novas células. 
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Estudo da variação de concentração de 

inóculo 

Para melhor comparação e compreensão da 

presente discussão, confrontaremos os dados obtidos no Grupo 

I (E 1 E2 E3) com os do Grupo IV (E g E9). Para tal utilizaremos 

as TABELAS de nQ 1 a 27 e 64 a 81 presentes no Apêndice, que 

contém os valores já comentados individualmente até aqui. 

Confrontando-se os Grupo I e IV verifica-se 

que a variação entre eles é principalmente a concentração 

inicial de inóculo, de 64,52 g/l a 100,92 g/l, no Grupo I 

contra 46,82 g/l a 59,06 g/l, no Grupo IV. 

No Grupo I houve uma tendência de queda de 

massa celular produzida da primeira para a terceira rodada, 

mais acentuadamente entre a primeira e a segunda rodada, 

principalmente nos ensaios E 2 e E3' É possível que o menor 

crescimento esteja relacionado ao menor acesso a substrato e 

nutrientes, já que a concentração de células é alta o 

bastante para conduzir a fermentação "morta" ou seja o açácar 

consumido é praticamente igual ao fornecido pelo enchimento. 

Todavia, com a maior concentração celular houve sempre maior 

acámulo de ácidos voláteis, inibidores do crescimento celular 

MAIORELLA et aI (1983); PONS et aI (1986); ROSINI (1986) j 

VEGA et aI (1987&); RAMOS & MADEIRA LOPES (1990) e ainda a 

associação ou sinergismo entre teor alcoólico mais elevado e 

teor de ácidos voláteis. 

Nos ensaios E g e E9 do Grupo IV, houve maior 
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formação de novas células 

rodadas de cada ensaio, 

em niveis próximos para as três 

coincidindo com teor alcoólico 

ligeiramente menor, alcançando no máximo 8% (v/v) contra 

8,55% (v/v) no Grupo I. Assim, ao crescimento maior do Grupo 

IV pode estar associada a produtividade, aproximadamente a 

mesma para ambos os Grupos, ou seja, para inóculo menor, da 

ordem de 50 g/l, o crescimento maior faz o mesmo efeito de 

redução de tempo de fermentação que inóculo de 100 g/l. Se 

houver uma condição possível de manutenção da concentração ao 

longo do tempo e das rodadas então ter-se-á at ingido uma 

concentração ideal, como a alcançada por GHOSE e TYAGI 

(1979a )· 

Ainda, com relação a influência do àcido 

acético sobre a massa celular, é interessante lembrar que no 

trabalho de PONS et aI (1986), apesar do baixo inóculo, da 

ordem de 0,2 g/l, o experimento foi conduzido em fermentador 

de capacidade aproximadamente igual ao do presente trabalho 

e em temperatura controlada ao redor de 30°C, tendo sido 

observado que durante as primeiras horas de fermentação 

ocorreu produção simultânea de etanol, ácido acético e 

crescimento celular. Quando o nível de ácido acético excedeu, 

porem, 0,5 g/l, houve uma forte redução na velocidade de 

crescimento enquanto a conversão de glicose em etanol 

continuou aproximadamente à mesma razão. 

mui to aI ta, 

superior a 

Como em nosso trabalho, 

a concentração de ácido 

0,5 g/l atingindo de 

a ma s s a c e I u I a r é 

produzida é muito 

1 ,41 a 2,52 g/l , 
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concentrações que tornam as leveduras menos tolerantes ao 

etanol e à temperatura na qual se multiplicam, segundo RAMOS 

& MADEIRA-LOPES (1990). Nota-se que nos ensaios Es e E g o 

crescimento celular foi maior que nos ensaios El' E 2 e E3' 

porem os valores de acidez e teor de etanol foram menores, o 

que está de acordo com os autores referidos. 
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5. CONCLUSÕES 

5.1. A fermentação, de mosto de melaço, realizada em 

batelada alimentada com alta concentração de 

5.2 

5.3 

5.4 

inóculo inicial até 100g/1 - de massa seca 

permitiu a obtenção de concentrações alcoólicas 

de 30,87 g/ 1 a 69,29 g/ I em 6 a 9 horas de 

fermentação, correspondendo a produtividade de 

5,14 a 9,46g/lh. 

Em todas as cond i ções estudadas, houve sempre 

crescimento da massa celular durante as 

fermentações, notadamente as conduzidas a 25°C 

onde o percentual de acréscimo de massa foi maior 

que a 30°C embora com redução de produtividade. 

Os ácidos voláteis formados, em um máximo de 3,0 

g/l ou 0,05 M não permitiu estudar seu nível de 

inibição na formação de massa celular em função 

da alta concentração celular do inóculo. 

O estudo não permitiu obter correlação entre teor 

de açúcares redutores no mos to e res idua i s no 
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vinho em função de temperatura e concentração de 

microrganismo o que entretanto merece grande 

atenção em função da crescente produção nacional 

de açúcar e portanto da maior participação de 

melaço na produção de álcool. 

A batelada alimentada com 100 g/l de inóculo 

inicial em enchimento em vazão constante por 5 

horas praticamente define o tempo de fermentação. 

Há que se estudar outras relações de vazões com 

o tempo para ganhos de produtividade. 
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7. AP!NDICE 

7.1 Grupo I 

7.1.1. Ensaio de fermentação Ei rodada 1, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (80 ) = 214,19 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (Xo) = 450 9 de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.1.2. Resultados obtidos 

Os resultados analiticos obtidos no ensaio Ei 

da rodada nQ 1 são apresentados a seguir, nas tabelas 1 a 3. 
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Tabela - 1 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 1, 
rodada nQ 1 

hora volume volume da art na art na art art 
total fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(mI) 

O 5000 3633,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 7000 5406,14 19,97 3,69 428,38 408,41 

2 9000 7284,55 8,4 1,15 856,74 848,36 

3 11000 9231,34 52,15 5,65 1285,14 1232,99 

4 13000 11178,74 88,85 7,95 1713,51 1624,66 

5 15000 13173,60 89,37 6,78 2141,89 2052,52 

6 15000 13173,60 70,30 5,34 2141,89 2071,59 

7 15000 13173,60 70,30 5,34 2141,89 2071,59 

8 15000 13173,60 70,30 5,34 2141,89 2071,59 

Tabela 2 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 1 rodada 
nQ 1 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3633,88 1366,12 90,00 450,00 

1 7000 5406,14 1593,86 75,00 525,00 

2 9000 7284,55 1715,45 62,79 565,11 

3 11000 9231,34 1768,66 52,96 582,60 

4 13000 11178,74 1820,00 46,15 600,00 

5 15000 13173,60 1826,40 40,11 601,70 

6 15000 13173,60 1826,40 40,11 601,70 

7 15000 13173,60 1826,40 40,11 601,70 

8 15000 13173,60 1826,40 40,11 601,70 
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Tabela 3 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 1 rodada nQ 1 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil volat il 
(ml) líquida (g) (g/l) 

(ml) 

° 5000 3633,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 7000 5406,14 206,35 29,48 10,13 1,45 

2 9000 7284,55 286,91 31,88 16,26 1,81 

3 11000 9231,34 484,92 44,08 22,11 2,01 

4 13000 11178,74 666,73 51,29 26,75 2,06 

5 15000 13173,60 862,34 57,49 30,51 2,03 

6 15000 13173,60 874,35 58,29 31,32 2,09 

7 15000 13173,60 874,35 58,29 30,60 2,04 

8 15000 13173,60 874,35 58,29 30,60 2,04 
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7.1.3. Ensaio de fermentação El rodada 2, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 224,46 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (Xo) = 503,1 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

mimutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.1.4. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obt.idos no ensaio E. 

da rodada nQ 2 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

4 a 6 



121 

Tabela 4 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 1 rodada nQ 2 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

O 5000 3472,68 13,28 2,76 13,78 0,00 

1 7000 5396,75 54,40 10,08 462,70 408,30 

2 9000 7319,18 105,45 14,41 911,63 806,17 

3 11000 9281,78 178,02 19,22 1360,55 1182,11 

4 13000 11248,28 241,31 21,35 1809,48 1568,17 

5 15000 13227,66 153,15 11,53 2258,40 2105,94 

6 15000 13208,99 127,14 9,67 2258,40 2130,61 

7 15000 13192,77 58,48 4,43 2258,40 2199,93 

8 15000 13192,77 57,16 4,43 2258,40 2201,24 

Tabela 5 Comportamento da massa celular no ensaio nQ 1 rodada nQ 2 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3472,68 1527,32 100,62 503,10 

1 7000 5396,75 1602,91 75,44 528,10 

2 9000 7319,18 1680,82 61,52 553,7 

3 11000 9281,78 1718,22 51,45 565,9 

4 13000 11248,28 1756,67 44,39 577,1 

5 15000 13227,66 1772,29 38,92 583,8 

6 15000 13208,99 1791,13 39,33 589,9 

7 15000 13192,77 1807,23 39,69 595,4 

8 15000 13192,77 1807,23 39,69 595,4 
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Tabela 6 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 1 rodada nQ 2 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil volatil 
(ml) 1 íquida (g) (g/l) 

(ml) 

O 5000 3472,68 182,75 36,55 

1 7000 5396,75 344,66 49,24 19,09 2,73 

2 9000 7319,18 514,80 57,20 26,65 2,96 

3 11000 9281,78 629,20 57,20 31,19 2,84 

4 13000 11248,28 741,01 57,00 35,93 2,76 

5 15000 13227,66 911,75 60,78 40,92 2,73 

6 15000 13208,99 896,82 59,79 41,28 2,75 

7 15000 13192,77 983,41 65,56 

8 15000 13192,77 983,41 65,56 
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7.1.5. Ensaio de fermentação El rodada 3, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 200,59 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (Xo) = 504,6 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.1.6. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio El 

da rodada nQ 3 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

7 a 9 
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Tabela - 7 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 1 
e rodada nQ 3 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

O 5000 3468,28 10,35 2,07 10,35 0,00 

1 7000 5417,99 162,55 29,72 411,53 248,97 

2 9000 7394,74 242,52 32,48 812,70 570,18 

3 11000 9416,30 385,25 40,70 1213 ,87 828,62 

4 13000 11445,07 469,91 40,99 1615,05 1145,14 

5 15000 13475,74 599,64 44,56 2016,22 1416,58 

6 15000 13469,81 362,29 26,95 2016,22 1635,93 

7 15000 13379,71 234,58 17,46 2016,22 1781,64 

8 15000 13391,84 116,12 8,67 2016,22 1900,10 

9 15000 13379,71 87,10 6,51 2016,22 1929,12 

10 15000 13379,71 87,10 6,51 2016,22 1929,12 

Tabela - 8 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 1 e 
rodada nQ 3 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3468,28 1531,72 100,91 504,6 

1 7000 5417,99 1531,00 72,03 504,2 

2 9000 7393,74 1533,00 56,11 505,0 

3 11000 9416,30 1534,00 45,93 505,2 

4 13000 11445,07 1536,12 38,92 506,0 

5 15000 13475,74 1543,71 33,90 508,5 

6 15000 13469,81 1557,37 34,19 512,9 

7 15000 13379,71 1566,58 34,40 516,0 

8 15000 13391,84 1608,16 35,32 529,8 

9 15000 13379,71 1620,29 35,58 533,7 

10 15000 13379,71 1620,29 35,58 533,7 
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Tabela - 9 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 1 e rodada nQ 3 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/1 ) volatil volat il 
(m!) líquida (g) (g/l) 

(m!) 

