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RESUMO 
 

 

 

A evolução adaptativa em laboratório tem como princípio em que as células das populações se 

adaptem ao seu ambiente ao longo do tempo pela seleção natural. Neste estudo aplicou-se 

técnica de evolução adaptativa em laboratório na Saccharomyces cerevisiae para aumentar sua 

tolerância ao etanol e avaliar o seu comportamento na produção de bebida fermentada de 

jabuticaba (Myrciaria cauliflora). A Saccharomyces cerevisiae T73 foi submetida à evolução 

adaptativa, cultivada em mosto sintético com 55 g.L-1 na presença de 8 a 14 % de etanol. Após, 

foi elaborado um Delineamento Composto Central Rotacional 22 com a co-cultura para as cepas 

Saccharomyces cerevisiae T73 (PE) com a Saccharomyces kudriavzeii (CR85) e outro 

Delineamento Composto Central Rotacional com co-cultura das cepas Saccharomyces 

cerevisiae T73 (OR) com a Saccharomyces kudriavzeii (CR85) para a produção da bebida 

fermentada Myrciaria cauliflora com o intuito de estudar os parâmetros cinéticos (crescimento 

celular, consumo de açúcar total, produção de etanol, glicerol e ácido acético) da cepa 

Saccharomyces cerevisiae T73 (PE) em co-cultura com a cepa Saccharomyces kudriavzeii 

(CR85) e comparar e avaliar com os parâmetros das cepas Saccharomyces cerevisiae T73 (OR) 

e Saccharomyces kudriavzeii (CR85). A combinação da cepa Saccharomyces cerevisiae T73 

(PE) com concentração intermediária (0,0372 g.L-1) e a Saccharomyces kudriavzeii (CR85) em 

alta concentração (0,0648 g.L-1) consumiu mais açúcar total, apresentou uma leve tendência em 

produzir mais etanol (115,29 g.L-1) e glicerol (1,75 g.L-1), e não houve aumento na produção 

do ácido acético. Isto também pode ser observado no experimento 3 tendo altas concentrações 

das cepas Saccharomyces cerevisiae T73 (PE)  (0,0638 g.L-1) e Saccharomyces kudriavzeii 

(CR85) 0,05529 g.L-1 . A interação da cepa Saccharomyces cerevisiae T73 (OR) com a 

Saccharomyces kudriavzeii (CR85) foi conforme relatos na literatura, a concentração da cepa 

Saccharomyces kudriavzeii (CR85) não influenciou no consumo de açúcar, nem na produção 

de etanol, glicerol e ácido acético. Ao comparar os resultados dos parâmetros do delineamento 

experimental com co-cultura da cepa Saccharomyces cerevisiae T73 (PE) com a 

Saccharomyces kudriavzeii (CR85)com o delineamento experimental com co-cultura da cepa 

Saccharomyces cerevisiae T73 (OR) e Saccharomyces kudriavzeii (CR85) percebe-se que o 

experimento 7 contendo a cepa parcialmente evolucionada teve a menor µxmax (0,86 h-1), 

enquanto para o experimento contendo a cepa OR foi de 1,14 h-1, também observa-se que a 

cepa parcialmente evolucionada consumiu mais substrato para o crescimento celular, enquanto 

a original foi para a produzir etanol, sendo que as concentrações de etanol foram 

respectivamente 98,8 g.L-1 (Saccharomyces cerevisiae T73 (PE) e 106,21 g.L-1 (Saccharomyces 

cerevisiae T73 (OR). Este estudo demonstra que a evolução adaptativa em laboratório é um 

método promissor para a melhoria de linhagens de leveduras industriais. No entanto, tanto o 

genótipo das cepas originais quanto as condições particulares nas quais a pressão seletiva é 

aplicada podem ter grande influência na utilidade do resultado. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Adaptive evolution in the laboratory has as principle in that the cells of the populations adapt 

to their environment over time by natural selection. In this study, a technique of adaptive 

evolution was applied in the laboratory in Saccharomyces cerevisiae to increase its tolerance to 

ethanol and to evaluate its behavior in the production of fermented jabuticaba beverage 

(Myrciaria cauliflora). Saccharomyces cerevisiae T73 was submitted to adaptive evolution, 

grown in synthetic wort with 55 g.L-1 in the presence of 8 to 14 % ethanol. Afterwards, a 

Rotational Central Compound Design 22 with co-cultivation for the Saccharomyces cerevisiae 

T73 (PE) strains with Saccharomyces kudriavzeii (CR85) and another Rotational Central 

Compound Design with co-cultivation of Saccharomyces cerevisiae T73 (OR) strains with 

Saccharomyces kudriavzeii (CR85) for the production of the fermented beverage Myrciaria 

cauliflora in order to study the kinetic parameters (cell growth, total sugar consumption, 

ethanol, glycerol and acetic acid production) of Saccharomyces cerevisiae strain T73 (PE) 

Saccharomyces kudriavzeii strain (CR85) and compare and evaluate with the parameters of 

Saccharomyces cerevisiae T73 (OR) and Saccharomyces kudriavzeii (CR85) strains. The 

combination of the Saccharomyces cerevisiae strain T73 (PE) with intermediate concentration 

(0.0372 g.L-1) and Saccharomyces kudriavzeii (CR85) at high concentration (0.0648 g.L-1) 

consumed more total sugar, presented a slight tendency to produce plus ethanol (115.29 g.L-1) 

and glycerol (1.75 g.L-1), and there was no increase in acetic acid production. This can also be 

observed in Experiment 3 having high concentrations of Saccharomyces cerevisiae T73 (PE) 

(0.0638 g.L-1) and Saccharomyces kudriavzeii (CR85) 0.05529 g.L-1. The interaction of the 

strain Saccharomyces cerevisiae T73 (OR) with Saccharomyces kudriavzeii (CR85) was as 

reported in the literature, the concentration of Saccharomyces kudriavzeii strain (CR85) had no 

influence on sugar consumption, nor on the production of ethanol, glycerol and acetic acid. 

Comparing the results of the parameters of the experimental design with Saccharomyces 

cerevisiae strain T73 (PE) with Saccharomyces kudriavzeii (CR85) with the experimental 

design with co-cultivation of strain Saccharomyces cerevisiae T73 (OR) and Saccharomyces 

kudriavzeii (CR85) it was observed that experiment 7 containing the partially evolved strain 

had the lowest μxmax (0.86 h-1), while for the experiment containing the OR strain it was 1.14 

h-1, it was also observed that the strain partially (Saccharomyces cerevisiae T73 (PE) and 106.21 

g.L-1 (Saccharomyces cerevisiae T73), respectively, were used for the production of ethanol. 

(OR) This study demonstrates that adaptive evolution in the laboratory is a promising method 

for the improvement of industrial yeast strains, however, both the genotype of the original 

strains and the particular conditions s in which the selective pressure is applied can have a great 

influence on the usefulness of the result. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A jabuticabeira (Myciariasp.) é uma espécie nativa que possui grande importância no 

Brasil, pertence à família Myrtaceae, a qual foi incorporada à cultura popular pelos indígenas 

(DANNER et al. 2006). Os tupis a apelidaram de IAPOTI’KABA, ou seja, “fruta de botão”, 

devido à sua forma arredondada (MELETI, 2000). É uma planta originária da região de Minas 

Gerais, porém é cultivada em todo o Brasil e em outros países como Bolívia, Argentina, Uruguai 

e Peru (ASCHERI et al., 2006). 

No Brasil as perdas da seção de frutas representam um alto custo ao setor varejista, uma 

estimativa de 600 milhões de reais por ano, sendo que 86 % das perdas de frutas ocorrem 

durante a exposição do produto para a venda, outros 9 % acontecem no transporte e 5%, na 

armazenagem, por isto têm-se desenvolvido novos métodos de processamento para minimizar 

as perdas (CARVALHO, 2006b). Uma alternativa no desenvolvimento de tecnologias para a 

obtenção de produtos derivados com maior período de vida útil e alto valor agregado para as 

frutas é no desenvolvimento de bebidas fermentadas (GAVA et al., 2009). 

O fermentado de frutas é produzido pelas leveduras que realizam o processo de 

fermentação alcoólica que é resultado da transformação dos açúcares redutores presentes no 

mosto em álcool, dióxido de carbono (CO2) e em produtos secundários gliceróis, álcoois 

superiores, aldeídos, ésteres e acetatos. Tais compostos minoritários conferem coloração e 

sabor característicos da bebida fermentada (GAVA, 2009; FONTAN, 2011; JANZANTTI, 

2004, SANTOS et al., 2011a). 

Uma das características mais desejadas das indústrias para as leveduras é que sejam 

resistentes a múltiplos estresses, devidoas células serem expostas às combinações simultâneas 

ou sequênciais de distintos tipos de estresses (ATTIFIELD, 1997). A engenharia evolutiva 

surgiu para solucionar esta problemática, que consiste em uma evolução provocada pelo 

crescimento contínuo de uma cultura submetida a uma pressão seletiva apropriada, levando a 

fenótipos desejáveis (ALEXANDRINO, 2012). 

A evolução adaptativa permite que as espécies se desenvolvam por meio de variação 

aleatória (mutação, recombinação ou outros procedimentos). Aliar este processo com a seleção 

natural, evento no qual os micro-organismos tendem a sobreviver e se reproduzir propagando 

o seu material genético para a futura geração, culmina no impulso da seleção natural dos micro-
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organismos para adaptação e modificação das condições de desenvolvimento (BASSO et al., 

2008; GUIMARÃES et al., 2008). 

Os pesquisadores Guimarães et al. (2008) utilizaram a técnica que consiste na submissão 

do processo evolutivo (transferência serial e diluição em meio de lactose), o resultado foi uma 

cepa recombinante evoluída que consumiu a lactose duas vezes mais rápido, produzindo 30 % 

a mais de etanol que o recombinante original. Liu e Hu (2010) obtiveram Saccharomyces 

cerevisiae com maior capacidade de fermentar a xilose com baixa eficiência fermentativa.  

Na produção do fermentado ou na produção de vinhos uma grande condição de estresse 

imposta as Saccharomyces cerevisiae é a inoculação do mosto com a cepa que pode afetar mais 

ou menos o crescimento das leveduras selvagens presentes no mosto, em função de um fator 

conhecido como Killer. Este fator, exprime a capacidade de uma cepa de S. cerevisiae 

exterminar ou reduzir drasticamente outras leveduras, está diretamente relacionado à 

capacidade de estabelecimento da cepa e, por consequência, da predominância da mesma na 

fermentação alcoólica. Em relação ao referido fator, as leveduras podem ser sensíveis, neutras 

ou ativas (SILVA, 2005). 

As características desejáveis das leveduras para a produção de vinho são: tolerância à 

elevada concentração de açúcares, alta produção de etanol, tolerância a elevados teores de 

dióxido de enxofre, fermentação a baixas temperaturas, baixa produção de metanol e álcoois 

superiores, elevado poder de floculação, moderada produção de acetaldeído, produção de 

aromas agradáveis e incapacidade de produzir aromas desagradáveis (SILVA, 2005). 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi aplicar técnica de evolução adaptativa em 

laboratório na Saccharomyces cerevisiae para aumentar sua tolerância ao etanol e avaliar seu 

comportamento na produção de bebida fermentada Myrciaria caulifora. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Jabuticaba (Pingo de mel) 

 

O Brasil apresenta uma grande diversidade de espécies frutíferas, sendo elas ainda 

pouco conhecidas. Além de serem exploradas quase que exclusivamente pelo extrativismo. 

Considerando-se a variação climática do país frente a sua dimensão continental, as espécies 

frutíferas brasileiras estão distribuídas em todos os biomas e, portanto, a importância de cada 

espécie é relativa à região de exploração (MALAGI et al., 2012). Dentre as espécies frutíferas, 

destaca-se a jabuticabeira (Myciaria sp.) que pertence à família Myrtaceae, a qual foi 

domesticada e incorporada à cultura popular pelos indígenas (DANNER et al., 2006). Os tupis 

a apelidaram de IAPOTI’KABA, ou seja, “fruta de botão”, devido à sua forma arredondada 

(MELETI, 2000). É uma planta originária da região de Minas Gerais, e cultivada em todo o 

Brasil, inclusive em outros países como Bolívia, Argentina, Uruguai e Peru (ASCHERI et al., 

2006). 

A espécie mais difundida no Brasil é a Myrciaria caulifora, sendo as principais 

variedades: M. cauliflora, Plinia (jabuticaba paulista ou jabuticaba ponhema ou jabuticaba 

assu) e a M. jabuticaba (Vell) Berg (jabuticaba sabará) que produzem frutos que são destinados 

tanto para a indústria quanto para o consumo in natura (MATTOS, 1983; DONADIO, 2009).  

De acordo com Garcia (2014), no estado de Goiás existe elevada produção da jabuticaba 

variedade ‘Pingo de mel’, tendo em destaque o município de Hidrolândia, que possui mais de 

150 produtores rurais que exploram comercialmente o fruto, com mais de 50 mil pés desta 

variedade. 

A jabuticabeira é uma árvore geralmente alta (até 8 m), ramos com casca e de 

crescimento lento. Têm flores pequenas, brancas e bem vistosas, que surgem diretamente nos 

troncos. Os frutos são do tipo de uma baga, pele lisa, com até 3 cm de diâmetro, coloração do 

verde brilhante ao violeta escuro (Figura 1), dependendo da fase de maturação, polpa 

esbranquiçadas, agridoce, saborosa, comumente com única e pequena semente, mas podendo 

apresentar até quatro (DONADIO, 2009; AQUARONE et al., 2008). Os autores Plagenan et al. 
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(2012), relatam que o sabor doce da jabuticaba e o subácido do fruto são por causa da presença 

de açúcares, ácidos orgânicos e terpenos. A fruta também apresenta, em sua composição: 

vitamina C, com valores médios de 23 mg por 100 mg de polpa e minerais como o ferro, cálcio, 

fósforo e potássio. Quando o fruto está completamente desenvolvido, os carboidratos mais 

abundantes na polpa são os açúcares solúveis (sacarose, frutose e glicose), açúcares de alto 

aproveitamento industrial (DONADIO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Frutas de jabuticaba da espécie Myrciaria caulifora Fonte. GARCIA, 2014. 

 

A jabuticaba possui um alto valor nutricional além de antioxidantes que combatem os 

radicais livres. Essas características vêm sendo bastante empregada no desenvolvimento de 

novos alimentos e medicamentos. No setor alimentício é utilizada na elaboração de fermentado 

alcoólico, suco, geleia, licor e vinagre, na medicina é usada na produção de novos 

medicamentos que contém princípio ativo com o intuito de combater os radicais livres, que são 

responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele (DONADIO, 2009). 