° 5000 3468,28 210,38 42,08 15,55 3,11 

1 7000 5417,99 268,43 38,35 24,16 3,45 

2 9000 7394,74 364,42 40,49 29,88 3,32 

3 11000 9416,30 484,01 44,00 36,32 3,30 

4 13000 11445,07 617,64 47,51 39,97 3,07 

5 15000 13475,74 841,35 56,09 42,60 2,84 

6 15000 13469,81 896,92 59,79 44,40 2,96 

7 15000 13379,71 943,72 62,91 44,55 2,97 

8 15000 13391,84 961,26 64,08 44,69 2,98 

9 15000 13379,71 961,26 64,08 44,69 2,98 

10 15000 13379,71 961,26 64,08 44,69 2,98 



126 

7.1.7. Ensaio de fermentação E2 rodada 1, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 194,62 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (X o) = 480,75 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.1.8. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E2 

da rodada nQ 3 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

10 a 12 
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Tabela - 10 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 2 e rodada 
nQ 1 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(mI) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

° 5000 3611,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 7000 5505,59 66,39 12,06 389,24 322,85 

2 9000 7382,72 69,75 9,45 778,48 708,73 

3 11000 9384,19 91,65 9,77 1167,73 1076,07 

4 13000 11351,62 184,18 16,23 1556,97 1372,78 

5 15000 13390,32 363,48 27,15 1946,21 1582,73 

6 15000 13328,59 152,22 11 ,42 1946,21 1793,99 

7 15000 13240,52 86,85 6,56 1946,21 1859,36 

8 15000 13265,88 88,28 6,65 1946,21 1857,93 

9 15000 13265,88 88,28 6,65 1946,21 1857,93 

Tabela - 11: Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 

2 e rodada nº 1 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/I) (g) 

(mI) 

° 5000 3611,11 1388,89 96,15 480,8 

1 7000 5505,59 1494,41 73,90 517,3 

2 9000 7382,72 1557,18 58,89 539,0 

3 11000 9384,19 1615,81 50,85 559,4 

4 13000 11351,62 1648,38 43,89 570,6 

5 15000 13390,32 1687,18 38,94 584,1 

6 15000 13328,59 1713,18 39,53 593,0 

7 15000 13240,52 1727,63 39,87 598,1 

8 15000 13265,88 1734,12 40,02 600,3 

9 15000 13265,88 1734,12 40,02 600,3 
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Tabela - 12 Comportamento do etanol e acidez volát il durante o 
ensaio nQ 2 e rodada nQ 1 

hora volume volume etanol etano! acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volat il volat il 
(m!) líquida (g) (g/l) 

(ml) 

° 5000 3611,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 7000 5505,59 145,07 20,72 10,01 1,43 

2 9000 7382,72 308,15 34,24 13,05 1,45 

3 11000 9384,19 423,36 38,49 17,27 1,57 

4 13000 11351,62 605,75 46,60 24,31 1,87 

5 15000 13390,32 739,49 49,30 27,60 1,84 

6 15000 13328,59 797,41 53,16 30,30 2,02 

7 15000 13240,52 848,55 56,64 31,35 2,09 

8 15000 13265,88 855,34 57,02 32,10 2,14 

9 15000 13265,88 855,34 57,02 32,10 2,14 
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7.1.9. Ensaio de fermentação E2 rodada 2, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 218,00 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (X o) = 428,90 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

mimutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.1.10. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E2 

da rodada nQ 2 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ13 

a 15. 
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Tabela - 13 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 2 e rodada 
nQ 2 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

O 5000 3760,91 2,47 0,47 2,47 0,00 

1 7000 5760,84 85,77 14,89 438,47 352,70 

2 9000 7695,68 110,19 14,32 874,47 764,28 

3 11000 9695,68 54,20 5,59 1310,48 1256,28 

4 13000 11682,87 173,47 14,85 1746,48 1573,01 

5 15000 13662,46 396,92 29,05 2182,48 1785,56 

6 15000 13639,53 239,72 17,58 2182,48 1942,76 

7 15000 13616,46 104,11 7,65 2182,48 2078,37 

8 15000 13604,88 93,83 6,90 2182,48 2088,65 

9 15000 13616,46 84,81 6,23 2182,48 2097,67 

10 15000 13616,46 84,81 6,23 2182,48 2097,67 

Tabela - 14 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 

2 e rodada nQ 2 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3760,91 1239,09 85,78 428,9 

1 7000 5760,84 1239,16 61,27 428,9 

2 9000 7695,68 1305,00 50,19 451,7 

3 11000 9695,68 1304,32 41,04 451,4 

4 13000 11682,87 1317,13 35,07 455,9 

5 15000 13662,46 1337,54 30,86 462,9 

6 15000 13639,53 1360,47 31,39 470,9 

7 15000 13616,46 1383,54 31,93 478,9 

8 15000 13604,88 1395,12 31,93 478,9 

9 15000 13616,46 1383,54 31,93 479,0 

10 15000 13616,46 1383,54 31,93 479,0 
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Tabela - 15 Comportamento do etanol e ácidez volátil durante o 
ensaio nQ 2 e rodada nQ 2 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil volat il 
(mI) líquida (g) (g/l) 

(ml) 

° 5000 3460,91 54,08 10,81 9,65 1,93 

1 7000 5760,84 233,42 33,35 14,56 2,08 

2 9000 7695,00 406,45 45,16 18,81 2,09 

3 11000 9695,68 505,44 45,95 26,18 2,38 

4 13000 11682,87 694,62 53,43 30,81 2,37 

5 15000 13662,46 807,39 53,83 36,60 2,44 

6 15000 13639,53 943,27 62,88 36,30 2,42 

7 15000 13616,46 955,08 63,67 38,10 2,54 

8 15000 13604,88 960,99 64,07 37,65 2,51 

9 15000 13616,46 960,99 64,07 37,20 2,48 

10 15000 13616,46 960,99 64,07 37,20 2,48 
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7.1.11. Ensaio de fermentação E2 rodada 3, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 204,71 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

lnóculo inicial (X o) = 422,50 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500mI/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.1.12. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E2 

da rodada nQ 3 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

16 a 18. 
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Tabela - 16 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 2 e rodada 
nQ3 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adic. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l ) (g) (g) 

(ml) 

O 5000 3779,40 4,09 0,82 4,09 0,00 

1 7000 5779,36 127,85 22,12 413,51 285,66 

2 9000 7786,49 50,65 6,50 822,92 772,27 

3 11000 9771,10 63,56 6,50 1232,34 1168,78 

4 13000 11760,59 176,98 15,05 1641,75 1464,77 

5 15000 13713,59 440,10 32,09 2051,17 1611 ,07 

6 15000 13685,27 216,61 15,83 2051,17 1834,56 

7 15000 13656,74 96,20 7,04 2051,17 1954,97 

8 15000 13651,01 91,50 6,70 2051,17 1959,66 

9 15000 13650,98 91,46 6,70 2051,17 1959,70 

Tabela - 17 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 
2 e rodada nQ3 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

° 5000 3779,40 1220,60 84,50 422,5 

1 7000 5779,36 1220,64 60,36 422,5 

2 9000 7786,49 1213,51 46,67 420,0 

3 11000 9771,10 1228,90 38,67 425,4 

4 13000 11760,59 1239,41 33,00 429,0 

5 15000 13713,59 1286,41 29,69 445,4 

6 15000 13685,27 1314,73 30,34 455,0 

7 15000 13656,74 1343,26 31,00 465,0 

8 15000 13651,01 1348,99 ·31,13 466,9 

9 15000 13650,98 1349,02 31,13 466,9 
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Tabela - 18 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o 
ensaio nQ 2 rodada nQ3 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volati 1 volat i1 
(mI) líquida (g) (g/l) 

(mI) 

O 5000 3779,40 81,31 16,26 9,26 1,93 

1 7000 5779,36 240,37 34,34 14,91 2,13 

2 9000 7786,49 292,02 43,56 20,57 2.29 

3 11000 9771,10 527,63 47,97 27,24 2,48 

4 13000 11760,59 706,94 54,38 31,11 2,39 

5 15000 13713,59 833,73 55,58 34,99 2,33 

6 15000 13685,27 953,98 63,60 36,25 2,42 

7 15000 13656,74 1020,12 68,01 38,05 2,54 

8 15000 13651,01 996,07 66,40 37,69 2,51 

9 15000 13650,98 995,83 66,39 37,80 2,52 
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Ensaio de fermentação rodada 1 , 

condições experimentais. 

Concentração do mosto (8 0 ) = 197,31 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

lnóculo inicial (Xo) = 447,20 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.1.14. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E3 

da rodada nQ 1 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

19 a 21. 
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Tabela - 19 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 3 e rodada 
nQ1 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

° 5000 3707,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 7000 5577,18 70,97 12,73 394,62 323,65 

2 9000 7418,06 42,46 5,72 789,24 746,78 

3 11000 9349,88 113,33 12,12 1183,86 1070,53 

4 13000 11447,73 215,74 18,85 1578,48 1362,74 

5 15000 13380,58 338,82 25,32 1973,10 1634,28 

6 15000 13271,11 140,44 10,58 1973,10 1832,66 

7 15000 13271,11 86,63 6,53 1973,10 1886,47 

8 15000 13271,11 76,68 5,78 1973,10 1886,47 

Tabela - 20 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 
3 e rodada nQ1 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3707,95 1292,05 89,45 447,2 

1 7000 5577,18 1422,82 70,36 492,5 

2 9000 7418,06 1581,94 60,84 547,6 

3 11000 9349,88 1650,12 51,92 571,1 

4 13000 11447,73 1684,29 44,85 583,1 

5 15000 13380,58 1716,07 39,60 594,0 

6 15000 13271,11 1728,89 39,90 598,5 

7 15000 13271,11 1728,89 39,90 598,5 

8 15000 13271,11 1728,89 39,90 598,5 
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Tabela - 21 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o 
ensaio nQ 3 rodada nQ1 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil volatil 
(ml) líquida (g) (g/l) 

(ml) 

° 5000 3707,95 0,00 0,00 2,66 0,53 

1 7000 5577,18 155,01 22,14 8,71 1,24 

2 9000 7418,06 328,19 36,47 13,14 1,46 

3 11000 9349,88 484,27 44,02 18,75 1,70 

4 13000 11477,73 629,20 48,40 21,39 1,65 

5 15000 13380,58 752,86 50,19 26,83 1,79 

6 15000 13271,11 851,31 56,75 27,19 1,81 

7 15000 13271,11 851,31 56,75 27,45 1,83 

8 15000 13271,11 851,31 56,75 27,91 1,86 
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Ensaio de fermentação rodada 2, 

condições experimentais. 

Concentração do mosto (8 0 ) = 234,35 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (Xo) = 439,60 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de aI imentação em bate lada aI imentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.1.15. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E3 

da rodada nQ 2 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ22 

a 24. 
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Tabela - 22 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 3 rodada 
nQ2 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adic. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

° 5000 3729,99 8,39 2,25 8,39 0,00 

1 7000 5734,97 123,14 21,47 479,95 356,81 

2 9000 7725,00 226,24 29,29 948,65 722,41 

3 11000 9704,87 300,02 30,91 1417,36 1117,35 

4 13000 11653,17 491,49 42,18 1886,07 1394,57 

5 15000 13621,92 612,54 44,97 2354,77 1742,24 

6 15000 13590,55 328,47 24,24 2354,77 2025,31 

7 15000 13578,62 182,68 13,45 2354,77 2172,09 

8 15000 13567,78 111 ,49 8,22 2354,77 2243,28 

9 15000 13567,78 102,76 7,57 2354,77 2252,02 

10 15000 13567,78 102,76 7,57 2354,77 2252,02 

Tabela - 23 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 
3 rodada nQ2 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(mI) 

° 5000 3729,99 1270,01 87,92 439,6 

1 7000 5734,97 1265,03 62,55 437,9 

2 9000 7725,00 1275,00 49,04 441,4 

3 11000 9704,87 1295,13 40,75 448,3 

4 13000 11653,17 1346,83 35,86 466,2 

5 15000 13621,92 1378,08 31,80 477,0 

6 15000 13590,55 1409,45 32,52 487,8 

7 15000 13578,62 1421,38 32,80 492,0 

8 15000 13567,78 1432,22 33,05 495,8 

9 15000 13567,78 1432,22 33,05 495,8 

10 15000 13567,78 1432,22 33,05 495,8 
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Tabela - 24 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o 
ensaio nQ 3 rodada nQ2 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volat il volatil 
(ml ) líquida (g) (g/l) 

(ml ) 

O 5000 3729,99 97,49 19,50 10,56 2,11 

1 7000 5734,97 241,22 34,46 16,79 2,40 

2 9000 7725,00 389,17 43,24 21,75 2,42 

3 11000 9704,87 491,02 44,64 28,23 2,57 

4 13000 11653,17 655,53 50,43 32,63 2,51 

5 15000 13621,92 762,37 50,82 35,98 2,40 

6 15000 13590,55 852,18 56,81 36,70 2,45 

7 15000 13578,62 912,05 60,80 37,24 2,48 

8 15000 13567,78 924,03 61,60 37,06 2,47 

9 15000 13567,78 930,02 62,00 37,33 2,49 

10 15000 13567,78 930,02 62,00 37,33 2,49 
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Ensaio de fermentação rodada 3 , 

condições experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 212,42 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (X o) = 322,70 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rprn 

Temperatura em torno de 30°C 

7.1.18. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E3 

da rodada nQ 3 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

25 a 27. 
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Tabela - 25 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 3 rodada 
nQ3 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

° 5000 4067,93 9,61 1,92 9,61 0,00 

1 7000 5992,30 24,30 4,06 434,44 410,14 

2 9000 8003,03 25,46 3,18 859,27 833,81 

3 11000 9991,27 391,31 39,16 1284,10 892,79 

4 13000 12029,45 750,93 62,42 1708,93 958,00 

5 15000 14009,49 511,75 36,53 2133,76 1622,01 

6 15000 13942,77 523,92 37,58 2133,76 1609,85 

7 15000 13916,80 224,93 16,16 2133,76 1908,83 

8 15000 13901,13 164,31 11,82 2133,76 1969,45 

9 15000 13901,13 98,43 7,08 2133,76 2035,33 

Tabela - 26 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 
3 rodada nQ3 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 4067,93 932,07 64,53 322,6 

1 7000 5992,30 1007,70 49,83 348,8 

2 9000 8003,03 996,97 38,34 345,0 

3 11000 9991,27 1008,73 31,74 340,1 

4 13000 12029,45 970,55 25,84 335,9 

5 15000 14009,49 990,51 22,86 342,9 

6 15000 13942,77 1057,23 24,40 366,0 

7 15000 13916,80 1083,20 25,00 375,0 

8 15000 13901,13 1098,87 25,36 380,4 

9 15000 13901,13 1098,87 25,36 380,4 
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Tabela - 27 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o 
ensaio nQ3, rodada nQ 3 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volat i1 volat i1 
(ml) líquida (g) (g/l) 

(ml) 

O 5000 4067,93 100,25 20,05 9,65 1,93 

1 7000 5992,30 209,43 29,92 15,47 2,21 

2 9000 8003,03 322,35 35,82 18,72 2,08 

3 11000 9991,27 454,81 41,35 24,31 2,21 

4 13000 12029,45 575,83 44,29 28,73 2,21 

5 15000 14009,49 736,30 49,09 31,95 2,13 

6 15000 13942,77 852,41 56,83 34,50 2,30 

7 15000 13916,80 979,59 65,31 35,25 2,35 

8 15000 13901,13 1012,76 67,52 34,80 2,32 

9 15000 13901,13 1011,76 67,52 34,80 2,32 
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7.2 Grupo 11 

7.2.1. Ensaio de fermentação E4 rodada nQ 1, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 201,13 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

In6culo inicial (Xo) = 493,20 g de matéria seca. 

Volume total inicial (in6culo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 25°C 

7.2.2. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E4 

da rodada nQ 1 são apresentados a seguir, nas tabelas 28 a 

30. 
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Tabela - 28 : Comportamento do ART durante o ensaio nQ 4 rodada nQl 

hora volume volume da art na art na art adie. art 
total (ml) fase dorna (S) dorna (S) consumido 

líquida (S/I) (g) 

(mI) 

O 5000 3611,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 7000 5459,95 232,13 42,52 402,25 170,12 

2 9000 7426,53 346,60 46,67 804,51 457,91 

3 11000 9404,82 476,90 50,71 1206,76 729,86 

4 13000 11350,93 547,14 48,20 1609,02 1061,88 

5 15000 13321,25 703,33 52,80 2011,27 1307,94 

6 15000 13258,51 485,58 36,62 2011,27 1525,69 

7 15000 13258,51 289,59 21,84 2011,27 1721,68 

8 15000 13194,78 134,09 10,16 2011,27 1877,18 

9 15000 13194,78 58,62 4,44 2011,27 1952,65 

lO 15000 13188,35 38,18 2,89 2011 ,27 1973,09 

11 15000 13188,35 42,68 3,24 2011,27 1968,60 

Tabela - 29 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 
4 rodada nQ1 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3611,11 1388,89 98,64 493,2 

1 7000 5459,95 1540,05 78,13 546,9 

2 9000 7426,53 1573,47 62,08 558,7 

3 11000 9404,82 1595,18 51,50 566,5 

4 13000 11350,93 1649,07 45,05 585,7 

5 15000 13321,25 1678,75 39,74 596,1 

6 15000 13258,51 1741,49 41,23 618,5 

7 15000 13258,51 1741,49 41,23 618,5 

8 15000 13194,78 1805,22 42,74 641,1 

9 15000 13194,78 1805,22 42,74 641,1 

10 15000 13188,35 1811 ,65 42,89 643,4 

11 15000 13188,35 1811,65 42,89 643,4 
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Tabela - 30 Comportamento do etanol e acidez volátil 
durante o ensaio nº 4 rodada nºl 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/I) volatil volatil 
(ml) líquida (g) (g/l) 

(m 1 ) 

° 5000 3611,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 7000 5459,95 74,95 10,71 11,94 1 ,71 