A comercialização do fruto é vantajosa, devido suas propriedades sensórias para o 

consumo in naturae a jabuticabeira é uma das frutíferas que mais tem despertado interesse pelos 

grandes agricultores, em virtude de sua significativa produtividade, rusticidade e ao 

aproveitamento dosseus frutos nas mais diversas formas, tais como na fabricação de geleias, 

fermentados e licores. Portanto, o que se observa em algumas regiões produtoras de 
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fermentados alcoólicos de jabuticaba é a falta do domínio tecnológico e a precariedade na 

produção, podendo prejudicar a qualidade do produto final. (DONADIO, 2009). 

 

 

2.2 Bebidas Fermentadas 

  

Segundo Carvalho (2006b), no Brasil as perdas da seção de frutas representam um alto 

custo ao setor varejista, girando em torno de 600 milhões de reais por ano, sendo que 86 % das 

perdas das frutas ocorrem durante a exposição do produto para a venda, outros 9 % acontecem 

no transporte e 5 % durante a armazenagem, por isto têm-se desenvolvido novos métodos de 

processamento para minimizar as perdas, a exemplo cita-se o desenvolvimento de bebidas 

fermentadas (GAVA et al., 2009). 

Alémdo sabor agradável, os fermentados de frutas podem conter vários tipos de 

compostos antioxidantes que são importantes compostos bioativos. Atualmente, os compostos 

fenólicos têm obtido grande atenção a agregação como agentes potenciais para a prevenção e 

tratamento de muitas doenças relacionadas ao estresse oxidativo (SOUZA, 2016). 

No Brasil, têm-se vários estudos realizados com inúmeras espécies de frutas tropicais 

comojabuticaba (Myrciaria  jaboticaba), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), umbu 

(DUARTE et al., 2010a), cajá (Spondias mombin L.) (DIAS at al., 2003a), cacao  

(Thebromacacao L.) (DIAS et al., 2007b), e cagaita (Eugenia dysenterica ) (OLIVEIRA et al., 

2011a). 

Segundo a Legislação Brasileira (BRASIL, 2009), bebidas fermentadas de fruta são 

aquelas com graduação alcoólica de 4 % a 14 %, em volume a 20 ºC, obtidas da fermentação 

alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura. Esse fermentado pode ser adicionado de 

açúcares, água e outras substâncias, para cada tipo de fruta. A Legislação Brasileira para 

bebidas alcoólicas fermentadas, Decretos nº 73.267, de 06 de dezembro de 1973, e 96.354, de 

18 de julho de 1988, que regulamenta a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a 

produção e a fiscalização de bebidas, permitem a adição de açúcar em concentrações no 

máximo igual ao encontrado nos frutos (BRASIL, 1973a;1988b).  

No entanto, o Decreto nº 6.871/09, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 

1994, limita a concentração de sacarose apenas para sidra, o que permite estudos tecnológicos 
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para o aproveitamento de frutos com baixas concentrações de açúcares, para elaboração de 

bebidas alcoólicas fermentadas (BRASIL, 1994c; 2009d). Portanto, a adição de sacarose em 

concentrações superiores aos do fruto pode ocasionar perdas de suas características, levando à 

necessidade de estudos em relação aos limites para correção do açúcar para cada espécie 

utilizada para elaboração de bebida alcoólica fermentada (BRASIL, 2009; MAEDA; 

ANDRADE, 2003). 

As bebidas fermentadas são obtidas através da atividade dos micro-organismos 

benéficos, sendo classificados como produtores de alimentos, em especial as leveduras e as 

bactérias. As leveduras possuem um papel fundamental na fabricação de diversos e tradicionais 

produtos alimentícios no mundo todo (AIDOO et al., 2006). 

O fermentado de frutas é produzido pelas leveduras que realizam o processo de 

fermentação alcoólica que é resultado da transformação dos açúcares redutores presentes no 

mosto em álcool, dióxido de carbono (CO2) e em produtos secundários gliceróis, alcoóis 

superiores, aldeídos, ésteres e acetatos. Tais compostos minoritários conferem coloração e 

sabor característicos da bebida fermentada (GAVA, 2009; FONTAN, 2011; JANZANTTI, 

2004, SANTOS et al., 2011a). 

 

2.2.1 Vinificação 

O surgimento do vinho tem grande importância histórica e religiosa na evolução da 

humanidade, devido que cada cultura contribuiu para a descoberta da bebida, para compreender 

o processo de desenvolvimento da produção do vinho é fundamental saber a origem da uva que 

começou cerca de 6000 a 8000 anos atrás, no oriente Médio. Segundo Tonini (2007), os 

egípcios foram os povos que também auxiliaram no desenvolvimento do vinho. Afirmativa, 

confirmada pelos registros nas pinturas e nos documentos. Contudo, o Império Romano 

também teve uma parcela de contribuição no processo de vinificação. 

Segundo Tamang e Kailasapathy (2010), o Império Romano contribuiu bastante para o 

desenvolvimento da viticulta, porém o vinho tinha forte influência no comércio romano, pois o 

consumo era expressivamente alto. As diversas variedades de uvas e técnicas de cultivos eram 

conhecidas e então foram dissiminadas pelo império. A tecnologia de elaboração foi 

consideravelmente melhorada, durante este período, os vinhos passaram a ser acondicionados 

em barris ou garrafas para serem transportados para Roma. A disseminação do vinho ao redor 

do mundo ocorreu devido à expansão do domínio europeu nos demais continentes no século 
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XVI. Os espanhóis introduziram a vitivinicultura na América Latina em 1530, de início no Peru 

seguido da Argentina e Chile (VALDUGA, 2007). 

No Brasil o cultivo das primeiras videiras deu-se em 1532, por Brás Cubas, no litoral 

Paulista, na região do Tatuapé, entretanto, devido o clima ser inadequado para o cultivo da 

videira, não tiveram sucesso. Segundo relatos na literatura brasileira, em 1926 o padre jesúita 

Roque Gonzáles de Santa Cruz introduziu a videira no Rio Grande do Sul, porém não obteve 

êxito, mais tarde com a chegada dos imigrantes alemães e italianos o cultivo da vinha obteve 

sucesso. Atualmente, a região do Rio Grande do Sul é a maior produtora de uvas, a produção 

nacional varia em torno de 1,2 milhões de toneladas por ano. Cerca de 45 % deste volume é 

destinado ao processamento para a elaboração de vinhos, sucos e outros derivados, e 55 % 

comercializado para o consumo in natura no mercado interno e exportação (VALDUGA, 2007; 

LAVANDOSKI; TONINI, 2007). 

Segundo a legislação portaria no 229, de outubro de 1988, define-se que o vinho é 

exclusivamente a bebida resultante da fermentação alcoólica realizada pelas leveduras completa 

ou parcial da uva fresca, esmagada ou não, ou do mosto simples ou virgem, com um conteúdo 

de álcool adquirido no mínimo de 7 % (V/V a 20 oC), classificados em vinho: de mesa, leve, 

fino ou VCP (Vinho de qualidade preferencial), espumante, frisante, gaseificado, licoroso, 

composto; à cor: tinto; rosado ou rosé e branco, e ao teor de açúcar: naute, extra-brut, brut, seco, 

meio doce, suave ou doce (BRASIL, 1988). Quando são usados mostos de outras frutas, 

denomina-se fermentado, seguido do nome da fruta (BRASIL, 1988; GAVA, 2009). 

De acordo com Sponholz et al. (1993) a coloração do vinho tinto é oriunda da maceração 

da pele das uvas, que contém alto teor de taninos e o suco (mosto) tem o contato com as peças 

sólidas por algum tempo. Ao contrário, no vinho branco e no vinho rosé, extrai-se o mosto 

rapidamente das uvas brancas ou vermelhas. Uma vez que o mosto foi obtido e filtrado, a 

próxima etapa é idêntica para todos os vinhos tinto, branco e rosé. O mosto é fermentado 

diretamente dependendo da flora do fermento natural das uvas ("fermentação espontânea"). As 

fermentações espontâneas ainda representam 80 % da produção mundial de vinhos tendo 

diversas leveduras selvagens que não pertencem a S. cerevisiae que podem ser encontradas na 

superfície de uma baga. 

A utilização das leveduras para realizar a fermentação alcoólica em vinhos começa com 

a inoculação do cultivo puro da levedura selecionada no mosto. Isto serve para cumprir três 

objetivos primordiais das indústrias vinícolas, sendo que o primeiro é garantir um rápido início 

da fermentação, o segundo é garantir a continuidade do processo e por último assegurar a 
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reprodutibilidade da elaboração do vinho mantendo a qualidade padrão. Entretanto, é necessário 

que as leveduras inoculadas cresçam ativamente impondo-se sobre as espécies de leveduras 

selvagens presentes no mosto (KÖNIG et al., 2009). 

Dentre as principais substâncias que constituem o vinho estão os açúcares (sacarose, 

glicose e frutose) o teor total de frutose e glicose pode chegar a 150 g.L-1, alcoóis, ácidos 

orgânicos, sais de ácidos carboxílicos e orgânicos, compostos fenólicos, pigmentos, substâncias 

nitrogenadas, pectinas, gomas e mucilagens, compostos voláteis e aromáticos (ésteres, aldeídos 

e cetonas), vitaminas, sais e anidrido sulfuroso (ALIA; MUSENGUE, 1977; FLANZY, 2003). 

 

2.2.2 Processo de fermentação 

O processo fermentativo é uma das mais antigas reações bioquímicas conhecidas pelo 

homem. No Egito antigo, em torno de 5.000 a.C., já se usava a fermentação, porém sem 

conhecimento científico sobre o processo. Esses primeiros produtos eram feitos com base na 

fermentação natural de sucos de frutas, que deram origem aos primeiros tipos de vinhos. Apesar 

do uso desde a antiguidade, foi apenas em 1860 que o químico francês Louis Pasteur 

demonstrou cientificamente que a fermentação alcoólica era promovida por células de levedura 

(BARNETT, 2003) inaugurando o campo da ciência que conhecemos hoje como bioquímica. 

Ao final do século XIX, a produção de etanol já era um processo amplamente utilizado, 

inclusive para a produção de combustíveis, tanto que Henry Ford, pioneiro da indústria 

automobilística, projetou automóveis para rodar com etanol (SONGSTAD et al., 2009). 

A fermentação alcoólica se trata de um processo catabólico anaeróbico que não envolve 

cadeia respiratória ou citocromos, que fornece energia na forma de ATP ou outros compostos 

de transferência de energia para a biossíntese do material celular e para a produção do etanol. 

Estas reações catabólicas acontecem com uma grande diminuição na energia livre, a qual junto 

com a subsequente hidrólise do ATP durante as reações de biossíntese, transporte e 

manutenção, resulta na produção de calor. A reação estequiométrica da fermentação alcoólica 

da glicose é dada pela Equação (1) (VOLPE, 1997): 

 

C6H12O6 (glicose) →      2CH3CH2OH + 2CO2 + 2 ATP             (1) 

 

A conversão da glicose em duas moléculas de álcool e dióxido de carbono é feita graças 

à presença de certas enzimas especificas das leveduras. As enzimas que fazem parte desse 
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processo são as proteínas especialmente sintetizadas no momento certo, na quantidade correta 

e durante a regulação pós-tradução, que cumprem o seu papel catalisador de acordo com as 

condições celulares. As leveduras, além das outras enzimas, elaboram a invertase, responsável 

pela transformação da sacarose em uma molécula de glicose e uma de frutose, ambas C6H12O6. 

As bebidas alcoólicas podem ser obtidas de fontes naturais de açúcares e amiláceos, como 

frutas, cana-de-açúcar dentre outros (GAVA et al., 2009; AQUARONE et al., 2008). 

Em condições anaeróbicas, o piruvato é reduzido posteriormente a etanol com a 

liberação de uma molécula de gás carbônico, o rendimento teórico é 0,511 g de etanol e 0,489 

g de gás carbônico em relação a 1 g de glicose metabolizada. Dois ATPs produzidos na glicólise 

são utilizados para direcionar a biossíntese de macromoléculas, processo que envolve uma 

grande variedade de reações que requerem energia. Sem o consumo contínuo de ATPs pelas 

células em crescimento, o metabolismo glicolítico é interrompido imediatamente, pois o 

acúmulo intracelular de ATP inibe a fosfofrutoquinase (PFK), uma das enzimas mais 

importantes envolvidas na regulação da glicólise (BAI et al., 2008). 

As reações enzimáticas subsequente de produção de ATP intrínsecas à formação de 

etanol e as rotas metabólicas alternativas aparecem para promover a formação de materiais 

necessários à constituição da biomassa, bem como para a formação de outros produtos de 

interesse metabólico, relacionados direta ou indiretamente com a adaptação e sobrevivência. 

Desta maneira, juntamente com o álcool e o dióxido de carbono, o metabolismo anaeróbio 

permite a formação e excreção de glicerol, ácidos orgânicos (succínico, acético, pirúvico e 

outros), além de outros compostos de menor significado quantitativo (AQUARONE et al., 

2008). 

O glicerol (propanotriol ou glicerina) é um composto formado em menores 

concentrações quando comparadas ao álcool, sua presença no vinho confere maior viscosidade, 

texturaedoçura (ABBAS, 2006).  A formação do glicerol pela levedura fermentativa é 

influenciada por diversos fatores, como, substrato inicial, concentração de biomassa, pH, 

temperatura, fonte de nitrogênio, taxa de aeração, adição de dióxido sulfúrico e taxa de 

inoculação. Vários estudos demonstraram que o aumento na temperatura levou a uma maior 

produção de glicerol (ALBERS et al., 1996; REMIZE et al., 2000; ZHAO et al., 2015). 

A presença de etanol é essencial para reforçar as características sensoriais dos outros 

componentes dos vinhos. Em contrapartida, o excesso de etanol pode interferir na percepção 

global e do aroma do vinho (SWIEGERS et al., 2005). O etanol determina a viscosidade (corpo) 

do vinho e atua como fixador de aroma. Enquanto, o glicerol não contribui diretamente para o 
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aroma, por possuir natureza volátil, contudo contribui significantemente para a qualidade final 

do vinho, no qual proporciona doçura, suavidade e plenitude (YALCIN; OZBAS, 2008; ZHAO 

et al., 2015). 

O processo de fermentação só se tem por completo, quando os açúcares (glicose e 

frutose) são completamente consumidos. No início, para obtenção do vinho, o processo 

fermentativo era feito em barris de madeira. Contudo, na atualidade, dornas de aço inoxidável 

são mais indicadas, pois permitem controlar a temperatura (principalmente resfriamento) 

durante o processo (FLEET, 1994). 