2 9000 7426,53 223,29 24,81 18, 18 2,02 

3 11000 9404,82 320,31 29,12 24,20 2,20 

4 13000 11350,93 485,49 37,35 32,08 2,47 

5 15000 13321,25 648,32 4.3,22 37,45 2,52 

6 15000 13258,51 759,97 50,66 38,32 2,55 

7 15000 13258,51 845,17 56,34 38,32 2,55 

8 15000 13194,78 924,50 61,63 39,37 2,62 

9 15000 13194,78 977,38 65, 16 42,08 2,8 

10 15000 13188,35 1000,88 66,73 42,08 2,8 

11 15000 13188,35 1000,88 66,73 42,52 2,83 
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7.2.3. Ensaio de fermentação E4 rodada nQ 2, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 259,14 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

lnóculo inicial (Xo) = 548,2 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 25°C 

7.2.4. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E4 

da rodada nQ 2 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

31 a 33 
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Tabela - 31 : Comportamento do ART durante o ensaio nQ4 rodada nQ2 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

° 5000 3456,31 1,98 0,40 1,98 0,00 

1 7000 5342,89 233,40 43,68 520,25 286,86 

2 9000 7354,46 357,92 48,67 1038,53 680,61 

3 11000 9245,44 514,09 55,61 1556,80 1042,70 

4 13000 11322,28 648,75 57,30 2075,07 1426,32 

5 15000 13264,83 726,52 54,77 2593,34 1866,83 

6 15000 13201,20 505,19 38,27 2593,34 2088,16 

7 15000 13130,01 309,08 23,54 2593,34 2284,26 

8 15000 13064,16 179,97 13,78 2593,34 2413,37 

9 15000 13070,80 80,28 6,14 2593,34 2513,07 

10 15000 13070,80 57,42 4,39 2593,34 2535,93 

11 15000 13070,80 57,42 4,39 2593,34 2535,93 

Tabela - 32 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 4 rodada 
nQ2 

hora volume volume da volume massa massa 
total fase celular celular celular (g) 

(ml ) líquida (ml ) (g/I) 
(ml ) 

O 5000 3456,31 1543,69 109,63 548,2 

7000 5342,89 1657,11 84,06 588,4 

2 9000 7354,46 1645,54 64,93 584,4 

3 11000 9245,44 1754,56 56,64 623,0 

4 13000 11322,28 1677,72 45,83 595,8 

5 15000 13264,83 1735,17 41,08 616,2 

6 15000 13201,20 1798,80 42,58 638,7 

7 15000 13130,01 1869,99 44,27 664,1 

8 15000 13064,16 1935,84 45,83 687,5 

9 15000 13070,80 1929,20 45,67 685,1 

10 15000 13070,80 1929,20 45,67 685,1 

11 15000 13070,80 1929,20 45,67 685,1 
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Tabela - 33 : Comportamento do etanol e acidez volátil 
durante o ensaio nQ 4 rodada nQ2. 

hora volume volume etano I etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil volatil 
(ml) 1 íquida (g) (g/l) 

(ml) 

° 5000 3456,31 122,36 24,47 14,72 2,94 

1 7000 5342,89 211,63 30,23 20,60 2,94 

2 9000 7354,46 277 ,42 30,82 26,11 2,90 

3 11000 9245,44 473,54 43,05 30,60 2,78 

4 13000 11322,28 603,21 46,40 39,82 3,06 

5 15000 13264,83 743,33 49,56 45,76 3,05 

6 15000 13202,20 870,50 58,03 45,85 3,06 

7 15000 13130,01 979,93 65,33 47,47 3,16 

8 15000 13064,16 1053,87 70,26 43,34 2,89 

9 15000 13070,80 1118,94 74,60 45,04 3,0 

10 15000 13070,80 1115,98 74,40 45,13 3,01 

11 15000 13070,80 1115,98 74,40 45,13 3,01 
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7.2.5. Ensaio de fermentação E4 rodada nQ 3, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 237,16 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (Xo) = 552,9 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 25°C 

7.2.6. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E4 

da rodada nQ 3 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

34 a 36 
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Tabela - 34 : Comportamento do ART durante o ensaio nQ 4 rodada nQ3 

hora volume volume da art na art na art adie. art 
total (ml) fase dorna (g) dorna (g) consumido 

liquida (g/l ) (g) 
(ml) 

O 5000 3443,19 1,06 0,21 1,06 0,00 

7000 5281,47 188,43 35,68 475,39 286,96 

2 9000 7305,18 429,91 58,85 949,72 519.81 

3 11000 9272 ,61 398,28 42,95 1424,05 1025,78 

4 13000 11205,24 458,69 40,93 1898,38 1439,70 

5 15000 13143,05 591,56 45,02 2372,71 1781,07 

6 15000 13143,05 362,61 27,59 2372,71 2110,10 

7 15000 13097,22 177,85 13,58 2372,71 2194,86 

8 15000 13030,83 82,38 6,32 2372,71 2290,34 

9 15000 13064,16 49,12 3,76 2372,71 2323,59 

10 15000 13064,16 50,36 3,85 2372,71 2323,59 

Tabela - 35 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 4 rodada 
nQ3 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(rnl) líquida (rnl) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3443,19 1556,81 110,57 552,9 

1 7000 5281,47 1718,53 87,18 610,3 

2 9000 7305,18 1694,82 66,87 601,8 

3 11000 9272,61 1727,39 55,76 613,4 

4 13000 11205,24 1794,76 49,03 637,4 

5 15000 13143,05 1856,95 43,96 659,4 

6 15000 13143,05 1856,95 43,96 659,4 

7 15000 13097,22 1902,78 45,05 675,8 

8 15000 13030,83 1969,17 46,62 699,3 

9 15000 13064,16 1935,84 45,83 687,5 

10 15000 13064,16 1935,84 45,83 687,5 

11 15000 13064,16 1935,84 45,83 687,5 
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Tabela - 36 : Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 4 rodada nQ3 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil volat il 
(ml) líquida (g) (g/l) 

(ml) 

O 5000 3443,19 86,83 17,37 0,00 0,00 

1 7000 5281,47 209,28 29,90 19,84 2,83 

2 9000 7305,18 356,39 39,60 25,14 2,79 

3 11000 9272,61 527,06 47,91 29,46 2,68 

4 13000 11205,24 733,56 56,43 38,34 2,95 

5 15000 13143,05 864,24 57,62 44,06 2,94 

6 15000 13143,05 968,18 54,55 44,15 2,94 

7 15000 13097,22 1036,49 69,10 45,71 3,05 

8 15000 13030,86 1095,89 73,06 41,73 2,78 

9 15000 13064,16 1122,62 74,84 43,37 2,89 

10 15000 13064,16 1125,59 75,04 43,46 2,90 

11 15000 13064,16 1125,59 75,04 43,46 2,90 



153 

7.2.7. Ensaio de fermentação E5 rodada nº 1, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 221,15 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (Xo) = 488,85 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 25°C 

7.2.8. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E5 

da rodada nº 1 são apresentados a seguir, nas tabelas de nº 

37 a 39. 
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Tabela - 37 : Comportamento do ART durante o ensaio nQ 5 rodada nQ1 

hora volume volume da art na art na art adie. art 
total (ml) fase dorna (g) dorna (g) consumido 

liquida (g/l) (g) 
(ml ) 

° 5000 3623,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

7000 5456,26 125,42 22,99 442,31 316,89 

2 9000 7412,37 256,68 34,63 884,62 627,94 

3 11000 9359,07 413,96 44,23 1326,93 912,97 

4 13000 11296,18 560,51 49,62 1769,24 1208,73 

S 15000 13293,75 633,24 47,63 2211,55 1578,31 

6 15000 13225,80 871,77 65,91 2211 ,55 1339,78 

7 15000 13169,28 484,52 36,79 2211 ,55 1727,02 

8 15000 13162,95 194,72 14,79 2211,55 2016,83 

9 15000 13118,33 49,72 3,79 2211,55 2161,82 

10 15000 13169,28 45,91 3,49 2211,55 2165,64 

11 15000 13169,28 45,91 3,49 2211,55 2165,64 

Tabela - 38 Comportamento da massa celuar durante o ensaio nQ 5 rodada 
nQ1 

hora volume volume da volume massa massa 
total fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

° 5000 3623,36 1376,64 97,77 493,20 

1 7000 5456,26 1543,74 78,31 548,2 

2 9000 7412,37 1587,63 62,64 563,8 

3 11000 9359,07 1640,93 52,97 582,7 

4 13000 11296,18 1703,82 46,54 605,0 

5 15000 13293,75 1706,25 40,39 605,9 

6 15000 13225,80 1774,20 42,00 630,0 

7 15000 13169,28 1830,72 43,34 650,1 

8 15000 13162,95 1837,05 43,49 652,4 

9 15000 13118,33 1881,67 44,55 668,3 

10 15000 13169,28 1830,72 43,34 650,1 

11 15000 13169,28 1830,72 43,34 650,1 
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Tabela - 39 : Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 5 rodada nQ1 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil volatil 
(mI) 1 íquida (g) (g/l) 

(ml) 

° 5000 3623,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 7000 5456,26 141,54 20,22 12,90 1,84 

2 9000 7412,37 272,98 30,33 17,50 1,94 

3 11000 9359,07 407,78 37,07 19,74 1,79 

4 13000 11296,18 507,69 39,05 28,00 2,15 

5 15000 13293,75 677 ,98 45,20 27,46 1,83 

6 15000 13225,80 802,87 53,52 30,96 2,06 

7 15000 13169,28 871,27 58,08 28,89 1,93 

8 15000 13162,95 954,53 63,64 26,47 1,76 

9 15000 13118,33 975,34 65,02 29,25 1,95 

10 15000 13169,28 999,13 66,61 29,25 1,95 

11 15000 13169,28 999,13 66,61 29,25 1,95 
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7.2.9. Ensaio de fermentação Es rodada nQ 2, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 223;34 gfl 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

In6culo inicial (X o) = 488,9 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 
. 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 25°C 

7.2.10. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio Es 

da rodada nQ 2 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

40 a 42. 