 

 

2.3 Leveduras 

 

Uma levedura, por definição é um fungo unicelular que se reproduz principalmente por 

brotamento, muitos fungos exibem crescimento unicelular e filamentoso, alterando uma forma 

ou outra de acordo com as condições ambientais. Em muitos desses fungos, a forma filamentosa 

é a fase na qual ele passa a maior parte de seu ciclo de vida. Outros, no entanto, permanecem 

como leveduras, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae. Embora se saiba, há algum tempo, 

que Saccharomyces cerevisiae era filamentosa, apenas recentemente descobriu-se a mudança 

da levedura para filamento sendo iniciada por um nível baixo de nitrogênio. Geralmente, 

cultivos em laboratório fornecem todos os nutrientes essenciais para a que Saccharomyces 

cerevisiae continue a existir, porém as leveduras não são um grupo taxonômico formal. O 

crescimento leveduriforme é exibido por grande número de fungos relacionados entre si, 

englobando os Zycomycota, Ascomycota e Basimycota. Há pelo menos 80 gêneros de leveduras 

com aproximadamente 600 espécies conhecidas.  

A forma mais comum de reprodução nas leveduras é o brotamento, isto é, a produção 

de pequenas protuberâncias, o brotamento, a partir da célula-mãe. Cada célula da levedura pode 

ser considerada como uma célula conidiogência. O brotamento é, de fato, um método de 

reprodução assexuada. Muitas leveduras multiplicam-se por esse método somente na condição 

haploide. Cada célula haploide é capaz de servir como gameta e, em certo momento, duas 

células haploides podem fundir-se formando uma célula diploide, ou zigoto, o qual funciona 

como um asco, portanto não há fase dicarótica nas leveduras (ESPOSITO et al., 2010). 
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A meiose ocorre dentro do asco em leveduras que se relacionam aos ascomicetos, 

comumente quatro ascósporos são produzidos por asco, ainda que, em várias espécies, a meiose 

seja seguida por um ou mais processos mitóticos, resultando em grande número de ascósporos. 

Em outras leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, a meiose é retardada e o zigoto divide-

se mitoticamente formando uma população de células diploides as quais se reproduzem 

assexuadamente por brotamento. Assim, as leveduras têm estágios multiplicativos haploides e 

diploide, onde finalmente podem sofrer meiose e retornar à condição haploide. Em outras 

leveduras, ainda os ascósporos fundem-se aos pares imediatamente após sua formação, o 

ascósporo é a única célula haploide no ciclo de vida que é predominantemente diploide 

(ESPOSITO et al., 2010). 

As leveduras são utilizadas pelos vinicultores como fonte produtora de etanol, pelos 

panificadores como fonte de dióxido de carbono, e pelos cervejeiros como fonte de ambas as 

substâncias. Muitas linhagens úteis foram desenvolvidas por cruzamento, seleção e técnicas da 

engenharia genética, que estão sendo usadas acrescentando-se genes benéficos de outros 

organismos para melhorar o desempenho dessas linhagens. Alguns sabores de vinhos provêm 

diretamente das uvas, mas a maioria tem origem da ação direta das leveduras. Para a produção  

de vinho, cidra, saquê e cerveja usa-se a Saccharomyces cerevisiae, ainda que outras espécies 

possam atuar, para a produção de cervejas amargas usa-se a S. carlsbergensis, e na panificação 

praticamente a única espécie usada é a Saccharomyces cerevisiae. Algumas espécies das 

leveduras são patogênicas para o homem, causando sapinho (por Candida albicans) e 

criptococose (por Cryptococcus neoformans), esta última pertencente aos Basidiomycetes que 

crescem sob a forma de levedura quando no organismo humano. 

 

2.3.1 Levedura do gênero Saccharomyces cerevisiae x Saccharomyces Kudriavzevii 

As leveduras do filo Ascomycetas e Basiodiomycetas são caracterizadas pela reprodução 

sexual. Já o filo Deuteromycetes sua reprodução é assexuadamente. A maioria se multiplica 

assexuadamente por brotação, apenas o gênero Schyzosaccharomyces se reproduz por fissão 

binária. O microrganismo usado para produzir vinho ou fermentado pertence à Ascomycetes e 

Deuteromycetes (AMOAH-BUAHIN et al., 2005). 

A Saccharomyces cerevisiae pertence à Ascomycetes, portanto pode multiplicar-se de 

forma assexuada pela forma vegetativa ou sexualmente formando ascopores. Em condições 
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ótimas de nutrientes e microrganismo, a Saccharomyces cerevisiae dobra a sua população a 

cada 90 minutos (AMOAH-BUAHIN et al., 2005; TAXIS, 2005). 

A domesticação da levedura ocorreu durante o período neolítico e há cerca de milhares 

de anos foi usada por suas propriedades de fermentação para a preservação de alimentos e 

produção de álcool. Isto foi antes de Louis Pasteur descobrir a função do fermento para a 

produção de cerveja, provavelmente era apenas conhecido por sua atividade, e a maioria das 

fermentações feitas pelo homem eram espontâneas.  

Esta espécie possui característica peculiar que consegue crescer mesmo fermentando 

em condições aeróbicas, por isto tornou-se o organismo preferido para o pão, para bebida 

alcoólica e recentemente para a produção industrial de bioetanol (RUYTERS et al, 2014; 

SAKINHAMA et al., 2014; OSHOMA et al., 2015). Por estas propriedades, a definição das 

espécies para fermento tornou-se uma questão complexa, como é o caso dos organismos em 

que a propagação clonal domina as trocas genéticas sexuais. Esta questão foi abordada no 

gênero Clash de Saccharomyces mais completa, o critério mais clássico usado para definir 

espécies foi à baixa fertilidade meiótica de híbridos heterosseptais.  

Segundo Vaughan-martini e Martini (2010), a capacidade de troca de material genético, 

a natureza poliploidia resulta de uma alteração genética na qual ocorre um aumento do número 

de cromossomas para um múltiplo de n, mas diferente de 2n, variabilidade genética e a 

complexidade da evolução das leveduras de Saccharomyces tornam a definição das espécies 

muito problemática. Assim, a diversidade complexa do gênero Saccharomyces, incluindo cepas 

puras, híbridas e introgressadas, dificultam a definição da espécie e a classificação controversa. 

O gênero Saccharomyces é composto de oito espécies: Saccharomyces arbaricolus, 

Saccharomyces bayanys, Saccharomyces bariocanus, Saccharomyces cerevisiae, 

Saccharomyces Kudriavzevii, Saccharomyces mikatae, Saccharomyces paradoxos e 

Saccharomyces arboricu. 

Apesar de vários estudos demonstraram que Saccharomyces pastorianus comprende um 

grupo de cepas híbridas haploides que se originaram da Saccharomyces cerevisiae e uma 

espécie criotolerante semelhante à Saccharomyces bayanus. Libkindet al., 2011, em seus 

estudos isolaram e caracterizaram uma nova espécie de Saccharomyces, chamada 

Saccharomyces eubayanus por causa da semelhança com Saccharomyces bayanus (um 

complexo hídrido de Saccharomyces eubayanus, Saccharomyces uvarum e Saccharomyces 

cerevisiae encontrados apenas no ambiente de fabricação de cerveja). Os micro-organismos das 

populações S. eubayanus e suas espécies irmãs e S. uvarum, possuem similaridade nas florestas 
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de Nothofagus (faia do sul) na Patagônia, mas são isolados geneticamente através de barreiras 

pós-tóxicas intrínsecas e ecologicamente através da preferência do host. 

O habitat das espécies de Saccharomyces é bem distinto, sendo várias espécies deste 

gênero foram descobertas em habitats naturais, a exemplo a S. mikatae (em folhas parcialmente 

decaídas), Saccharomyces kudriavzevii (folhas decaídas, solos e carvalhos), Saccharomyces 

arboricolus (carvalhos), S. carvalhos), Saccharomyces cariocanus (Drosophila sp.) e S. 

eubayanys (casca). Levando em consideração que a Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces 

paradoxos e Saccharomyces bayanus (incluindo a S. uvarum real) foram encontradas 

associados a ambientes naturais e biotecnológicos. A espécie S. cerevisiae é predominante na 

maioria dos processos fermentativos industriais, a exemplo na fabricação da cerveja, produção 

de massa, vinificação, cachaça, produção de cidra e também bebidas fermentadas tradicionais 

em todo o mundo (pulque, masato, chicha, sorgo, vinho de palma dentre outros) (IBÁÑEZ et 

al., 2014). 

A Saccharomyces cerevisiae é a espécie mais utilizada na indústria alimentícia, onde 

pode ocorrer variações genômicas a partir da hibridização interespecífica, entre duas ou mais 

espécies da Saccharomyces spp. (DUJON, 2010; SALVADÓ et al., 2011). Por exemplo, na 

produção do vinho híbrido com aSaccharomyces cerevisiae e a S. kudriazevii (LOPANDIC et 

al., 2007; GONZÁLEZ et al., 2007b; PERIS et al., 2012), na produção da cidra híbrida ao usar 

Saccharomyces cerevisiae e S. urupum (MASNEUF et al., 1998; RAINIERI et al., 2006).  

Ohídrido mais conhecido, como fermento lager é a Saccharomyces pastorianus, que é um hídrio 

interespecífico entre Saccharomyces cerevisiae e a Saccharomyces eubayanus (LIBKIND et 

al., 2011).Além disso, outras espécies como Saccharomyces paradoxu e Saccharomyces 

bayanus e híbridos de leveduras naturais entre espécies do gênero Saccharomyces, como S. 

cerevisiae versus Saccharomyces Kudriavzevii (GONZÁLEZ et al., 2006a; GONZÁLEZ et 

al.,2007b; PERIS et al., 2012), e Saccharomyces cerevisiae versus Saccharomyces bayanus var. 

uvarum (DEMUYTER et al., 2004); ZHANG et al., 2015), também foram associados a 

ambientes biotecnológicos. 

A Saccharomyces kudriavzeii tem sido isolada em diversos habitats naturais e em 

matéria orgânica, como folhas em decomposição e em amostragens ambientais recentes, 

Saccharomyces kudriavzevii foi associada a árvores de Carvalho com Saccharomyces 

cerevisiae em todo território do Mediterrâneo. Portanto, é importante observar que 

Saccharomyces kudriavzevii nunca foi descrita em vinícolas e só foi isolado de ambientes 

naturais no Japão. Se esses híbridos são originários de eventos ocorridos no ambiente de 
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produção, ou na natureza é desconhecido (NAUMOV et al., 2000; GONZÁLEZ et al., 2007b; 

SAMPAIO; GONÇALVES, 2008). Os autores Gonzalez et al. (2006), relatam que 

fisiologicamente, como a Saccharomyces bayanus, sua caracterização mostra criotolerância, 

tendo seu crescimento a baixas temperaturas (10–15 ºC). 

Os autores Belloch et al. (2009), em seus estudos relatam suas experiências 

comparativas de hibridização do genoma (aCGH) combinadas com análise do conteúdo de 

DNA onde forneceram evidências de rearranjo cromossômico e reorganização do genoma de 

vários híbridos Saccharomyces cerevisiae x Saccharomyces kudriavzevii. Para obter uma 

compreensão mais detalhada da dinâmica do genoma de um híbrido de levedura de vinho, 

Bradbury et al. (2006) sequenciaram o genoma da levedura de vinhos comerciais VIN7, com 

base em microsatélite e genotipagem de ITS, foi previamente sugerido que Saccharomyces 

cerevisiae x Sacccharomyces kudriavzevii é um hibrido natural interespecífico. 

Os autores González et al., 2007b, relatam que os híbridos entre Saccharomyces 

cerevisiae e Saccharomyces kudriavzevii podem fermentar à baixas temperaturas entre 14 a 22 

oC, tendo menor produção de etanol, e com aumento na produção de glicerol sem aumentar as 

taxas de ácido acético.  

Na literatura existem relatos que os dados fisiológicos apontam que os híbridos 

Saccharomyes podem ter herdado a capacidade de crescer em temperaturas elevadas (30-37 ºC) 

e a tolerância ao etanol de seus parentes de Saccharomyces cerevisiae e capacidade de crescer 

a baixas temperaturas (10-16 ºC) do parentesco entre Saccharomyces bayanus e Saccharomyces 

kudriavzevii. Tronchoni et al. (2009) e Salvadó et al. (2011) realizaram estudos semelhantes 

com híbridos entre S. cerevisiae e S. uvarum e concluíram que eles possuem a capacidade 

criotolerante oriunda Saccharomyces uvarum e a tolerância ao etanol da Saccharomyces 

cerevisiae. 

Entretanto, os autores Jones et al. (2005) relatam que essas novas espécies alternativas 

à Saccharomyces cerevisiae poderiam resolver a problemática das mudanças climáticas que a 

indústria do vinho sofre. A mudança climática afeta a viticultura de uma maneira direta, devido 

à elevação na temperatura ocorre uma maturação excessiva da uva, conseqüentemente vai gerar 

mostos com maior concentração de açúcares, onde sucessivamente, vinhos com maiores teores 

alcoólicos. 

A indústria produtora de vinho encontra uma grande problemática ao usar as cepas puras 

das espécies Saccharomyces kudriavzevii, pois existe uma dificuldade de realizar a 

fermentação, pois quando ocorre o processo fermentativo apresenta uma microbiota natural que 
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contém a estirpe de S. cerevisiae que se sobressaea as outras leveduras pela sua alta capacidade 

fermentativa e a alta tolerância ao etanol. Segundo Gonzaléz et al. (2007) a Saccharomyces 

kudriavzevii consegue respirar mais tempo, porém a fermentação não é tão eficaz, devido a isto 

requer que a via de glicerol compense o seu potencial redox que ocorre com a glicólise. 

De acordo com Oliveira (2016b), a Saccharomyces kudriavzevii possui a capacidade de 

aumentar o teor de glicerol e produzir uma quantidade elevada de biomassa, isto demonstra 

uma diferença importante na regulação do metabolismo respiro-fermentativo entre as cepas 

Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces kudriavzevii. 

 

 

2.4 Interações  microbianas em fermentação 

 

2.4.1 Sinergismo e antagonismo 

As  interações entre os micro-organismos podem ser simplificadas como antagônica ou 

sinérgica. Os autores Péter e Rosa (2005), relacionam que em alguns casos, os micro-

organismos modificam o ambiente com os seus metabólitos, assegurando sua dominância no 

seu habitat, criando assim condições desfavoráveis para a sobrevivência de outros micro-

organismos, sendo está interação conhecida como antagonismo. Estes componentes podem ser 

por reações inespecíficas, como por exemplo, atividade antibacteriana das leveduras quando 

produzem álcoois ou ácidos orgânicos.  

Os autores El-bana et al. (2011) em seus estudos mencionam que também existe a 

produção de exotoxinas por leveduras com atividade microbiana, sendo um fenômeno 

relativamente comum e conhecido como atividade “Killer”. De acordo com os autores Polonelli 

et al. (1993), a característica Killer é um fator de extrema importância para as leveduras que 

são usadas na indústria de bebidas fermentadas, dando ênfase para a vinificação. Durante o 

processo fermentativo pode haver contaminação, causando possíveis limitações qualitativas. 

Isto ocorre somente em alguns micro-organismos, por isso éfundamental encontra-lá em 

leveduras que atuam na fermentação alcoólica das uvas, com o intutito de preservar a qualidade 

dos vinhos. 
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A atividade killer, de acordo com Somers e Bevan (1969), corresponde à produção de 

proteínas de baixo peso molecular que são letais às leveduras sensíveis. Suas toxinas killer 

possuem massa molécular que variam de 18 a 300 kDa, dependendo da espécie de levedura 

(SATO et al., 1983). 

Segundo Gava et al. (2009), pode haver uma simbiose entre diferentes micro-

organismos oriundos de sinergias de diferentes sistemas enzimáticos e vias metabólicas. Lopitz-

Otosa et al. (2006) asseguram que sinergismo é uma interação positiva entre os micro-

organismos que permite a sobrevivência equilibrada de duas ou mais espécies no mesmo nicho 

ecológico ou dentro de um reator industrial. Os autores Amorim et al. (2011), associam o 

sinergismo como o aumento da biomassa da cultura mista quando se compara com os cultivos 

puros, e como antagonismos, o decaimento da biomassa quando comparada a cada micro-

organismos que compõe a mistura. 

 

2.4.2 Aplicabilidade de culturas mistas 

Bader et al. (2010) define co-cultura como cultivos, anaeróbicos ou aeróbicos, de 

diversas linhagens microbianas em condições assépticas, enquanto que culturas mistas 

obedecem às primeiras especificações, com exceção da última, na qual os cultivos são sépticos, 

ou seja, que contém outros micro-organismos não especificados. 

Nas co-culturas ou culturas mistas, a degradação e metabolização dos substratos 

ocorrem pela atividade metabólica associada, ou não das cepas microbianas. Vários 

pesquisadores tem empregado em seus estudos co-culturas da Saccharomyces cerevisiae e 

outras estirpes, com exemplo a produção de etanol a partir de amido (JEON et al. (2007)  , para 

a produção tchapalo, uma cerveja da África feita do sorgo (N’GUESSAN et al., 2010) , na 

produção de etanol a partir de xilose e glicose (CHEN, 2011), produção de cachaça artesanal 

(DUARTE et al., 2013b), produção de etanol a partir de celulose (ZUROFF et al., 2013), 

produção de bebida fermentada de manga (SADINENI et al., 2012), e kefir (LOPITZ-OTSOA 

et al., 2006). 

Uma cultura mista de diferentes leveduras e com várias bactérias é extremamente 

importante na fermentação de alimentos: silagem de milho (LI; NISHINO, 2011); alimentos 

fermentados das Filipinas (DALMACIO et al., 2011), produção de kefir (LAUREYS; VUYST, 

2014). As fermentações com as leveduras do gênero S. cerevisiae são comumente encontradas 

na produção de etanol combustível nas indústrias sucroalcooleiras brasileiras (SILVA et al., 
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2005; BASSO et al., 2008; PEREIRA et al., 2012; SANTOS et al., 2017b); na produção de 

cachaça (PATARO et al., 2000; GUERRA et al., 2001; NOVA et al., 2009), de vinho (AYOUB 

et al., 2006, OLIVEIRA, 2016); tratamento de vinhaça (RIBAS et al., 2009) e geração de 

biomassa microalgal (ORTIZ-MARQUEZ et al., 2013). 

 

 

2.5 Evolução adaptativa 

 

Uma das características mais desejadas das indústrias para as leveduras é que sejam 

resistentes a múltiplos estresses, devido exposição celular a combinações simultâneas ou 

sequenciais de distintos tipos de estresses (ATTIFIELD, 1997). A engenharia evolutiva surgiu 

para solucionar esta problemática, que consiste em uma evolução provocada pelo crescimento 

contínuo de uma cultura submetida a uma pressão seletiva apropriada, levando a fenótipos 

desejáveis (ALEXANDRINO, 2012). 

A evolução adaptativa permite que as espécies se desenvolvam por meio de variação 

aleatória (mutação, recombinação ou outros procedimentos). Aliar este processo com a seleção 

natural, evento no qual os micro-organismos tendem a sobreviver e se reproduzirem 

propagando o seu material genético para a futura geração, culmina no impulso da seleção 

natural dos micro-organismos para adaptação e modificação das condições de desenvolvimento 

(BASSO et al., 2008; GUIMARÃES et al., 2008).  

Guimarães e colaboradores (2008), utilizaram a técnica que consiste na submissão do 

processo evolutivo (transferência serial e diluição em meio de lactose), que resultou em uma 

cepa recombinante evoluída que consumiu duas vezes mais rápido a lactose, produzindo 30 % 

a mais de etanol que o recombinante original. Liu e Hu (2010) obtiveram S. cerevisiae com 

maior capacidade de fermentar a xilose com baixa eficiência. A cepa recombinante, LEK 122, 

foi submetida à mutagênese seguida por evolução adaptativa, resultando em um único isolado, 

o LEK 513, o qual apresentou propriedades de utilização de xilose significativamente 

melhoradas.  

Na produção de fermentado ou na produção de vinhos uma condição de estresse que 

pode ser imposta a S. cerevisiae é a inoculação do mosto com a cepa que pode afetar mais ou 

menos o crescimento das leveduras selvagens presentes no mosto, em função de um fator 
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conhecido como Killer. Este fator, que exprime a capacidade de uma cepa de S. cerevisiae 

exterminar ou reduzir drasticamente outras leveduras, está diretamente relacionado à 

capacidade de estabelecimento da cepa considerada e, por consequência, da predominância da 

mesma na fermentação alcoólica (SILVA, 2005). 

As características desejáveis das leveduras para a produção de vinho são: tolerância à 

elevada concentração de açúcares, alta produção de etanol, tolerância a elevados teores de 

dióxido de enxofre, fermentação a baixas temperaturas, baixa produção de metanol e alcóois 

superiores, elevado poder de floculação, moderada produção de acetaldeído, produção de 

aromas agradáveis e incapacidade de produzir aromas desagradáveis (SILVA, 2005). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Aplicar técnica de evolução adaptativa de laboratório em Saccharomyces cerevisiae 

para aumentar sua tolerância ao etanol e avaliar seu comportamento em co-cultura na produção 

do fermentado de jabuticaba. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Selecionar colônias de Saccharomyces cerevisiae com maior tolerância ao etanol; 

 Estudar o comportamento cinético de consumo de açúcar total, crescimento celular, 

produção de etanol, glicerol e ácido acético na co-cultura utilizando as cepas T73PE e 

ORna produção de bebidas fermentadas Myrciaria cauliflora; 

 Comparar as bebidas fermentadas de Myrciaria cauliflora similar ao vinho utilizando a 

co-cultura com as cepas T73PE e a CR85 com a co-cultura contendo as cepas T73OR e 

CR85; 

 Aplicar a metodologia de Delineamento Experimental Composto Central Rotacional 

para estudar diferentes proporções de Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces 

kudriavzevii na produção de bebida fermentada de Myrciaria cauliflora avaliando os 

parâmetros açúcar total, etanol, ácido acético e glicerol. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida  no laboratório de Engenharia Bioquímica da Escola de 

Agronomia da Universidade Federal de Goiás, Campus Goiânia. 

 

 

4.1 Micro-organismos e sua manutenção 

 

Os micro-organismos utilizados no presente trabalho foram às cepas Saccharomyces 

cerevisiae T73 e Saccharomyces kudriavzevii CR85. As leveduras foram gentilmente cedidas 

pelo Instituto de Agroquímica e Tecnologia de Alimentos (IATA). As leveduras foram 

mantidas em tubos criogênicos utilizando 15 % de glicerol à - b80 ºC e a manutenção das cepas 

foi feita em meio GPY (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Meio GPY sólido para manutenção das cepas Saccharomyces cerevisiae T73 e 

Saccharomyces kudriavzevii CR85. 

Componentes do meio de manutenção Concentração (g.L-1)  

D-(+) Glicose Anidra1 20 

Peptona2 5 

Extrato de levedura2 5 

Agar agar2 15 

1Obtido por NEON®-01467; 2 Obtido por HIMEDIA®-RM027.  

 

Tabela 2.  Meio GPY líquido para propagação das cepas Sacaromyces cerevisiae. 

Componentes do meio de manutenção Concentração (g.L-1)  

D-(+) Glicose Anidra1 20 

Peptona2 5 

Extrato de levedura2 5 

1
Obtido por NEON®-01467; 2 Obtido por HIMEDIA®-RM02 
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4.2 Inóculo 

 

Com as cepas coletadas no banco do laboratório, fez-se o preparo dos inóculos. As 

células foram retiradas das placas contendo o meio GPY sólido (Tabela 1) com auxílio da alça 

de platina estéril. Em seguida, foram transferidas para tubos eppendorfs (1,5 mL) contendo 1 

mL do meio GPY líquido (Tabela 2) e incubados a 30 ºC por 24 horas. Após este período os 

tubos foram submetidos à centrifugação por 2 minutos a 8000 rpm, o sobrenadante foi 

descartado e adicionado 1 mL de água destilada estéril. Posteriormente, fez-se a 

homogeneização por 30 segundos em vórtex (BIOMIXER, MODELO QL901). Logo, 

prosseguiu-se com o ajuste da absorbânciade 0,2 a 600 nm para o processo de evolução 

adaptativa. Com o intuito de obter uma curva que correlacionasse biomassa seca e absorbância, 

a qual foi elaborada para a cepa conforme a Equação 2: 

 

         (2)    

 

Para construção desta, a levedura foi incubada durante 24 h no meio GPY (Tabela 1) no 

qual 6 mL foram centrifugado a 4000 rpm por 15 minutos. A massa celular foi duas vezes 

lavada com água destilada e com diferentes diluições foi determinada a absorbância a 600 nm 

e a massa seca correspondente (105 ºC até peso constante). A partir dos resultados obtidos foi 

construído o gráfico da absorbância versus concentração celular. 

 

4.3 Evolução adaptativa em laboratório 

 

Para realizar a evolução adaptativa das cepas, foi utilizado mosto sintético de cana-de-

açúcar, com a finalidade de padronização e reprodutividade experimental, conforme 

metodologia proposta por Oliveira (2016 b). 

Para cada 1000 mL do mosto sintético de cana-de-açúcar utilizou-se os componentes 

descrito na Tabela 3. Inicialmente, fez-se a pesagem e a diluição dos nutrientes e logo após o 

ajuste do pH com hidróxido de sódio para 5,4. Esta solução foi esterilizada por filtração à vácuo 

com filtro em membrana (VWR®) de 0,2 μm de diâmetros dos poros. Em seguida, acrescentou-

 Y=0,248*X 
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se 38,6 mL de solução de aminoácidos (Tabela 4), 1 mL da solução de vitaminas (Tabela 5) e 

10 mL da solução de elementos traços (Tabela 6), os quais foram esterilizados por filtração com 

membrana (VWR®) de 0,2 µm de diâmetros dos poros, em seguida o mosto foi homogeneizado 

e armazenado a 4 ºC.  

 

Tabela 3.  Composição química do mosto sintético de cana-de-açúcar para evolução.  

Componentes Concentração (g.L-1)  

D (+) Sacarose1 55 

D-L Ácido Málico1 1,8 

Ácido Cítrico1 8 

Fosfato de Potássio Monobásico 2 0,75 

Sulfato de Potássio1 0,5 

Sulfato de Magnésio Heptahidratado1 0,25 

Cloreto de Clácio Dihidratado1 0,155 

Cloreto de de Sódio1 0,2 
   1 Obtido por VETEC®; 2Obtido porNEON®; 3Obtido por SIGMA-ALDRICH®. 

 

 

Tabela 4.  Composição química da solução de aminoácido utilizada no preparo do mosto 

sintético de cana-de-açúcar. 

Componentes Concentração (g.L-1) 

Tirosina1 1,115 

 Isoleucina1 2,59 

Ácido aspartico1 6,17 

Ácido glutámico1 6,6 

Arginina1 2,695 

Leucina1 5,05 

 Treonina1 0,245 

Glicina1 4,775 

 Aalanina1 4,395 

Valina1 4,265 

 Metionina1 0,545 

Fenilalanina1 2,6 

 Serina1 3,3 

Histidina1 0,99 

 Lisina1 1,775 
1Todos obtidos por SIGMA-ALDRICH®. 
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Tabela 5. Composição química da solução de vitamina utilizada no preparo do mosto sintético 

de cana-de-açúcar. 

Componentes  Concentração (g.L-1) 

D-Biotina1 0,0000375 

Cálcio D-Pantotenato1 0,00075 

Ácido Nicotínico1 0,00075 

Myo-Inositol1 0,01875 

Cloridrato de Tiamina1 0,00075 

Cloridrato de Piridoxal1 0,00075 

Ácido p-Aminobenzóico1 0,00015 
1 Todos obtidos por SIGMA-ALDRICH®. 
 

Tabela 6.  Composição química da solução de elementos traços utilizados no preparo do mosto 

sintético de cana-de-açúcar. 

Componente Concentração (g.L-1) 

EDTA Sal Dissódico1 0,00505 

Sulfato de Zinco Heptahidratado2 0,001515 

Cloreto de Maganêns (II)2 0,000336667 

Cloreto de Cobalto Hexahidratado1 0,000101 

Sulfato de Cobre II2 0,000101 

Molibidato de Sódio Dihidratado2 0,000134667 

Cloreto de Cálcio Dihiratado1 0,001515 

Sulfato de Ferro1 0,00101 

Ácido bórico1 0,000336667 

Iodeto de Potássio1 0,0000337  
1 Obtido por VETEC®; 2 Obtido por NEON®. 

 

Após preparação do mosto sintético de cana-de-açúcar, acrescentou etanol nas 

concentrações entre 8 e 14 %. As fermentações foram realizadas em frascos de vidro de 100 

mL (PHOX) com volume útil de 50 mL incubados a 30 ºC em câmara com agitação a 150 rpm 

(TECNAL® TE – 4200). 

O processo de evolução consistiu em duas etapas distintas, na primeira foram realizadas 

três fermentações com a população total de micro-organismos, ou seja, ao término de cada 

fermentação inicou-se outra fermentação com as células obtidas da fermentação anterior. A 

primeira etapa foi realizada com tres fermentações tendo 0,2 de densidade ótica (600 nm), 

conforme a Figura 2 e Tabela 7, tendo 8 a 10 % de etanol nas fermentações. 
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Tabela 7. Teor alcoólico das três primeiras fermentações. 

Fermentação Concentração de etanol (%) 

Primeira fermentação (Passo 1) 8 

Segunda fermentação (Passo 2) 9 

Terceira fermentação (Passo 3) 10 
 

 

 

Figura 2.  Fluxograma do processo de evolução adaptativa tendo três fermentações (com a 

população total) com diferentes concentrações de etanol. 
 

A segunda etapa do processo de evolução foi conduzida a partir da quarta fermentação, 

onde houve modificação na metologia. Nesta etapa a população total de micro-organismo foi 

utilizada para isolar colônias tolerantes ao etanol, conforme descrito na Tabela 8 e Figura 3. 
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Tabela 8.  Concentração de etanol utilizada em cada fermentação no processo de evolução 

adaptativa. 