157 

Tabela - 40 : Comportamento do ART durante o ensaio nº 5 rodada nº2 

hora volume volume da art na art na art adie. art 
total (mI) fase dorna (g) dorna (g) consumido 

liquida (g/I) (g) 
(ml) 

O 5000 3623,36 1,56 0,31 1,56 0,00 

7000 5284,98 165,51 31,32 448,23 282,72 

2 9000 7472,71 244,38 32,70 894,91 650,53 

3 11000 9280,53 363,42 39,16 1341,58 978.16 

4 13000 11180,53 501.04 44,81 1788,25 128'1.2l 

5 15000 13105,49 531,28 40,54 2234,93 1703,65 

6 15000 13105,49 708,42 54,06 2234,93 1526,50 

7 15000 13047,15 326,88 25,05 2234,93 1908.04 

8 15000 13040,61 143.73 11 ,02 2234,93 2091.20 

9 15000 13040,61 51,05 3,91 2234,93 2183,88 

10 15000 13040,61 45,26 3,47 2234,93 2189,66 

11 15000 13040,61 45,26 3,47 2234,93 2189.66 

Tabela - 41 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 5 rodada 
nQ2 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3623,36 1376,64 97,77 488,9 

1 7000 5284,98 1715,02 87,00 609,0 

2 9000 7472,71 1527,29 60,26 542,3 

3 11000 9280,53 1719,47 55,51 610,6 

4 13000 11180,55 1819,45 49,70 646,1 

5 15000 13105,49 1894,51 44,85 672,8 

6 15000 13105,49 1894,51 44,85 672,8 

7 15000 13047,15 1952,85 46,23 693,5 

8 15000 13040,61 1959,39 46,39 695,9 

9 15000 13040,61 1959,39 46,39 695,9 

10 15000 13040,61 1959,39 46,39 695,9 

11 15000 13040,61 1959,39 46,39 695,9 
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Tabela - 42 : Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 5 rodada nQ2 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l ) volatil volatil 
(ml) líquida (g) (g/l) 

(ml) 

O 5000 3623,36 86,83 17,37 9,90 1,98 

1 7000 5284,98 198,56 28,37 12,65 1,81 

2 9000 7472,71 366,23 40,69 16.85 1,87 

3 11000 9280,53 524,16 47,65 19,87 1,81 

4 13000 11180,55 647,89 49,84 30,80 2,37 

5 15000 13105,49 813,18 54,21 30,06 2,00 

6 15000 13105,49 926,51 61,77 27,91 1,86 

7 15000 13047,15 1015,98 67,73 28,18 1,88 

8 15000 13040,61 1057,73 70,52 28,89 1,93 

9 15000 13040,61 1087,55 72,50 30,42 2,03 

10 15000 13040,61 1105,45 73,70 26,74 1,78 

11 15000 13040,61 1105,45 73,70 26,74 1, 78 
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Ensaio de fermentação Es rodada nQ 3. 

condições experimentais. 

Concentração do mosto (80) = 218,26 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

lnóculo inicial (X o) = 488,9 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/1S 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rprn 

Temperatura em torno de 25°C 

7.2.12. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio Es 

da rodada nQ 3 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

43 a 45. 
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Tabela - 43 : Comportamento do ART durante o ensaio nQ 5 rodada nQJ 

hora 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

volume 
total (m1) 

5000 

'1000 

9000 

11000 

13000 

15000 

15000 

15000 

15000 

15000 

15000 

15000 

volume da art na 
fase dorna (g) 

liquida 
(ml ) 

3623,36 1,91 

5191,44 

7164,17 

9253,84 

11180,55 

13040,61 

13099,05 

1302'1,50 

12974,60 

12974,60 

12967,93 

12967,93 

207,58 

343,43 

435,23 

473,66 

530,46 

776, lO 

356,85 

189,40 

57,64 

57,61 

57,61 

art na 
dorna. 
(gfl) 

0,38 

39,98 

47,94 

47,03 

42,37 

40,68 

59,25 

27,39 

14,60 

4,44 

4,44 

4,44 

art adie. 
(g) 

1.91 

439,44 

874.96 

1311 ,49 

1748,01 

2184,54 

2184,54 

2184,54 

2184,54 

2184 ,54 

2184,54 

2184,54 

=== 
art 

consumido 
(g) 

0,00 

230.86 

53l .53 

876,25 

1274,35 

1654,07 

1408,43 

182"1,69 

1995.14 

2126.89 

2126,92 

2126,92 

Tabela - 44: Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 5 rodada 
nQ3 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (gj 1) (g) 

(ml) 

O 5000 3623,36 1376,64 97,77 488,9 

1 7000 5291,44 1808,56 91,75 642,3 

2 9000 7164,17 1835,83 72,43 651, <) 

3 11000 9253,84 1746,16 56,37 620, I 

4 13000 11180,55 1819,45 49,70 646,1 

5 15000 13040,61 1959,39 46,39 645,9 

6 15000 13099,05 1900,95 45,00 675,0 

7 15000 13027,50 1972,50 46,70 700,5 

8 15000 12974,60 2025,40 47,95 719,3 

9 15000 12974,60 2025,40 47,95 719,3 

10 15000 12967,93 2032,07 48,11 721,7 

11 15000 12967,93 2032,07 48,11 721,7 
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Tabela - 45: Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 5 rodada nQ3 

hora volume volume etanol etano1 acidez acidez 
total da fase (g) (gj 1 ) volatil volatil 
(ml) líquida (g) (gj 1) 

(ml) 

O 5000 3623,36 94,73 18,95 10.B6 2,17 

1 7000 5191,44 182,93 26, L3 13,27 1,90 

2 9000 7163,17 359,08 39,90 16,85 1,87 

3 11000 9253,84 509,10 46,28 21, 54 1,96 

4 13000 11180,55 679,46 52,27 23,59 1,81 

5 15000 13040,61 858,81 57,25 25,83 1,72 

6 15000 13099,05 942,59 62,84 27,13 1,81 

7 15000 13027,50 1017,40 67,83 28,08 1,87 

8 15000 12974,60 1086,22 72,41 27.99 1,87 

9 15000 12974,60 1134,10 75,61 29,12 1,94 

10 15000 12967,93 1134,10 75,61 25,66 1,71 

11 15000 12967,93 1134,10 75,61 25,66 l,71 
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7.3. Grupo 111 

7.3.1. Ensaio de fermentação E6 rodada nQ 1. condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (8 0 ) = 107,63 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (X o) = 500,88 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500mI/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30·C 

7.3.2. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E6 

da rodada nQ 1 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

46 a 48. 
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Tabela - 46: Comportâmento do ART durante o ensaio nº 6 rodada nQl 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) fg/l) (g) (g) 

(mi) 

O 5000 3611,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 7000 5547,83 5,90 1,06 215,26 209.36 

2 9000 7527,15 10,20 1,36 430,51 420,31 

3 11000 9499,16 13 ,63 1,43 645,77 632,15 

4 13000 11373,08 17,73 1,56 861,03 843,30 

5 15000 13428,35 21,19 1,58 1076,29 1055,10 

6 15000 13392,98 20,71 1,55 1076,29 1055,57 

7 15000 13392,98 20,71 1,55 1076,29 1055,57 

Tabela - 47: Comportamento da massa celular durante o ensaio nº 6 rodada 
nº1 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(mI) líquida (mi) (g/l ) (g) 

(ml) 

O 5000 3611,11 1388,89 100.18 500.90 

1 7000 5547,83 1452,17 74,81 523,67 

2 9000 7527,15 1472,85 59.02 531, 18 

3 11000 9499,16 1500,84 49,20 541,20 

4 13000 11373,08 1626,92 45.13 586.69 

5 15000 13428,35 1571,65 37,79 566,85 

6 15000 13392,98 1607,02 38,64 579,60 

7 15000 13392,98 1607,02 38,64 579,60 
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Tabela - 48: Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 6 rodada nQ1 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil volatil 
(ml) líquida (g) (gJ 1) 

(ml) 

° 5000 3611,11 0,00 0,00 3,9 0,79 

1 7000 5547,83 103,11 14,73 8,45 1,21 

2 9000 7527,15 196,77 21,86 13,34 1,48 

3 11000 9499,16 271,01 24,64 13,34 1,48 

4 13000 11373,08 371,81 28,60 18,14 1,65 

5 15000 13428,35 461,71 30,78 19,89 1,53 

6 15000 13392,98 485,49 32,37 27,25 1,82 

7 15000 13392,98 485,49 32,37 27.25 1,82 
~=::=~...;:::::;;:::: 
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7.3.3. Ensaio de fermentação E6 rodada nQ 2, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 107,99 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

lnóculo inicial (Xo) = 510,09 g dé matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total d.e aI imentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.3.4. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E6 

da rodada nQ 2 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

49 a 51. 
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Tabela -49 : Comportamento do ART durante o ensaio IIQ 6 
rodada nQ2 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l ) (g) (g) 

(IUl) _. __ ._--

O 5000 3585,57 0,96 0,19 0,96 0.00 

1 7000 5462,99 4,49 0,82 216,94 212.-1-5 

2 9000 7422,09 10,10 1,36 432,92 422,81 

3 11000 9404,67 15,56 1,65 648,90 633,33 

4 13000 11416,94 19,19 1,68 864,88 845,69 

5 15000 13398,90 23,40 1,75 1080,86 1057,46 

6 15000 13398,90 24,64 1,84 1080,86 1056,21 

7 15000 13398,90 24,64 1,84 1080,86 1056,21 

Tabela -50 Comportamento da massa celular durante o 
ensaio nQ 6 rodada nQ2 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(m1) líquida (mI) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3585,57 1414,43 102,02 510, t 

1 7000 5462,99 1537,01 79,19 554,33 

2 9000 7422,09 1577,91 63,23 569,07 

3 11000 9404,67 1595,33 52,30 575,30 

4 13000 11416,94 1583,06 43,92 570,96 

5 15000 13398,90 1601,10 38,49 577,35 

6 15000 13398,90 1601,10 38,49 577,35 

7 15000 13398,90 1601,10 38,49 577 , 35 
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Tabela -51 : Comportamento do etanol e acidez voli1til 
durante o ensaio nQ 6 e rodada nQ2 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l ) volatil volatil 
(mi) 1 íquida (g) (g/l) 