Fermentação Concentração de etanol (%) 

Quarta fermentação (Passo 4) 10,0 

Quinta fermentação (Passo 5) 10,5 

Sexta fermentação (Passo 6) 10,5 

Sétima fermentação (Passo 7) 11,0 

Oitava fermentação (Passo 8) 11,0 

Nona fermentação (Passo 9) 11,5 

Décima fermentação (Passo 10) 11,5 

Décima primeira fermentação (Passo 11) 12,0 

Décima segunda fermentação (Passo 12) 12,0 

Décima terceira (Passo 13) 12,5 

Décima quarta (Passo 14) 12,5 

Décima quinta (Passo 15) 13,0 

Décima sexta (Passo 16) 13,0 

Décima sétima (Passe 17) 13,5 

Décima oitava (Passe 18) 13,5 

Décima nona (Passe 19) 14,0 

Vigésima (Passe 20) 14,0 
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Figura 3. Fluxograma do processo da evolução adaptativa modificado. 

 

As fermentações foram conduzidas em batelada ajustando inicialmente a densidade 

celular em 0,2 a 600 nm. Após a fermentação ter alcançado o estado estacionário, foi removido 

0,100 mL do meio fermentado para eppendorfs contendo 1 mL de água destilada estéril. 

Posteriormente, foram feitas diluições até 10-2, partindo do ajuste da absorbância de 0,2, para o 

isolamento das colônias em meio GPY sólido contendo 10 %, 12 % e 14 % de etanol. Nesta 
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etapa fez-se o espalhamento com alça drigalski estéril e a incubação a 30 ºC por 120 horas. O 

parâmetro utilizado para escolha das colônias para a próxima etapa da evolução foram: as 

maiores colônias que cresciam  mais rapidamente no período entre 48 e 120 horas de incubação. 

Ao longo do processo de evolução adaptativa observou-se que o aumento brusco do teor 

alcoólico a 1 % de uma fermentação para outra fez com que as cepas tivessem o crescimento 

retardado, ou seja, o tempo da fermentação foi maior do que o habitual por causa do estresse 

alcoólico provocado na membrana celular das leveduras. Com isto, foi proposto a aumentar 0,5 

% do teor alcoólico ao término de duas fermentações. Os passes foram feitos até obter 

fermentações com 14 % de etanol. As colônias isoladas foram crescidas em placas cada passe 

foram  sendo identificadas e armazenadas em eppendorfs contendo água glicerinada (15 %) 

estéril à -80 ºC. 

 

 

4.4 Avaliação do crescimento celular da cepa parcialmente evolucionada em 

diferentes níveis de etanol no cultivo 

 

Para avaliar o crescimento celular da cepa S. cerevisiae T73PE nos passes 3 e 7 fez-se 

as fermentações em dois mostos sintético (produzidos conforme descrito no item 4.3)sendo 

respectivamente, com 210 g.L-1 e 55 g.L-1 de açúcar onde acrescentou  6 % e 8 % de etanol.As 

fermentações foram realizadas em frascos de vidro de 100 mL (PHOX) com volume útil de 50 

mL tendo 0,2 de densidade ótica (600 nm) incubados a 30 ºC em câmara com agitação a 150 

rpm (TECNAL® TE – 4200) por 192 h. Durante o período de incubação fez-se o 

acompanhamento do crescimento celular por meio da leitura em espectrofotômetro a 600 nm. 
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4.5 Produção do fermentado de jabuticaba 

 

Para produzir as bebidas fermentadas de Myrciaria cauliflora similar ao vinho utilizou 

como matéria-prima as jabuticabas da espécie Myrciaria cauliflora. Os frutos foram colhidos 

no final da tarde na Fazenda e Vinícola Jabuticabal, em Nova Fátima, distrito de Hidrolândia-

Go, localizada nas coordenadas geográficas 16°55´32,35" de latitude sul e 49°21´39,76" de 

longitude oeste, a 35,6 km de Goiânia-GO e transportados até o laboratório de Engenharia de 

Alimentos da Universidade Federal de Goiás, em sacosplásticos de policloreto de vinila (pvc), 

dentro de caixas de isopor contendo gelo. Imediatamente após a chegada ao laboratório, os 

frutos foram armazenados em câmara fria a 2 oC por 12 horas. No dia seguinte, os frutos foram 

selecionados quanto à presença de defeitos ou pragas. Após a seleção, os frutos foram lavados 

por imersão em tanque de aço inoxidável em uma solução de água clorada a 100 ppm por 10 

minutos e enxaguadas com água corrente, com o intuito de eliminar possíveis micro-

organismos. Todos os utensílios e equipamentos utilizados foram sanitizados com solução de 

água clorada a 300 ppm por 30 minutos, com posterior enxágue em água limpa e corrente. 

Para a obtenção do mosto a etapa do processamento estárepresentado na Figura 4, sendo 

que a polpa foi obtida por meio do despolpamento manual, os frutos foram cortados, e separou-

se a polpa da casca, em seguida peneirou obtendo apenas a polpa e retirou-se uma alíquota desta 

para caracterizá-la. A chaptalização foi realizada baseando-se no teor de sólidos solúveis inicial 

da polpa de jabuticaba com a adição de solução de sacarose (P.A) concentrada. O mosto de 

jabuticaba foi sulfitado com a adição de metabissulfito de potássio cristalino com a finalidade 

de reduzir qualquer carga microbiana existente no suco. A concentração utilizada foi de 0,15 

g.L-1 de mosto, nessa concentração, o SO2 mostrou ser eficiente no controle microbiano. Para 

iniciar a fermentação cultivou o inoculo conforme descrito no item 4.2 e fez as curvas de 

calibração para o crescimento celular de cada cepa, sendo obtidos pelas médias dos índices de 

cada curva. A Equação 3 representa a curva de crescimento celularmédia, utilizada para a 

mistura das cepas S. cerevisiae T73PE e OR: 

 

Y=0,248*X           (3) 

 

A  Equação 4 foi obtida para representar a curva de crescimento celular para a cepa S. 

kudriavzevii CR85: 
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Y=0,216*X           (4) 

 

Para os experimentos em co-culturafez-se a média das curvas de crescimento das 

Equações 3 e 4 para obter a concentração celular, conforme descrito na Equação 5: 

 

    Y=0,1204*X          (5) 

 

As fermentações foram  realizadas em tubos de falcon  (biologix) estéreis de 50 mL em 

uma sala com temperatura controlada a 25oC durante 186  horas, sob agitação de 150 rmp. 

 

Figura 4.  Fluxograma geral dos experimentos realizados para obtenção do fermentado de 

jabuticaba. 
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4.6 Planejamento experimental das fermentações 

 

As fermentações foram conduzidas em duplicatas. Utilizou-se diferentes concentrações 

das cepas Saccharomyces cerevisiae T73 e Saccharomyces kudriavzevii CR85, tendo como 

variável resposta o consumo de açúcar total e dos metabolitos (etanol, glicerol e ácido acético). 

Em todos os delineamentos escolheu-se o tempo de 186 horas para aplicar o Delineamento 

Composto Central Rotacional (DCCR) proposto por BOX e HUNTER (1978), pois neste 

intervalo de tempo já se tinha obtido o teor alcoólico similar ao vinho e conforme a Legislação 

brasileira rege entre 4 a 14 % de etanol (BRASIL, 2009) no fermentado. Também outro fator 

importante é que o alto teor álcoolico não é uma qualidade desejável nos vinhos ou fermentados, 

além disto, os apaixonados (brasileiros) por essas bebidasnão apreciam tanto o vinho seco.  

Por meio do software Statistica 7.0 gerou-se uma matriz experimental para o 

planejamento em questão, a dois níveis com duas variáveis, acrescidos de três réplicas centrais, 

22 ensaios para investigação de um modelo linear, com 4 ensaios distribuídos ortogonalmente 

(pontos axiais) a uma distância  (±1,41) do ponto central, totalizando em 11 experimentos. 

Dois DCCR foram utilizados, sendo diferidos apenaspela cepa Saccharomyces cerevisiae T73, 

onde no primeiro foi utilizada a cepa original e no segundo a cepa evolucionada. Nos 

planejamentos experimentais em questão adotou-se um nível de significância de 90 %, ou seja, 

foram considerados significativos os parâmetros com valores de p < 0,1. A Tabela 9 apresenta 

os níveis juntamente com valores reais das concentrações celulares das cepas Saccharomyces 

cerevisiae e Saccharomyces Kudriavzevii conforme o Delineamento Composto Central 

Rotacional. As Tabelas 10 e 11 apresentam as matrizes dos dois delineamentos experimentais 

contendo a concentração celular das cepas T73PE, OR e CR85 conforme o delineamento de 

cada experimento. 
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Tabela 9.  Níveis de variação utilizados nos Delineamentos Composto Central Rotacional para 

as variáveis concentraçãode T73PE e CR85 e T73ORe CR85. 

Fatores Código ‒ 1,41 (g.L-1) 
-1 

(g.L-1) 

0  1 + 1,41 

(g.L-1) (g.L-1) (g.L-1) 

T73OR x1 0 0,0109 0,0372 0,0635 0,0744 

T73PE x2 0 0,0109 0,0372 0,0635 0,0744 

CR85 x3 0 0,0095 0,0324 0,0552 0,0648 

 

Tabela 10.  Matriz real e codificada do Delineamento Composto Central Rotacional utilizada 

para os experimentos com as cepas T73PEe CR85. 

 

Tabela 11.  Matriz real e codificada do Delineamento Composto Central Rotacional utilizada 

para os experimentos com as cepas T73OR e CR85. 

 

 

Experimentos  T73 PE ( g.L-1) CR85 ( g.L-1) 

1 +1 (0,0635) -1 (0,009504) 

2 -1 (0,0109) -1 (0,009504) 

3 +1 (0,0635) +1 (0,05529) 

4 -1 (0,0109) +1 (0,05529) 

5 -1,41 (0) 0 (0,0324) 

6 +1,41(0,0744) 0 (0,0324) 

7 0 (0,0372) -1,41 (0) 

8 0 (0,0372) +1,41 (0,0648) 

9 0 (0,0372) 0 (0,0324) 

10 0 (0,0372) 0 (0,0324) 

11 0 (0,0372) 0 (0,0324)  

Experimentos  T73OR ( g.L-1) CR85 ( g.L-1) 

1 +1 (0,0635) -1 (0,009504) 

2 -1 (0,0109) -1 (0,009504) 

3 +1 (0,0635) +1 (0,05529) 

4 -1 (0,0109) +1 (0,05529) 

5 -1,41 (0) 0 (0,0324) 

6 +1,41(0,0744) 0 (0,0324) 

7 0 (0,0372) -1,41 (0) 

8 0 (0,0372) +1,41 (0,0648) 

9 0 (0,0372) 0 (0,0324) 

10 0 (0,0372) 0 (0,0324) 

11 0 (0,0372) 0 (0,0324)  
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4.7 Determinação dos açúcares, etanol, glicerol e ácido acético dos 

experimentos 

 

Esta etapa foi realizada empregando a técnica de HPLC (High Performance 

LiquidChromatography), segundo a metodologia descrita por Torres (2013). Foram 

quantificados os açúcares residuais, a produção de etanol, glicerol e ácido acético. Através dos 

resultados de açúcares residuais obtidos foi possível calcular o consumo de açúcar total nos 

dois Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) 22. Inicialmente o mosto de 

jabuticaba apresentou açúcares (sacarose, glicose e frutose) oriundo da fruta, então realizou o 

balanço estequiométrico com o intuito de obter a quantidade de açúcar que foi consumido 

durante a fermentação. 

As amostras foram diluídas e filtradas (porosidade de 0,22 μmVWRI514-0340). Sendo 

todas as análises realizadas em duplicatas no HPLC Thermochromatograph (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA), com detector de índice de refração e ultravioleta a 210 nm. A coluna 

utilizada foi a HyperREZTM XP Carbohydrate H + 8 μm (Thermo Fisher Scientific), protegida 

por pré-coluna HyperREZTM XP CarbohydrateGuard (Thermo Fisher Scientific). As 

condições de análise foram: fase móvel H2SO4 1,5 mM, fluxo de 0,6 mL.min-1 e temperatura 

do forno de 50°C. 

 

 

4.8 Cálculos dos parâmetros cinêticos das fermentações 

 

4.8.1 Velocidades específicas de transformação 

Para o cálculo da velocidade específica de crescimentos (µx) adotou-se a concentração 

celular no tempo de 186 h de fermentação, pois neste intervalo de tempo já se tinha obtido o 

teor alcoólico similar ao vinho e conforme a Legislação brasileira rege entre 4 a 14 % de etanol 

(BRASIL, 2009d) no fermentado. Além de que a população brasileira tende a apreciar com 

menor frequência o vinho seco. 
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O rendimento correlaciona a quantidade de açúcar presente no mosto com a quantidade 

de etanol na bebida final. Dessa forma foi calculado a velocidade específica para o produto 

principal, etanol. 

Os valores de µMaxx e µMaxp foram calculados de acordo com as Equações 6  e 7. 

 

            (6) 

 

           

           (7) 

  

 

A primeira fração das Equações 6e 7 o divisor representa a média da concentração 

celular no intervalo de tempo, considerou-se isto para reduzir os erros entre os dois pontos.  Na 

Equação 6 é multiplicada pela segunda fraçãoque corresponde a diferença da concentração 

celular divido pelo intervalo de tempo. A segunda fração da Equação 7 corresponde a diferença 

dos produtos formados dividido pela diferença do intervalo do tempo analisado. 

 

Na qual, 

X(i)= concentração celular final do período estudado (g.L-1); 

X(i-1)= concentração celular inicial do período estudado (g.L-1); 

P(i)= concentração de etanol inicial do período estudado (g.L-1); 

P(i-1)= concentração de etanol inicial do período estudado (g.L-1); 

ti = tempo final do período estudado (h); 

t(i-1)=tempo inicial do período estudado (h); 

 

Os gráficos foram produzidos usando o programa Origin 6.0. 

 

4.8.2 Fator de conversão de substrato a células (Yx/s) 

Para calcular o fator de conversão, primeiramente fez-se o balanço estequiométrico dos 

açúcares residuais, pois inicialmente no mosto de jabuticaba tinha a presença de açúcares 

(sacarose, glicose e frutose), com o intuito de saber o quanto de açúcar foi consumido para a 

aumentar a biomassa e a produção de metabolitos. Para realizar o balanço estequiométrico 

µ𝑥 =
     1

𝑥𝑖 + 𝑥(𝑖−1)

2
⁄

⋅
𝑥𝑖 − 𝑥(𝑖−1)

𝑡𝑖 − 𝑡(𝑖−1)
 

µ
𝑃

=
1

𝑥𝑖 − (𝑥(𝑖−1) + 𝑥𝑖)
2

⁄
⋅

𝑃𝑖 − 𝑃(𝑖−1)

𝑡𝑖 − 𝑡(𝑖−1)
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realizou-se um cálculo tendo como base a primeira equação que exemplifica a conversão da 

sacarose em metabolitos conforme descrito na Equação 8: 

 

 

   C12H22O11   + H2O                   2C6H12O64                       CH3CH2OH +  4 CO2(8) 

(342,29 g)      (18,02 g)             (2 x 180,16 g)                   (4 x 46,07 g)   +  (4 x 44 g) 

  1 mol         + 1 mol                           2 mol                               4 mol      +  4 mol 

 

A Equação 9 demonstra o balanço estequiométrico do fermentado de jabuticaba (os 

valores experimentais): 

 

 C12H22O11    +    H2O                     2C6H12O6                     4CH3CH2OH + 4 CO2(9) 

(242,84g)   +    (18,02 g)             (2 x 126,47 g)                (4 x 32,63 g)    +  (4 x 31,2)  

    1 mol +    1 mol                     2 mol                       2 mol         +     4 mol              

  

Após o balanço estequiométrico considerou-se que o açúcar total teórico presente no 

fermentado de jabuticaba, foi o somatório dos açúcares (glicose e frutose) adicionado no mosto, 

juntamente com os açúcares redutores obtidos no balanço estequiométrico, exemplificado na 

Equação 10: 

 

ARTi= Glicosef + Frutosef + Glicoseb + Frutoseb      (10) 

 

Na qual, 

 

ARTi = consumo de açúcar redutor teórico inicial (g); 

Glicosef= Glicose adicionado no mosto(g); 

Glicoseb = Glicose balanço estequiométrico teórico (g); 

Frutosef = Frutose adicionado no mosto (g); 

Frutoseb = Frutose balanço estequiométrico teórico (g); 

 

Por meio da Equação 11 foi possível calcular o quanto de açúcar foi consumido para a 

produção de etanol com 186 horas de fermentação. Este tempo foi escolhido para fazer o 

calculoestequiométrico. Visto que neste intervalo de tempo já se tinha obtido o teor alcoólico 
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similar ao vinho, estabelecido conforme a Legislação brasileira rege entre 4 a 14 % de etanol 

(BRASIL, 2009) no fermentado.  

 

390,72 g (açúcar residual teórico) -------- 199,45 g de etanol teórico 

ARTe--------                Er186 

ARTe = (390,72 * Er186)/ 199,45                            (11) 

 

Na qual, 

 

ARTe = quantidade de açúcar redutor consumido para a produção de etanol no intervalo 

com 186h de fermentação; 

Er186 = quantidade de etanol (lido em HPLC) produzido em 186 h de fermentação; 

 

Determinado a quantidade de açúcares redutores consumidos para produzir de etanol, 

foi possível calcular a quantidade de açúcar consumido no crescimento celular, pela Equação12: 

 

ARTbio=ARTi – (ARTe – Glicose186- Frutose186)                      (12) 

 

Onde: 

ARTbio = açúcar redutores consumido para a produção da biomassa no intervalo de 186 

h de fermentação; 

ARTi = consumo de açúcar redutor teórico inicial (g); 

ARTe = quantidade de açúcar redutor consumido para a produção de etanol no intervalo 

de 186h de fermentação; 

Glicose186 = quantidade de glicose lida em HPLC no intervalo de 186 h de fermentação; 

Frutose186 = quantidade de frutose lida em HPLC no intervalo de 186 h de fermentação. 

 

Através da quantidade de açúcares redutores consumidos para a aumentar a 

concentração de biomassa foi possível determinar o fator de conversão de célula em substrato 

Yx/s para cada experimento com 186 horas de fermentação, por meio da Equação 13: 

 

 Y X/S = Xf– X0          (13)                                                                                                                                 

 ARTbio 
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Na qual, 

Xo = concentração celular inicial (g.L-1); 

Xf = concentração celular em 186 h (g.L-1); 

ARTbio = açúcar redutor consumido para a produção da biomassa no intervalo de 186 h 

de fermentação; 

 

O fator de conversão do substrato em produto (YP/S) foi calculado pela Equação 14: 

 

Y P/S =  ARTe         (14)                                                                                                                                 

 Pf - P0 

 

 

Na qual,  

ARTe = quantidade de açúcar redutor consumido para a produção de etanol no intervalo 

de 186 h de fermentação; 

Pf= concentração final de etanol em 186 h de fermentação (L); 

Po = Concentração inicial de etanol (g.L-1); 

 

O fator de conversão de célula em produto (YX/P) foi calculado pela Equação 15: 

 

Y X/P =  Pf - P0          (15) 

 Xf– X0       

  

      

Na qual, 

Pf= concentração final de etanol em 186 h de fermentação (g.L-1); 

Po = concentração inicial de etanol (g.L-1); 

Xo = concentração celular inicial (g.L-1); 

Xf = concentração celular em 186 h de fermentação (g.L-1); 
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4.8.3 Produtividade 

A produtividade do produto principal, etanol, foi calculada a partir das concentrações 

inicial e final de etanol dividido pelo tempo total da fermentação conforme a Equação 16: 

 

         Produtividade =  Pf - P0         (16) 

  tf  

 

Na qual: 

P0 = concentração de etanol inicial (g.L-1) 

Pf = concentração final de etanol em 186 h de fermentação (g.L-1) 

tf = tempo final da fermentação em 186 (h);            

P= produtividade (g.L-1.h-1). 

 

4.8.4 Eficiência fermentativa (%) 

A eficiência da fermentação foi calculada a partir do rendimento teórico de Gay-Lussac 

(1815) e rendimento prático obtido. O rendimento prático foi determinado pela massa de etanol 

obtida no final da fermentação, dividida pela quantidade de sacarose inicial (Equação 17). 

 

Rendimento prático =  g de etanol obtidos no vinho  x 100   (17)               

          g de sacarose 

    

Quanto ao rendimento teórico, este foi determinado baseado na estequiometria de Gay-

Lussac (1815) em que para cada 100 g de sacarose 53,73 g de etanol é formado. Conforme 

definido pela Equação 18 

 

Rendimento teórico (Yt)=  53,73 g    x 100  = 53,73 %         (18)              

                  100 g de  

 

Dessa forma a eficiência fermentativa foi calculada pela Equação 19: 
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ɳ P (%) = Rendimento prático   x 100               (19)              

        Rendimento teórico   

 

A unidade de medida de etanol (g.L-1) representa o volume de etanol em mL para 100 

mL de solução. Como o rendimento é calculado pela massa de etanol, admitiu-se que a 

densidade do etanol a 20 ºC foi de 0,00789 g.L-1, multiplicou-se o volume em g.L-1 pela 

densidade e foi encontrada a quantidade de massa de etanol em 100 mL de mosto. 

 

 

4.9 Análise estatística 

 

Os experimentos foram conduzidos em delineamento interiramente casualizado com 2 

repetições. Os dados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e as diferenças entre 

os tratamentos avaliados pelo teste de Tukey, a 10 % de probabilidade, com o auxilio do 

programa software Statistica 7.0. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Avaliação da tolerância ao etanol das cepas original e parcialmente 

evolucionada 

 

Na Figura 5 observa-se que a cepa T73 parcialmente evolucionada (PE) no passe 3  

(terceira fermentação realizada com 10 % de etanol),  não apresentou melhoria em relação à 

tolerância ao etanol quando comparada a cepa original. Na concentraçãode 6 % de etanol as 

fermentações não diferiram estatisticamente entre si (p > 0,1) (Tabela 12). Possivelmente, o 

número de gerações das leveduras não foi suficiente para ter melhoria ou dar origem a uma 

cepa melhorada, além disso, nesta etapa do processo de evolução adaptativa as fermentações 

foram realizadas com a população total de micro-organismos.  

 

 
Figura 5. Crescimento celular das cepas Saccharomyces cerevisiae T73, original (OR) e 

parcialmente evolucionada (PE), utilizando mosto sintético com 230 g.L-1 de açúcares e 6 % de 

etanol. 
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Na Figura 6 observa-se que a cepa T73PE no passe 7 (sétima fermentação realizada com 

11 % de etanol) mostrou-se mais tolerante ao etanol, quando comparada a cepa original. Os 

resultados se diferiram estatisticamente (p < 0,1) (Tabela 12), sendo as fermentações realizadas 

em mosto sintético de cana-de-açúcar com baixa concentração de açúcar (55 g.L-1 e 

concentração de 8 % de etanol. 

 

 
Figura 6. Concentração celular das cepas Saccharomyces cerevisiae T73, original (OR) e 

parcialmente evolucionada (PE), fermentando no mosto sintético com 55 g.L-1 de açúcar total 

e 8 % de etanol. 

 

Observa-se que a cepa parcialmente evolucionada apresentou maior crescimento 

celular, isto é, cresceu melhor em relação a levedura original, apresentando crescimento de 2 

g.L-1 a mais. Na Figura 7 observa-se que com 24 horas a cepa evolucionada (passe 7) apresentou 

76 % de ganho de biomassa do que a original, tendo um aumento significativo. No passe 3 a 

cepa original cresceu 0,67 % a mais do que a cepa parcialmente evolucionada (Figura 5). 
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Figura 7. Ganho da concentração celular da cepa Saccharomyces cerevisiae T73 evolucionada 

no passe 7. Fermentação em batelada realizada com 55 g.L-1de açúcar total e 8 % de etanol. 

 

Observa-se claramente melhorias para a cepa S. cerevisiae T73PE ao empregar a etapa 

de isolamento de colônias e realizar duas fermentações com o mesmo teor alcoólico e 

aumentando gradativamente durante o processo de evolução adaptativa. Os autores Stanley et 

al. (2010) em seus estudos também empregaram a etapa de isolamento de colônias em meio 

GPY sólido suplementado de etanol e obtiveram mutantes com maiores taxas de crescimento 

em concentrações sub-letais de etanol para a cultura de uma linhagem haplóide. 

 

 

5.2 Caracterização da polpa de jabuticaba 

 

A polpa foi caracterizada antes de iniciar o processo de fermentação. A média dos 

resultados, obtida em duplicata, encontra-se na Tabela 12. 

A polpa da jabuticaba apresentou valor médio do pH de 3,64. O valor de pH assemelha-

se ao encontrado por Lima et al. (2008) que encontraram pH de 3,50 e Guedes (2009) que 

obteve pH de 3,54. Assim considera-se quimicamente a polpa da jabuticaba como ácida, que 
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para fins industriais pode representar um bom fator, retardando possíveis alterações 

microbianas e prolongando a vida útil de produtos subsequentes. 

A concentração encontrada de sólidos solúveis totais foi de 13,33 ºBRIX. Segundo Lima 

et al. (2008) a concentração desses sólidos constitui uma das variáveis mais importantes para 

medir a qualidade de frutos, uma vez que representam o conteúdo de açúcares totais. O valor 

de sólidos solúveis foi semelhante ao encontrado pelos autores Nunes et al. (2014) o qual 

obteve14,2 ºBRIX em seus estudos com a caracterização da polpa de jabuticaba (Myrciaria 

Cauliflora Ber). 

 

Tabela 12. Valores de sólidos sóluveis totais, pH e açúcares total encontrados na polpa de 

jabuticaba. 

Características  Média  Desvio Padrão 

Sólidos Sóluveis Totais (oBRIX) 13,33 0,028 

pH 3,64 0,005 

Açúcar total (g.L-1) 392,9 0,002 
 

 

5.2.1 Chaptalização e sulfitação da polpa de jabuticaba 

A chaptalização é uma prática enológica que tem o intuito de corrigir o teor de açúcar 

do mosto que será fermentado para um determinado grau alcoólico que se deseja alcançar na 

bebida final (BRASIL, 1988b). 

O ºBRIX inicial da polpa de jabuticaba foi 13,33 ºBRIX, mas após a diluição, o teor de 

sólidos solúveis do mosto reduziu-se para 8,9 ºBRIX. Na Tabela 13 observa-se que ao adicionar 

o açúcar no mosto o teor de sólidos solúveis final foi 22 ºBRIX, o que condiz com o reportado 

pelos autores Asquieri et al. (2004). 

 

Tabela 13. Valores do ºBRIX da polpa de jabuticaba. 
oBRIX da 

polpa 

oBRIX inicial do 

mosto 

Sacarose 

adicionada (g.L-1) 

oBRIX do mosto após 

correção  

13,33 8,9 130 22 

 

Como a determinação do oBRIX que indica o teor de sólidos solúveis, não 

necessariamente apenas de açúcares totais e, os valores obtidos para a polpa de jabuticaba 

deduz-se que no oBRIX inicial há substâncias não fermentescíveis, as quais podem ter 

contribuído para a redução no teor alcoólico final da bebida. 
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5.3 Avaliação dos parâmetros cinéticos dos experimentos do delineamento 

experimental 

 

5.3.1 Comportamento do crescimento celular 

Neste presente trabalho foram estudados os comportamentos de co-cultura de T73PE 

com CR85 e T73OR com a CR85. Nas Figuras 8 e 9 podem ser observadas as curvas de 

crescimento dos experimentos em co-cultura e dos cultivos puros. Na Tabela 14 contém as 

matrizes do Delineamento Composto Central Rotacional. 

A partir deste momento a cepa Saccharomyces cerevisiae T73 parcialmente 

evolucionada será referenciada no texto como T73PE, a cepa Saccharomyces cerevisiae T73 

não evolucionada (ogirinal) de T73OR e a Saccharomyces kudriavzevii de CR85. 

 

 

 
Figura 8.  Curva de crescimento celular encontrada para os experimentos do Delineamento 

Composto Central Rotacional 2² utilizando T73PE. 
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Figura 9.  Curva de crescimento celular encontrada para os experimentos do Delineamento 

Composto Central Rotacional2² utilizandoT73OR. 
 

 

 

Tabela 14.  Matriz real e resultados de concentração celular referente a 186 h de fermentação 

para os Delineamentos Composto Central Rotacional 22 utilizadas nos experimentos com as 

cepas T73PE, T73OR e CR85. 