(ml ) 

O 5000 3585,57 40,65 8,13 9,29 1,86 

1 7000 5462,99 118,95 16,99 13,26 1,89 

2 9000 7422,09 203,91 22,66 19,74 2,19 

3 11000 9404,67 302,64 27,51 20,97 1,91 

4 13000 11416,94 405,00 31,15 23,07 1,77 

5 15000 13398,90 494,61 32,97 25,01 1,67 

6 15000 13398,90 503,72 33,58 25,19 1,68 

7 15000 13398,90 503,72 33,58 25,19 1,68 
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7.3.5. Ensaio de fermentação E6 rodada nº 3, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 109,44 gfl 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (X o) = 497,27 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total d~ alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.3.6. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E, 

da rodada nº 3 são apresentados a seguir, nas tabelas de nº 

52 a 54. 
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Tabela -52 : Comportamento do ART durante o ensaio nQ 6 
rodada nQ3 

hora volume volume art na art na aft êl r t 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) 1 íquida (g) (gj 1) ( g) (g) 

(m1 ) 

° 5000 3621,12 0,97 0,19 0,97 0,00 

1 7000 5501,68 6,83 1,24 2t9,85 :: Ll.OI 

2 9000 7422,09 6,29 0,85 438,73 432,43 

3 11000 9454,81 13,85 1,47 657,60 643.75 

4 13000 11427,81 19,73 1,73 876,48 856,75 

5 15000 13398,90 18,89 1,41 1095,36 1076,47 

6 15000 13369,21 18,12 1,36 1095,36 1077,24 

7 15000 13369,21 18,12 1,36 1095,36 1077.24 

Tabela -53 Comportamento da massa celular durante o 
ensaio nQ 6 rodada nQ3 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (gj I) (g) 

(ml) 

O 5000 3621,12 1378,88 99,45 497,25 

1 7000 5501,68 1498,32 77,19 540,33 

2 9000 7422,09 1577,91 63,23 569,07 

3 11000 9454,81 1545,19 50,66 557,26 

4 13000 11427,81 1572,19 43,61 566,93 

5 15000 13398,90 1601,10 38,49 577,35 

6 15000 13369,21 1630,79 39,21 588,15 

7 15000 13369,21 1630,79 39,21 588,15 
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Tabela -54 : Comportamento do etanol e acidez vo I ê'i til 
durante o ensaio nQ 6 e rodada nQ3 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l ) volatil volat il 
(m!) líquida (g) (g/l ) 

(ml) 

O 5000 3621,12 22,10 4,42 10,46 2,09 

1 7000 5501,68 119,14 17,02 12,J4- 1, 76 

2 9000 7422,09 226,41 25,16 16,89 1,88 

3 11000 9454,81 312,53 28,41 20,77 1,89 

4 13000 11427,81 411,66 31,67 23,46 1,80 

5 15000 13398,90 505,51 33,70 26,35 1,76 

6 15000 13369,21 529,92 35,33 38,01 2,53 

7 15000 13369,21 529,92 35,33 38,01 2,53 
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7.3.7. Ensaio de fermentação E7 rodada nº 1, cOlHi ições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 111,63 gfl 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

lnóculo inicial (X o) = 487,31 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) =, 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de SOOml/1S 

minutos. 

tempo total d~ alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.3.8. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E7 

da rodada nº 1 são apresentados a seguir, nas tabelas de nº 

55 a 57. 
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Tabela -55 Comportamento do ART durante o ensaio nQ 7 
rodada nQ1 

::=:::;::;:.:::::::.-::::::::=-= 

hora volume volume art na art na art ar t 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(m 1 ) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(mi) 

O 5000 3611,11 0,00 0,00 0,00 0.00 

1 7000 5509,32 4,77 0,87 223,26 21RA9 

2 9000 7477 ,80 10,70 1,43 446,53 -1-35,82 

3 11000 9358,82 8,05 0,86 669,79 661. 74 

4 13000 11364,77 17,55 1,54 893,05 875,50 

5 15000 13331,13 20,78 1,56 1116,31 1095.53 

6 15000 13318,63 16,58 1,24 1116,31 loqq. ~J 

7 15000 13318,63 16,58 1,24 II 16,31 to9Q. -; J 
--:::::::. . .'';::=:::;;=--:::=:::::::.=.-:::::: 

Tabela -56 Comportamento da massa celular durante o 
ensaio nQ 7 rodada nQl 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celulflr 
(m I ) líquida (ml ) (gj 1 ) (g) 

(ml) 

O 5000 3611,11 1388,89 97,46 487,JO 

1 7000 5009,32 1490,68 74,72 523.0-t 

2 9000 7477 ,80 1522,20 59.34 534,O(í 

3 11000 9358,82 1641,18 52,35 575.S:" 

4 13000 11364,77 1635,23 44,13 573.69 

5 15000 13331,13 1668,87 39,04 585.60 

6 15000 13318,63 1681,37 39,33 589.95 

7 15000 13318,63 1681,37 39,33 589.95 



173 

Tabela -57 : Comportamento do etanol e acidez \o!~itil 

durante o ensaio nQ 7 rodada nQ 1 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil volatil 
(ml) líquida (g) (g/l ) 

(ml ) .. - ~-_. __ .-,_._.- . 

O 5000 3611,11 0,00 0,00 3, 6;-~ 0,74 

1 7000 5509,32 88,12 12,59 7,Q() 1. 14 

2 9000 7477,80 176,36 19,60 12,01 1, 33 

3 11000 9358,82 288,36 26,21 14 ,Si 1. 35 

4 13000 11364,77 386,34 29,72 21.-1-6 1,65 

5 15000 13331,13 474,98 31,67 23,06 1,54 

6 15000 13318,63 504, 18 33,6l 23 . .i.1 1. 56 

7 15000 13318,31 504,18 33,Gl 23,JJ 1, 56 
_.--:..::-:-:.:-:::.=:::::=::,~--::::-._-~ 
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7.3.9. Ensaio de fermentação E7 rodada nQ 2, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (Sol = 104,41 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (Xol = 499,74 g cll~ matérii\ seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de aI imentação em batelada ai intentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total d~ alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30·C 

7.3.10. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ellsnil) E7 

da rodada nQ 2 são apresen tados a segu i r, nas t abe l ;lS de nq 

58 a 60. 
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Tabela -58 : Comportamento do ART durante o ensaio nQ 7 
rodada nº2 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml ) 1 íquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

O 5000 3575,69 1, 18 0,24 1, 18 0,00 

1 7000 5452,85 4,91 0,90 209,99 205.09 

2 9000 7444,96 11,76 1,58 418,80 clOi.04 

3 11000 9374,62 14,47 1,54 627 ,62 6lJ.14 

4 13000 11376,18 19,05 1,67 836,43 817 • 38 

5 15000 13393,01 20,54 1,53 1045,24 1024,70 

6 15000 13368,37 20,25 1,52 10'+5,24 lO24,l)Q 

7 15000 13368,37 20,25 1,52 10·+5,24 1024,99 

Tabela -59 : Comportamento da massa celular durante o 
ensaio nº 7 rodada nQ2 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celulal' 
(ml) líquida ( UI I ) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3575,69 1424,31 99,95 499,75 

7000 5452,85 1547,15 77,55 542,85 

2 9000 7444,96 1555,04 60,62 545,58 

3 11000 9374,62 1625,38 51,84 570.24 

4 13000 11376,18 1623,82 43,83 569, i9 

5 15000 13393,01 1606,99 38,06 570. g:, 

6 15000 13368,24 1631,63 38,17 ,,'') ')c; ... ' I ..... , L, 

7 15000 13368,24 1631,63 38,17 572,55 
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Tabela -60 : Comportamento do etanol e acidez volátil 
durante o ensaio nQ 7 rodada nQ2 

, -.:~ ~::::7_'::'" . __ ._._ 

hora volume volume etanol etanol acidez ill~ l dez 
total da fase (g) (g/l) volatil volatil 
(ml) líquida (g) (g/ I) 

(ml) 

° 5000 3575,69 19,34 3,87 10,71 2,14 

7000 5452,85 102,69 14.67 12,QO 1.84 

2 9000 7444,96 192,69 21,41 20,03 2,23 

3 11000 9374,62 298,75 27,16 21,85 1. 99 

4 13000 11376,18 386,57 29,74 24,26 1.87 

5 15000 13393,01 496,59 33,11 26,38 1, 76 

6 15000 13368,37 496,59 33, 11 26,4' 1, 76 

7 15000 13368,37 496,59 33,11 26,47 1,76 
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Ensaio de fermentação E7 rodada [lO J. 

condições experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 104.41 gjl 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (X o) = 509,70 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada l;om 

alimentação em volume constante .de 500mlj15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.3.12. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no el1s,lio E7 

da rodada nQ 3 são apresentados a seguir, nas tabeli1~; de nQ 

61 a 63. 
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Tabela -61 : Comportamento do ART durante o ensaio nº .., 
I 

rodada nQ 3. 

hora volume volume art na art na art a rt 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(m1) 

O 5000 3547,30 0,07 0,01 0,07 0,00 

1 7000 5417,22 7,72 1,33 208,88 201,67 

2 9000 7382,75 10,05 1,36 417,69 407.64 

3 11000 9348,24 15,59 1,67 626,51 610,92 

4 13000 11301,37 18,92 1,67 835,32 8l6,40 

5 15000 13303,10 22,45 1,69 1044,13 lO21,68 

6 15000 13306,10 16,88 1,27 1044,13 1027,26 

7 15000 13306,10 16,88 1,27 1044,13 1027,26 
'.::;;:::::::== 

Tabela -62 : Comportamento da massa celular durante o 
ensaio nQ 7 rodada nQ3 

hora volume volume volume massa IIlassa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (m 1 ) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3547,30 1452,70 101, 94 509,70 

1 7000 5417,22 1582,78 79,33 555,.11 

2 9000 7382,75 1617,25 63,05 567,45 

3 11000 9348,24 1651,76 52,69 579,59 

4 13000 11301,37 1698,63 44,85 583,05 

5 15000 13303,10 1693,90 39,62 594,30 

6 15000 13306,10 1693,90 39,62 594,30 

7 15000 13306,10 1693,90 39,62 594,30 
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Tabela -63 : Comportamento do etanol e acidez volátil 
durante o ensaio nQ7 rodada nQ3 

_.__ -,,:'-::~:::7-::::::-=:::--:'-:::== 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l ) volatil volatil 
(011 ) líquida (g) (g/l) 

(011 ) -.. _.~ .. -.--

O 5000 3547,30 22,10 4,44 10,95 2,19 

1 7000 5417,22 101,15 14,45 11,26 1.61 

2 9000 7382,75 188,24 20,92 17,61 1,96 

3 11000 9348,24 286,54 26,05 24.22 2,20 

4 13000 11301,37 385,60 29,66 24.S1 1,91 

5 15000 13306,10 462,24 30,80 34,37 2,29 

6 15000 13306,10 490,56 32,70 28,44 1,90 

7 15000 13306,10 490,56 32,70 28,H 1,90 
.. 
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7.4 Grupo IV 

7.4.1. Ensaio de fermentação Eg rodada nQl, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 208,99 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

ln6culo inicial (Xo) = 234,08 g de matéria seca. 