Exp. 
Delineamento    

experimental 

 
 

 
Delineamento 

experimental 
 X1 X2 

  
T73PE 
(g.L-1) 

CR85 

(g.L-1) 
T73OR 
(g.L-1) 

CR85 
(g.L-1) 

(g.L-1) (g.L-1) 

1 0,0635 0,009504 0,0635 0,009504 2,13a ±0,011 2,92 a ±0,56 

2 0,0109 0,009504 0,0109 0,009504 3,31 a ± 0,28 2,78 a±0,11 

3 0,0635 0,05529 0,0635 0,05529 3,01 a ± 0,2 2,90 a ± 0,39 

4 0,0109 0,05529 0,0109 0,05529 2,90 a ± 0,36 2,50 a ± 0,50 

5 0 0,0324 0 0,0324 3,00 a ± 0,43 3,00 a ±0,43 

6 0,0744 0,0324 0,0744 0,0324 2,31 a ± 0,20 2,54 a ±0,39 

7 0,0372 0 0,0372 0 3,16 a ± 0,25 3,02 a ± 0,33 

8 0,0372 0,0648 0,0372 0,0648 2,40 a ± 0,46 2,48 a ±0,35 

9 0,0372 0,0324 0,0372 0,0324 2,53 a± 0,033 2,94 a ±0,25 

X1: Crescimento celular da cepaT73PE; X2: Crescimento celular da cepa T73OR.* Nas colunas, médias seguidas 

das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p>0,1). 
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As Figuras 8 e 9 ilustram a cinética de crescimento das leveduras durante 186 h de 

fermentação. Observa-se que os experimentos 1,2,3,4,6,8 e 9, bem como os cultivos puros (5 e 

7) não apresentaram fase lag no processo fermentativo, conforme o modelo definido por 

Schmidel et al. (2001). Esta fase é caracterizada pela síntese de enzimas necessárias ao 

metabolismo e pela adaptação da levedura ao meio, apresentando um crescimento celular 

significativo que o torne desejável (LOPEZ et al., 2015). 

Como as cepas foram pré-cultivadas em mosto sintético, ou seja, foram pré-adaptação. 

Verificou-se que esse processo acelerou o crescimento celular, consequentemente não 

apresentando fase lag. Segundo Esposito et al. (2010) quando as leveduras se encontram em 

um período de crescimento ativo ao colocá-las em contato com as novas condições, a fase lag 

é reduzida. Arroyo-López et al. (2009a) em suas pesquisas observaram que as cepas S. 

cerevisiae e a S. kudriavzevii após a inoculação começaram a fermentar, ou seja, não 

apresentaram fase lag. 

Observa-se na Figura 8 que as curvas do crescimento celular de todos os experimentos 

foram bem distintas em relação a fase de transição, exponencial, linear e desaceleração, 

quandocomparados com os resultados da Figura 9. Estas fases não ficaram bem definidas na 

Figura 9 como na Figura 8, provavelmente isto seja porque a cepa T73PE passou pelo processo 

de evolução adaptativa. Na Figura 8 notou-se que no intervalo em que ocorreram a fase de 

transição (0 a 23 h), fase exponencial (23 a 45 h), fase linear (45 e 68 h) e fase de desaceleração 

(68 a 92 h) foram coincidentes nos dois delineamentos.  

Os experimentos 2 ([T73PE: 0,0109 g.L-1]; [CR85: 0,09504 g.L-1]) e 6 ([T73PE: 0,0744 

g.L-1]; [CR85: 0,0324 g.L-1]) foram os que maior concentração celular apresentaram nas fases 

de transição e exponencial, provavelmente por apresentarem sinergismo. Os experimentos 1 

([T73PE: 0,0635 g.L-1]; [CR85: 0,009504 g.L-1]) e 7 ([T73PE: 0,0372 g.L-1]; [CR85: 0g.L-1]) 

tiveram menor crescimento celular nestas fases possivelmente isto foi ocasionado pela baixa 

interação das cepas no início da fermentação. Após 92 horas de fermentação iniciou-se a fase 

estacionária que durou até 140 h para o experimento 7 que teve concentração intermediária da 

cepa T73PE (0,0372 g.L-1) e nos experimentos 1 e 6 onde tiveram alta concentração da cepa 

T73PE sendo respectivamente, 0,0365 e 0,0744 g.L-1). Para os experimentos  4 e 5 que tiveram 

baixa concentração da cepa T73PE a fase estacionária foi interrompida quando finalizou a 

fermentação, ou seja, não houve a etapa de lise celular. 

Na Figura 8 e Tabela 14 percebe-se que altas concentrações da cepa T73PE influenciou 

no processo fermentativo reduzindo em cerca de 30 % o crescimento celular com 186 horas de 
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fermentação, isto pode ser observado no experimento 1 (0,0635 g.L-1) e 6 (0,0744 g.L-1) onde 

a fermentação foi rápida. A alta concentração desta cepa favoreceu o processo fermentativo 

porque passou pelo processo de evolução adaptativa. Mantendo-se constante a concentração da 

cepa T73PE (0,0109 g.L-1) e variando a concentração da cepa CR85 de 0,009504 g.L-1 

(experimento 2) para 0,055529 g.L-1 (experimento 4) percebe-se que a concentração da CR85 

não influenciou durante o processo fermentativo. Portanto, não houve diferença significativa 

(p>0,10) entre todos os experimentos do delineamento experimental contendo a cepa T73PE 

Na Figura 9 observa-se os experimentos 2 ([T73OR: 0,0109 g.L-1]; [CR85: 0,009504 

g.L-1]) e 6 ([T73OR: 0,0744 g.L-1]; [CR85: 0,0324 g.L-1]) apresentaram maior crescimento 

celular durante as fases de transição, exponencial, linear e desaceleração. Já o experimento 4 

([T73OR: 0,0109 g.L-1]; [CR85: 0,0648 g.L-1]) e o experimento 9 ([T73OR: 0,0372 g.L-1]; 

[CR85: 0,0324 g.L-1]) obtiveram os menores valores de crescimento celular durante estas fases, 

ou seja, com o aumento da concentração da cepa CR85, menor a concentração celular final. 

Percebe-se também que o experimento 9 ([T73OR: 0,0372 g.L-1]; [CR85: 0,0324 g.L-1]) não 

teve fase de lise celular visto que o crescimento celular foi interrompido quando cessou a 

fermentação. Portanto, não houve diferença significativa (p>0,10) entre todos os experimentos 

do delineamento experimental contendo a cepa T73OR. 

Ao comparar as curvas de crescimento celular dos cultivos puros (experimento 7 e5) 

entre os dois delineamentos, percebe-se que estas cepas T73 não se sobressaíram em relação a 

CR85, porém não houve diferença significativa (p>0,1). Segundo Henriques et al. (2018) 

eGonzález et al. (2007b) a Saccharomyces cerevisiae T73 fermenta melhor do que a 

Saccharomyces kudriavzevii CR85 em temperaturas acima de 15 ºC. 

Peris et al. (2016) em seus estudos com diversos fenótipos de Saccharomyces cerevisiae 

e Saccharomyces kudriavzevii obtiveram comportamentos celular semelhantes, porém a 

temperatura ótima de crescimento para S. cerevisiae é de 26 ºC e da S. kudriavzevii é 18 ºC. 

Em estudos anteriores de competição entre S. cerevisiae e S. kudriavzevii os autores 

Arroyo-López et al. (2011b) e Salvado et al. (2011) observaram que um fatoressencial é a 

temperatura. Nestes estudos realizaram-se fermentações com cepas S. cerevisiae e S. 

Kudriavzeii nas temperaturas 17 ºC, 24 ºC e 31ºC com o intuito de analisar em qual condição 

as cepas teriam crescimento lento, sendo que a 17 ºC foi a temperatura que as duas cepas 

apresentaram menor crescimento. Os pesquisadores Henrique et al. (2018) em seus estudos 

afirmam que a cepa S. Kudriavzeii CR85 são tipicamente mais lentasdurante a fermentação do 

que a cepa Saccharomyces cerevisiae T73. 



64 

 

   

 

Os autores Amorrim et al. (2011), elencam dois tipos de comportamentos, o sinergismo, 

caracterizado pelo aumento da biomassa da cultura mista, e o antagonismo, que pode ser 

definido como o decaimento da biomassa. Na Figuras 8 e 9 percebe-se que os experimentos 8 

dos dois delineamentos experimentais (T73PE e T73OR), os experimentos 2 contendo a cepa 

T73PE e OR e os experimentos 6 contendo as cepas T73PE eOR apresentaram efeito sinérgico. 

O efeito de antagonismo pode ser observado no experimento 1 contendo a cepa T73PE e no 

experimento 9 dos dois delineamentos experimentais. 

 

5.3.2 Consumo de açúcar total 

Na Figura 10 estão os comportamentos do consumo de açúcar total, encontrados durante 

os processos fermentativos conduzidos com as cepas T73PE e CR85. 

 

 
 

Figura 10. Consumo de açúcar total encontrada para os experimentos do Delineamento 

Composto Central Rotacional utilizando T73PE. 
 

O consumo do substrato é destinado à produção de biomassa, etanol e outros produtos 

secundários, e decai durante a fermentação (MENEZES, 1980; AQUARONE et al., 2008). Na 

Figura 10 observa-se que o consumo do substrato foi expressivo nas primeiras 23 h do processo 

fermentativo para os experimentos 2, 4, 5 e 8, porém o consumo de açúcar total foi menor para 

o experimento 6 contendo a maior concentração da cepa T73PE (0,0744 g.L-1). Portanto, na 
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Tabela 15 observa-se que com 186 h de fermentação nos experimentos 2, 4 e 5 onde se tem as 

menores concentrações da cepa T73, foram os experimentos que menos consumiram açúcar. 

Estes experimentos são estatisticamente iguais (p>0,1). 

 

Tabela 15. Matriz real e resultados doconsumo de açúcar total referente ao fim da fermentação 

para os Delineamentos Composto Central Rotacional 22 utilizadas nos experimentos com as 

cepas T73PE, T73OR e CR85. 

Exp. 
Delineamento    

experimental  
 

                                 

Delineamento 

experimental   

Consumo de 

açúcar total  

 
T73 PE  

Consumo de 

açúcar total  

 
T73 OR  

  
T73PE 
(g.L-1) 

CR85  
(g.L-1) 

T73OR 
(g.L-1) 

CR85 
 (g.L-1) 

(g.L-1) (g.L-1) 

1 0,0635 0,009504 0,0635 0,009504 130,73bcd±6,02 115,8b±4,16 

2 0,0109 0,009504 0,0109 0,009504 150,13e±6,63 118,22b±4,26 

3 0,0635 0,05529 0,0635 0,05529 130,59bcd±3,32 92,17a±2,99 

4 0,0109 0,05529 0,0109 0,05529 147,46de±10,28 138,37bce±3,99 

5 0 0,0324 0 0,0324 150,97e±7,14 150,97e±7,28 

6 0,0744 0,0324 0,0744 0,0324 120,49b±4,85 81,93a±4,47 

7 0,0372 0 0,0372 0 122,85bc±5,89 125,45bc±7,21 

8 0,0372 0,0648 0,0372 0,0648 123,6bc±4,10 140,52cde±5,07 

9 0,0372 0,0324 0,0372 0,0324 120,1b±9,06 124,83bc±6,03 

Nas colunas, médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p>0,1). 

 

 

Na Tabela 15 verifica-se que nos experimentos 1, 3 e 6 (concentrações altas da cepa 

T73PE - 0,06348 e 0,0744 g.L-1) e nos experimentos 7, 8 e 9 (concentração intermediária - 

0,0372 g.L-1) foram os que mais consumiram açúcar no final da fermentação. 

Segundo Carlsen et al. (1991) durante o processo fermentativo da S. cerevisiae o 

aumento gradativo de etanol (5 a 20 %) no meio de cultivo age como agente inibidor da cepa. 

Essa inibição está correlacionada a um aumento no coeficiente de partição do álcool, sugerindo 

que a ação inicial do etanol ocorre em sítios hidrofóbicos, possivelmente na membrana 

plasmática. Em consequência, a permeabilidade da membrana é alterada, assim como o sistema 

de transporte de açúcares. Sugere que o processo de evolução da cepa T73 em elevados teores 

de álcool contribuiu para aumentar a permeabilidade do transporte de açúcares na membrana 

plasmática. 

Na Figura 11 observa-se que nas primeiras 45 h de fermentação o experimento 3 

[(T73OR: 0,0635 g.L-1] e CR85: [0,05529 g.L-1]) e o experimento 8 ([T73OR:  0,0372 g.L-1]; 

[CR85: 0,0648g.L-1]) foram os experimentos que mais consumiram açúcar total, ou seja, as 
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duas cepas tiveram boa interação. Portanto, no final da fermentação o experimento 8 foi o que 

menos consumiu açúcar total.  

 

 
Figura 11. Consumo de açúcar total encontrada para os experimentos do Delineamento 

Composto Central Rotacional utilizando T73OR. 

 

Na Tabela 15 constatou-se que mantendo constante a menor concentração celular da 

cepa CR85 de 0,09504 g.L-1 e variando a concentração da T73OR de 0,0635g.L-1 (experimento 

1)  para 0,0109 g.L-1 (experimento 2) a cepa T73OR reduz o consumo de açúcar total durante 

o processo fermentativo.Observa-se isto também ao comparar os experimentos 3 e 4 

permanecendo constante a alta concentração da cepa CR85 (0,0648 g.L-1), e alterando a 

concentração da cepa T73OR novamente da maior  (0,0635 g.L-1) para a menor (0,0109 g.L-1) 

o consumo de açúcar diminui significativamente (p<0,1). 

Os pesquisadores González et al. (2006a) relatam que Saccharomyces cerevisiae possui 

maior capacidade de metabolizar os açúcares, quando comparado a Saccharomyces 

kudriavzevii. O experimento 5 (Cultivo puro de CR85) foi o experimento que menos 

metabolizou açúcar. Ao comparar o experimento 7 ([T73OR:  0,0372 g.L-1]; [CR85: 0 g.L-1]) 

com o experimento 9 ([T73OR:  0,0372 g.L-1]; [CR 85: 0,0324 g.L-1]) é possível observar que 

os consumos de açúcares foram iguais (p>0,1) para os dois experimentos. 

Na Tabela 15 é possui estabelecer a comparação entre o consumo de açúcar total no 

delineamento experimental com co-cultura das cepas T73PE e CR85 e o delineamento 

experimental com co-cultura das cepas T73OR e CR85, nos quais observa-se que no 
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experimento 6 contendo a cepa T73OR houve um consumo de 32 % a mais de açúcar que a 

cepa T73PE nas mesmas condições. Os autores MCBryde et al. (2006) também realizaram a 

evolução adaptativa em laboratório com leveduras de vinho, observaram que a cepa 

evolucionada consumiu mais açúcar do que aoriginal. Porém, neste trabalho observa-se que a 

cepa evolucionada consumiu menos açúcar do que a cepa original. 

Os autores López-Malo et al. (2013), em seus estudos observaram que a cepa 

Saccharomyces cerevisiae consome 10 % a mais de açúcares que a Saccharomyces 

kudriavzevii.  Além disso, Sulieman et al. (2018) em suas pesquisas com modelagem cinética 

da produção de etanol pela Saccharomyces cerevisiae em diversas condições obtiveram 

rendimento de 90 a 99 % do consumo de açúcares, ou seja, essa cepa metaboliza bem os 

açúcares. 