Volume total inicial (in6culo) = 5000 m!. 

Tipo de alimentação em batelada alimentnda com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de ai imcntação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30·C 

7.4.2. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio Eg 

da rodada nº 1 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

64 a 66. 
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Tabela -64: Comportamento do ART durante o ensaio nº 8 rodada nQl 

hora volume 
total 
(ml ) 

volume 
da fase 
1 íquida 

art na 
dorna 

(g) 

art na 
dorna 
(g/l ) 

art 
adic, 

(g) 

art 
consumido 

(g) 

(ml) ------------'--"-------------------.--------

° 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

5000 

7000 

9000 

11000 

13000 

15000 

15000 

15000 

15000 

15000 

3611,11 0,00 ,0,00 

6290,06 185,02 29,41 

8252,44 239,86 29,06 

10170,35 283,38 27,86 

12125,01 309,84 25,55 

14169,74 443,18 31,28 

13975,47 176,32 12,62 

14042 , 41 68 ,00 4 , 84 

13992,42 64,51 4,61 

13992,42 64,51 4,61 

0,00 

417,98 

835,95 

1253,93 

1671,91 

2089,88 

2089.88 

2089,88 

2089,88 

2089,88 

0,00 

232,96 

5%,10 

1362,07 

1646,71 

(913.56 

.-::021 ,88 

2025,37 

2025.37 
========================_====,c~==--_==_= 

Tabela -65 Comportamento da massa ce lular durante o ensa io nO B rodada 
nº1 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3611,11 694,45 46.82 234. I 

1 7000 6290,06 709,94 34,19 239,3 

2 9000 8252,44 747,56 28.00 252,0 

3 11000 10170,35 829,65 25.42 279,6 

4 13000 12125,01 874,99 22,6<) 295.0 

5 15000 14169,74 830,26 18,66 279,9 

6 15000 13975,47 1024,23 23,02 345,.1 

7 15000 14042,41 957,59 21,52 322.8 

8 15000 13992,42 1007,58 22,64 339,6 

9 15000 13992,42 1007,58 22,64 339,6 
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Tabela -66 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 8 rodada nQ1 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (g/l) volatil vo lat il 
(ml) líquida (g) (gj 1) 

(ml) 

° 5000 3611,11 0,00 0,00 

1 7000 6290,06 110,07 15,72 7,01 1,00 

2 9000 8252,44 235,30 26,14 10,69 1,19 

3 11000 10170,35 385,54 35,05 14,08 1,28 

4 13000 12125,01 534,46 41,11 17,40 1,34 

5 15000 14169,74 673,52 44,90 20,95 1,40 

6 15000 13975,47 778,66 51,91 21.65 1,44 

7 15000 14042,41 835,66 55,51 21,65 1.44 

8 15000 13992,42' 844,03 56,27 21,65 1,44 

9 15000 13992,42 844,03 56,27 21,65 1.44 
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7.4.3. Ensaio de fermentação Eg rodada nQ 2, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 184,19 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (X o) = 287,4 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 mi. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total da alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30 D C 

7.4.4. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio Eg 

da rodada nQ 2 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

67 a 69. 
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Tabela -67 : Comportamento do ART durante o ensaio nQ8 rodada n<,.!2 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(mI) líquida (g) (g/l) (g) ( g) 

(ml) 

O 5000 4147,42 1,20 0,24 1,20 0,00 

1 7000 6075,28 59,06 9,72 369,59 310,53 

2 9000 8025,77 39,18 4,88 737,97 698,79 

3 11000 9991,34 111,92 11,20 1106,35 994,43 

4 13000 12051,98 211,74 17,57 1474,73 1262,99 

5 15000 14009,23 408,19 29,14 1843,11 1434,93 

6 15000 13902,60 97,51 7,01 1843,11 1745,60 

7 15000 13906,14 61,38 4,41 L843,11 1781 ,73 

8 15000 13923,70 54,84 3,94 1843,11 1788,27 

9 15000 13923,70 54,84 3,94 1843,11 1788,27 
.,::-,~ 

Tabela -68 Comportamento da massa celular durante o ensaio nQ 8 rodada 
nQ2 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (011 ) (g/l) ( g) 

(ml) 

O 5000 4147,42 852,58 57,48 287.4 

1 7000 6075,28 924,72 44,53 311,7 

2 9000 8025,77 974,23 36,49 328.9 

3 11000 9991,34 1008,66 30,91 340.0 

4 13000 1205,98 948,02 24,58 319,5 

5 15000 14009,23 990,77 22,26 333,9 

6 15000 13902,60 1097,40 24,66 369,9 

7 15000 13906,14 1093,86 24,58 368,7 

8 15000 13923,70 1076,30 24,19 362.9 

9 15000 13923,70 1076,30 24,19 362,9 
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Tabela -69 Comportamento do etanol e acidez volátil Qurante o ensaio 
nQ 8 rodada nQ2 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (gj 1 ) volatil volatil 
(mi) líquida (g) (g/l) 

(mi) 

O 5000 4147,42 38,29 7,66 6.16 1,23 

1 7000 6075,28 178,14 25,45 4.94 0,71 

2 9000 8025,77 347,42 38,60 13,78 1,53 

3 11000 9991,34 499,17 45,38 18,03 1,64 

4 13000 12051,98 615,84 47,37 21,46 1,65 

5 15000 14009,23 788,32 52,55 24,94 1,66 

6 15000 13902,60 886,99 59, LJ 24.5Q 1,64 

7 15000 13906,14 907,91 60,53 24.68 1,65 

8 15000 13923,70 889,98 59,33 24,68 1,65 

9 15000 13923,70 889,98 59,33 24,68 1,65 
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7.4.5. Ensaio de fermentação Eg rodada nQ 3, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 225,77 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

ln6culo inicial (X o) = 295,3 g de matéria seca. 

Volume total inicial (in6culo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/lS 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.4.6. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio Eg 

da rodada nQ 3 são apresentados a seguir, nas tabelas nQ 70 

a 72. 
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Tabela -70 : Comportamento do ART durante o ensaio nQ 8 rodada nQJ 

hora volume volume art na art na art art 
total da fase dorna dorna adie. consumido 
(ml) líquida (g) (g/l) (g) (g) 

(ml) 

O 5000 4123,91 0,93 0,19 0,93 0.00 

1 7000 6043,77 135,40 22,40 452,48 317,08 

2 9000 7966,42 115,58 14,51 904,03 788.46 

3 11000 9970,26 194,91 19,55 1355,58 1160.67 

4 13000 11861,09 261,77 22,07 1807,13 1545,36 

5 15000 13923,70 370,89 26,64 2258,68 1887.79 

6 15000 13874,11 140,13 10,10 2258,68 2118.56 

7 15000 13815,83 77,20 5,59 2258,68 2181,49 

8 15000 13804,71 66,63 4,83 2258,68 2192,05 

9 15000 13804,71 66,63 4,83 2258,68 2192.05 
.= 

Tabela -71 Comportamento da massa ce lular durante o ensaio nQ 8 rodada 
nQ3 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(rnl) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 4123,91 876,09 59,06 295,.1 

1 7000 6043,77 956,23 46,04 322,3 

2 9000 7966,42 1033,58 38,71 348,4 

3 11000 9970,26 1029,74 31.55 347. I 

4 13000 11861,09 1138,91 29,53 383,9 

5 15000 13923,70 1076,30 24,19 362,9 

6 15000 13874,11 1125,89 25,30 379,5 

7 15000 13815,83 1184,17 26,61 399,2 

8 15000 13804,71 1195,29 26,86 402,9 

9 15000 13804,71 1195,29 26,86 402,9 
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Tabela -72 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 8 rodada nQ3 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase (g) (gjl) volatil vo I at i 1 
(ruI) líquida (g) (g/l) 

(ml) 

O 5000 4123,91 46,18 9,24 6,40 1,28 

1 7000 6043,77 168,06 24,01 10,72 1,53 

2 9000 7966,42 358,16 39,80 15,40 1. 71 

3 11000 9970,26 515,90 46,90 19,87 1,81 

4 13000 11861,09 671,26 51,64 23,25 1,79 

5 15000 13923,70 801,17 53,41 24,94 1,66 

6 15000 13874,11 963,97 64,26 25,1'2 1,67 

7 15000 13815,83 919,57 61,30 25.12 1,67 

8 15000 13804,71· 946,21 63,08 24,94 1,66 

9 15000 13804,71 946,21 63,08 24,94 1.66 
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7.4.7. Ensaio de fermentação E9 rodada nQ 1. condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 208,99 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (Xo) = 234,08 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30·C 

7.4.8. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E9 

da rodada nQ 1 são apresentados a seguir, nas tabelas de nQ 

73 a 75. 
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Tabela -73: Comportamento do ART durante o ensaio nQ 9 rodada nQ1 

hora 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

volume 
total 
(m 1 ) 

5000 

7000 

9000 

11000 

13000 

15000 

15000 

15000 

15000 

15000 

volume 
da fase 
líquida 

(mI) 

3611,11 

6301,12 

8232,41 

10209,51 

12147,52 

14185,09 

14009,23 

14100,75 

14009,23 

14009,23 

art na 
dorna 

(g) 

0,00 

160,01 

210,37 

242,39 

289,34 

381,20 

177,87 

73,03 

62,89 

62,89 

art na 
dorna 
(g/l) 

0,00 

25,39 

25,55 

23,74 

23,82 

26,87 

12,70 

5,18 

4,49 

4,49 

art 
adie. 

( g) 

0,00 

417,98 

835,95 

1253,93 

1671,91 

2089,88 

2089,88 

2089,80 

2089,80 

2089,80 

[1 r t 
consumido 

(g) 

0,00 

257,97 

62:;.58 

10 11,54 

1382.57 

170B.68 

1912,01 

2016.85 

2026,99 

202G,99 

Tabela -74 Comportamento da massa celular durantç~ o ensaio nO q rodada 
nQ1 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(m1) líquida (ml) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 3611,11 694,45 46,82 234,1 

1 7000 6301,12 698,88 33,65 235,6 

2 9000 8232,41 767,59 28,75 258,8 

3 11000 10209,51 790,49 24,22 266,,1 

4 13000 12147,52 852,48 22,10 287,3 

5 15000 14185,09 814,91 18.31 274.7 

6 15000 14009,23 990,77 22,26 333,9 

7 15000 141100,75 899,25 20,21 303,2 

8 15000 14009,23 990,77 22,26 333,9 

9 15000 14009,23 990,77 22,26 333,9 
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Tabela -75 Comportamento do etanol e acidez volátil durante o ensaio 
nQ 9 rodada nQ1 

:::z:-:u::e. ~,_ ".~ --~::~=7_ _ 

hora volume volume etanol etanol acidez acidez 
total da fase ( g) (g/l ) volatil vo lati 1 
(ml) líquida' (g) (g/l ) 

(ml) 

O 5000 3611,11 0,00 0,00 

1 7000 6301,12 104,77 14,97 5,62 0,80 

2 9000 8232,41 235,30 26,14 10,42 1,16 

3 11000 10209,51 379,29 34,48 13,70 1,25 

4 13000 12147,52 534,46 41,11 17,25 1,33 

5 15000 14185,09 697,73 45,85 17,81 1,19 

6 15000 14009,23 775,82 51,52 21,30 1,42 

7 15000 14100,75 844,03 56,27 21,30 1.42 

8 15000 14009,23 . 832,66 55,51 21,13 1,41 

9 15000 14009,23 832,66 55,51 21,13 1,41 
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7.4.9. Ensaio de fermentação E9 rodada nº 2, condições 

experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 187,75 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10,0 litros 

Inóculo inicial (X o) = 289,2 g de matéria seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 ml. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/15 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5.0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.4.10. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E, 

da rodada nº 2 são apresentados a seguir, IldS tabelas de nº 

76 a 78. 
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Tabela -76: Comportamento do ART durante o ensaIO nº 9 rodada nº2 

hora 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

volume 
total 

(1111 ) 

5000 

7000 

9000 

11000 

13000 

15000 

15000 

15000 

15000 

15000 

volume 
da fase 
líquida 

(ml) 

4142,23 

6062,74 

8011 ,07 

9957,54 

12045,86 

14005,88 

13834,23 

13852,46 

13888,41 

13888,41 

art na 
dorna 

(g) 

1,70 

85,59 

53,03 

166,11 

269.50 

330,80 

137, 13 

71,75 

65,52 

65,52 

art na 
dorna 
(g/l ) 

0,34 

14,12 

6,62 

16,68 

22,37 

23,62 

9,91 

5,18 

4,72 

4,72 

art 
adie. 

(g) 

1,70 

377,21 

752,71 

1128,22 

1503,72 

1879,23 

1879,23 

1879,23 

1879,23 

1879,23 

art 
consumido 

(g) 

0,00 

291,62 

699~68 

CJ62, 11 

1234,23 

1548,43 

1742,10 

1807,71 

1813,71 

1813,71 

Tabela -77 Comportamento da massa celular durante () ensaio nQ 9 rodada 
nº2 

hora volume volume volume massa massa 
total da fase celular celular celular 
(mI) líquida (1111 ) (g/l ) (g) 

(011 ) 

O 5000 4142,23 857,77 57,83 289,2 

1 7000 6062,74 937,26 45,13 315.9 

2 9000 8011 ,07 988.93 37.04 333.-+ 

3 11000 9957,54 1042,46 31,94 351, J 

4 13000 12045,86 954,14 24,74 321,6 

5 15000 14005,88 994.12 22,34 335, I 

6 15000 13834,23 1l65,77 26.20 393.0 

7 15000 13852,46 1147,54 25,79 386.9 

8 15000 13888,41 1111,59 24,98 374,7 

9 15000 13888,41 1111,59 24,98 JH, "7 
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Tabela -78 Comportamento do etano e acidez volát i 1 durante o 1..'1lSa io nQ 
9 rodada nQ2 

hora volume volume etanol etanol acidez 'lC i dez 
total da fase (g) (gj 1 ) vo la t i I \olatil 
(m1 ) líquida (g) !.,!/l) 

(m 1 ) ._----------,- .. _---
O 5000 4142,23 38,29 7,66 5,8<) I, 18 

1 7000 6062,74 171,15 24,45 9.71 1.39 

2 9000 8011 ,07 354,60 39,40 14,11 1,57 

3 11000 9957,54 481,63 43,78 18,16 1,65 

4 13000 12045,86 597,70 45,98 21,46 1,65 

5 15000 14005,88 758,42 50,56 24,59 1,64 

6 15000 13834,23 869,05 57,94 24.41 1,63 

7 15000 13852,46 872,04 58,14 24,41 1,63 

8 15000 13888,41 . 872,04 58,14 23,69 1,58 

9 15000 13888,41 872,04 58,14 23,69 1, 58 
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Ensaio de fermentação nQ3, 

condições experimentais. 

Concentração do mosto (So) = 225.77 g/l 

volume total de mosto adicionado = 10.0 litros 

Inóculo inicial (X o) = 293,6 g de matérLI seca. 

Volume total inicial (inóculo) = 5000 mi. 

Tipo de alimentação em batelada alimentada com 

alimentação em volume constante de 500ml/t5 

minutos. 

tempo total de alimentação = 5,0 horas 

Agitação = 200 rpm 

Temperatura em torno de 30°C 

7.4.12. Resultados obtidos 

Os resultados analíticos obtidos no ensaio E9 

d a r o d a d a nº 3 são a p r e s e n t a dos a s e g u i r. tl a s t n b e li 1 S d l' ri Q 

79 a 81. 
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Tabela -79: Comportamento do AR'!' durante o ensaio nQ 9 rodada [lQJ 

hora 

o 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

volume 
total 
(ml) 

5000 

7000 

9000 

11000 

13000 

15000 

15000 

15000 

15000 

15000 

volume 
da fase 
líquida 

(ml) 

4129,17 

6027,81 

7947,56 

9961,79 

11875,66 

13909,66 

13866,92 

13866,92 

13859,70 

13859,70 

art na 
dorna 

(g) 

1,90 

121,11 

143,46 

212,13 

256,43 

347,89 

170,23 

67,14 

61,38 

61,38 

art na 
dorna 
(g/ I) 

0,38 

20,09 

18,05 

21,29 

21,63 

25,01 

12.28 

4.84 

4,43 

4.43 

art 
adie. 

(g) 

L90 

453,45 

Q05,00 

1356.55 

1808,10 

2259.65 

2259,65 

2259,65 

2259,65 

2259,65 

il r t 
COll'3um i elo 

Ud 

0.00 

332,:14 

1 ::;51.66 

fé) 11."5 

2l9S. 2 i 

Tabela -80 Comportamento da massa celular durante o ensaio nO q rodada 
nQ3 

-::==----~"-' ::-: 

hora volume volume vaI ume massa Illassa 
total da fase celular celular celular 
(ml) líquida (m I ) (g/l) (g) 

(ml) 

O 5000 4129,17 870,93 58.71 293.(; 

1 7000 6027,81 972,19 46.81 327. -

2 9000 7947,56 1052,44 39,42 354.8 

3 11000 9961,79 1038,21 31 .~'n 349,CJ 

4 13000 11857,66 1142,34 29.62 385. I 

5 15000 13909,66 1090.34 24.50 367.5 

6 15000 13866,92 1133,08 25,46 381,9 

7 15000 13866,92 1133,08 25.46 381,9 

8 15000 13859,70 1140,30 25,(;2 384.:1 

9 15000 13859,70 1140,30 25,62 384.3 
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Tabela -81 Comportamento do etanol e acidez voUit i I durante t\cl cnsnio 
nQ 9 rodada nQ3 

- -- ::::=~----=~, ~":::-.. _--

hora volume volume etanol etanol acidez 1e idez 
total da fase (g) (g/ I) vo lat i I ".1 I a t i I 
(ml ) líquida (g) ( !:/ I ) 

(ml ) 
. _-".". ----_._-,---- --. .. _-----_ .. __ ...... 

O 5000 4129,17 48,94 9,7\l 6 <.'<.' .-t .. , l. 38 

1 7000 6027,81 168,06 24.0l 10.(-;1) 1.54 

2 9000 7947,56 345,73 38,41 14.q~ ! .66 

3 11000 9961,79 511,55 46.50 18. Sl' J.69 

4 13000 11857,66 661,00 50,85 22 •. ?A l. 71 

5 15000 13909,66 815,97 54,40 25.5~ 1.70 

6 15000 13866,92 922,53 61.50 25.S~ 1. :0 

7 15000 13866,92 922,53 61, 50 25. (1(' 1.7t 

8 15000 13859,70 . 946,21 63,08 25,66 1 , 71 

9 15000 13859,70 946,21 63,08 25.6() 1, 71 
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