 

5.3.3 Produção de etanol 

A Figura 12 ilustra a produção de etanol durante os processos fermentativos conduzidos 

com as cepas T73PEe CR85. Percebe-se que os experimentos 8 ([T73PE:  0,0372 g.L-

1];([CR85: 0,0648 g.L-1]) e 3 ([T73PE:  0,0635 g.L-1] ;([CR85: 0,05529 g.L-1]) foram os que 

apresentaram uma leve tendência para produzir mais de etanol com 186 horas de fermentação 

em relação aos demais experimentos. Portanto, observa-se que a combinação entre a cepa 

T73PE na concentração intermediária ou alta com elevada concentração da cepa CR85 se 

interagiram bem. Estes dois experimentos são estatisticamente iguais (p>0,1) (Tabela 16). Além 

disso, na Figura 12 observa-se que o experimento 5 contendo apenas a cepa Saccharomyces 

kudriavzevii produziu menos etanol em relação a todos os experimentos e diferiu-se 

estatisticamente dos demais (p<0,1) (Tabela 16). 
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Figura 12.  Produção de etanol encontrada para os experimentos do Delineamento Composto 

Central Rotacional utilizando T73PE. 
 

 

Tabela 16.  Matriz real e resultados de produção de etanol referente ao fim da fermentação para 

os Delineamentos Composto Central Rotacional 22 utilizadas nos experimentos com as cepas 

T73PE, T73OR e CR85. 

Exp. 
Delineamento    

experimental 
 Delineamento 

experimental 
 

Etanol 

 
T73PE 

Etanol 

 
T73OR 

 
T73bPE 
(g.L-1) 

CR85 
(g.L-1) 

T73OR 
(g.L-1) 

CR85 
(g.L-1) 

(g.L-1) (g.L-1) 

1 0,0635 0,009504 0,0635 0,009504 101cde±2,79 102cde±1,24 

2 0,0109 0,009504 0,0109 0,009504 98bc±0,30 99bc±1,86 

3 0,0635 0,05529 0,0635 0,05529 111gh±2,42 110fg±2,21 

4 0,0109 0,05529 0,0109 0,05529 104e±1,88 99bcd±0,42 

5 0 0,0324 0 0,0324 89a±1,42 89a±1,42 

6 0,0744 0,0324 0,0744 0,0324 105e±1,79 105,80e±1,42 

7 0,0372 0 0,0372 0 106ef±0,42 98bc±0,23 

8 0,0372 0,0648 0,0372 0,0648 115hc±1,77 95b±0,89 

9 0,0372 0,0324 0,0372 0,0324 102cde±0,99 103de±1,77 

Nas colunas, médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p>0,1). 

 

Alonso-del-Real et al. (2017) em seus estudos com co-cultura aeradas com as cepas 

Saccharomyces cerevisiae (T73) e Saccharomyces kudriavzevii (CR85) observaram que nos 

experimentos onde tinha maior concentração da cepa CR85, produziram menos etanol. Já Ruiz 

(2016) em suas pesquisas com as cepas T73 e CR85 observaram que a concentração de CR85 
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não influenciou na produção de etanol. Peris et al. (2016) estudandomicrovinificação com uvas 

Tempranillo e macabeo, verificaram que S. cerevisiae produz mais etanol que S. kudriavzevii. 

A Figura 13 ilustra a produção de etanol durante os processos fermentativos conduzidos 

com as cepas T73OR e CR85 com 186 h de fermentação percebe-se que os experimentos 3 e 6 

foram os que apresentaram uma leve tendência para produzir mais etanol em relação a todos os 

experimentos. Observa-se na Tabela 16 que esses dois experimentos se diferiram 

estatisticamente (p<0,1). Portanto, na Figura 13 o experimento 5 contendo apenas a cepa 

Saccharomyces kudriavzevii produziu menos etanol em relação a todos os experimentos e se 

diferiu estatisticamente dos demais (p<0,1) (Tabela 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Produção de etanol encontrada para os experimentos do Delineamento Composto 

Central Rotacional utilizando T73OR. 

 

 

Na Tabela 16 é possível verificar que durante a produção de etanol no delineamento 

experimental com co-cultura das cepas T73PE e CR85 e no delineamento experimental com 

co-cultura das cepas T73OR e CR85, o experimento 8 do DCCR contendo as cepas T73PE e 

CR85 produziu 20 % a mais de etanol do que o experimento 8 nas mesmas condições contendo 

as cepas T73OR e CR85.  

Possivelmente, isto ocorreu porque a cepa T73PE passou pelo processo de evolução 

adaptativa com estresse ao etanol fazendo com que a cepa se tornasse mais resistente ao impacto 

ocasionado pelo etanol sobre a expressão gênica (FLEET, 1994; PÉREZ-TORRADO et al., 
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2016) que é comprometida por restrições durante a produção de energia, consequentemente 

tem-se o aumento da expressão de genes associados à glicólise e a função mitocondrial, 

minimizandoa expressão gênica nas etapas relacionadas ao crescimento que requerem energia. 

Os autores Brich e Walker (2000) relataram que o etanol em baixas concentrações é um agente 

inibidor do crescimento da levedura, durante a divisão celular, diminui o volume celular e a 

taxa de crescimento específico. Porém, em altas concentrações de etanol ocorre a inibiçãodo 

crescimento celular e a morte das celulas. Os pesquisadores Novo et al. (2014) ao desenvolver 

a evolução da cepa S. cerevisiae observaram que o micro-organismo evolucionado produziu 

mais etanol do que a cepa original. 

De acordo com a Tabela 16 percebe-se que ao manter constante a concentração (0,0635 

g .L-1) das cepas T73OR e T73PE e variando a concentração da cepa CR85 de 0,0009504 g.L-1 

para 0,0648 g.L-1 nos experimentos 1 e 3  a produção de etanol aumentou nos dois 

delineamentos, sendo que a alta concentração da cepa CR85 influenciou na produção de etanol. 

 

5.3.4 Produção de glicerol 

Na sequência das reações intracelulares para a formação de etanol, rotas metabólicas 

alternativas aparecem para propiciar a maior adaptação da levedura no meio de fermentação. 

Essas rotas levam principalmente a formação de glicerol (AQUARONE et al, 2008; PÉTER; 

ROSA, 2005). A literatura relata que 1 % (p/v) do açúcar consumido pela levedura é desviado 

para a síntese de glicerol, ácidos e formação de massa celular (LIU et al., 2008). No presente 

estudo, nas Figuras 14 e 15 observa-se que para os dois delineamentos os experimentos 8 

(T73PE e CR85; e T73OR e CR85) foram os que apresentaram uma leve tendência para 

produzir mais glicerol, fato que pode ser atribuído a intensa produção de biomassa, uma vez 

que a produção de glicerol é uma rota para equilibrar o fluxo redox (PÉTER; ROSA, 2005). 

Ainda, nas Figura 13 e 14 perbece-se que o experimento 4 ([T73PE:  0,0109 g.L-1] 

([CR85: 0,05529 g.L-1]) e o experimento 3 ([T73OR:  0,0635 g.L-1] ([CR85: 0,05529 g.L-1]) 

foram os que produziram menos glicerol, a interação entre as cepas nestas condições 

apresentadas não favoreceram a produção de glicerol. 
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Figura 14.  Produção de glicerol encontrada para os experimentos do Delineamento Composto 

Central Rotacional utilizando T73PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Produção de glicerol encontrada para os experimentos do Delineamento Composto 

Central Rotacional utilizando T73OR. 
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Tabela 17.  Matriz real e resultados de produção de glicerol referente ao fim da fermentação 

para os Delineamentos Composto Central Rotacional 22 utilizadas nos experimentos com as 

cepas T73PE, T73OR e CR85. 

Exp. 
Delineamento    

experimental 
 Delineamento 

experimental 
 

Glicerol 

 
T73PE 

Glicerol 

 
T73OR 

 
T73PE 
(g.L-1) 

CR85 
(g.L-1) 

T73OR 
(g.L-1) 

CR85 
(g.L-1) 

(g.L-1) (g.L-1) 

1 0,0635 0,009504 0,0635 0,009504 1,57a±0,31 1,57a±0,28 

2 0,0109 0,009504 0,0109 0,009504 1,2 a ±0,21 1,5 a ±0,28 

3 0,0635 0,05529 0,0635 0,05529 1,69a±0,12 1,55a±0,12 

4 0,0109 0,05529 0,0109 0,05529 1,3 a ±0,04 1,57a±0,16 

5 0 0,0324 0 0,0324 1,22a±0,16 1,22a±0,08 

6 0,0744 0,0324 0,0744 0,0324 1,49a±0,13 1,6 a ±0,21 

7 0,0372 0 0,0372 0 1,67a±0,05 1,65a±0,28 

8 0,0372 0,0648 0,0372 0,0648 1,75a±0,04 1,77a±0,16 

9 0,0372 0,0324 0,0372 0,0324 1,22a±0,54 1,65a±0,21 

Nas colunas, médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p>0,1). 

 

Na Tabela 17 apresenta um comparativo entre a produção de glicerol no delineamento 

experimental com co-cultura das cepas T73PE e CR85 e o delineamento experimental com co-

cultua das cepas T73OR e CR85 observa-se que nos experimentos 7 e 8 onde a concentração 

celular das cepas T73PE e OR foi intermediária (0,0372 g.L-1) houve uma leve tendência no 

aumento na produção de glicerol, ou seja, as cepas T73PE e OR se interagiram bem com a cepa 

CR85. 

Os autores Henriques et al. (2018) em suas pesquisas com mistura das cepas T73 e CR85 

observaram que a combinação destas duas cepas aumentou a produção de glicerol. Os autores 

Peris et al. (2016) em seus estudos com as estirpes Saccharomyces cerevisiae e S. kudriazevii 

realizaram microvinificação com Tempranillo e macabeo obtiveram o mesmo resultado do 

experimento 8 com cepa T73OR e CR85. Os experimentos comas cepas S.cerevisiae tiveram 

concentração média de etanol cerca de 14,2 g.L-1 e glicerol foi de 1,76 g.L-1, enquanto que para 

os experimentos com a cepa S. kudriazevii foram respectivamente, 12,4 g.L-1 de etanol e 1,27 

g.L-1 de glicerol. 

A  S. cerevisiae tem uma alta atividade glicolítica por conseguir metabolizar grandes 

quantidades de açúcares, que serão transformados em piruvato, sendo este, usado como 

substrato para fermentação (PRONK et al., 1996). O piruvato é usado na produção de etanol, 

sendo que o potencial redox limita a produção de biomassa em favor da fermentação, com isto, 

esta cepa torna-se mais competitiva em relação às outras. Por a cepa S. kudriavzevii para respirar 
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lentamente faz com que a fermentação se torne prolongada em relação a cepa S. cerevisiae, 

portanto, para compensar a rota de glicerol é necessário equilibrar o potencial redox para a cepa 

CR85, enquanto a T73 não requer.  

Nesse sentido a S.  kudriavzevii aumenta o teor de glicerol consequentemente tem-se um 

maior crescimento celular. Este fato demonstra uma importante diferença na regulação do 

metabolismo respiro-fermentativo entre Saccharomyces cerevisiae e S. kudriavzevii, tendo 

como consequência a melhoria dacaracterística desejável no vinho pelo aumento da 

concentração do glicerol (OLIVEIRA,2016 b). Alonso del-Real et al. (2017) em seus estudos 

encontraram valores entre 5,86 a 7,47 g.L-1 onde fez aeração durante a fermentação. 

 

5.3.5 Produção de ácido acético 

Outro produto secundário da fermentação alcoólica é o ácido acético (PÉTER; ROSA, 

2005). Na Saccharomyces cerevisiae o metabolismo adicional do ácido acético é de extrema 

importância, uma que vez que esse ácido é o componente essencial da biossíntese de ácidos 

graxos para as leveduras (BERG et al., 1995). Na Tabela 18 apresenta-se um comparativo entre 

ácido acético nos DCCR 2². 

Na Tabela 18 é evidente a comparação entre a produção de ácido acético no 

delineamento experimental com co-cultura das cepas T73PE e CR85 e o delineamento 

experimental com co-cultua das cepas T73OR e CR85 observa-seque a produção de ácido 

acético não apresentou diferença significativa (p>0,1) para as cepas evolucionada e original. 

De acordo com a Tabela 18, as maiores concentrações de ácido acético foram para os 

experimentos 3, sendo respectivamente de 1,196 g.L-1 e 1,57 g.L-1. E a menor resposta foi para 

o experimento 7 (tendo concentrações intermediária para as duas cepas T73PE e T73OR), sendo 

a produção de ácido acético de 0,7284 g.L-1.  Já para o delineamento com T73OR as menores 

respostas foram para os experimentos 2 e 5 respectivamente, 0,95 e 0,92 g.L-1. 
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Tabela 18. Matriz real e resultados de produção de ácido acético referente ao fim da 

fermentação para os Delineamentos Composto Central Rotacional 22 utilizadas nos 

experimentos com as cepas T73PE, T73OR e CR85. 

Exp. 
                                        

Delineamento    

experimental  
 

Delineamento 

experimental  

 

Ácido 

acético 
 T73PE  

Ácido 

acético 
T73OR  

  
T73PE 
(g.L-1) 

CR85 
 (g.L-1) 

T73OR 
(g.L-1) 

CR85  
(g.L-1) 

(g.L-1) (g.L-1) 

1 0,0635 0,009504 0,0635 0,009504 1,04ab±0,14 1,35ab±0,15 
2 0,0109 0,009504 0,0109 0,009504 0,98ab±0,16 0,95ab±0,17 
3 0,0635 0,05529 0,0635 0,05529 1,19ab±0,19 1,57b±0,21 
4 0,0109 0,05529 0,0109 0,05529 1,02ab±0,19 1,27ab±0,12 
5 0 0,0324 0 0,0324 0,92ab±0,109 0,92ab±0,12 
6 0,0744 0,0324 0,0744 0,0324 1,07ab±0,17 1,26ab±0,02 
7 0 0 0,0372 0 0,72a±0,14 1,13ab±0,02 
8 0,0372 0,0648 0,0372 0,0648 0,84ab±0,19 1,14ab±0,21 
9 0,0372 0,0324 0,0372 0,0324 1,1ab±0,06 1,14ab±0,11 

Nas colunas, médias seguidas das mesmas letras não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p>0,1). 

 

A produção de ácido acético nos experimentos contendo a cepa parcialmente 

evolucionada foi menor em relação aos experimentos com a cepa original. Os autores Stanley 

et al. (2010) e Novo et al. (2014) em seus estudos com as cepas evolucionadas e não 

evolucionadas observaram que nos experimentos contendo a cepa evolucionada foram os que 

produziram mais ácido acético do que nos experimentos contendo a cepa não evolucionada. Ou 

seja, os resultados obtidos neste estudo com a cepa parcialmente evolucionada foram distintos 

dos obtidos pelos pesquisadores Stanley et al. (2010) e Novo et al. (2014). Portanto, os 

resultados obtidos neste estudo com as duas cepas (T73PE e OR) são idênticos aos dos 

pesquisadores Morales et al. (2015), Contreras et al. (2015), Alonso-del-Real et al. (2017) e 

Henriques et al. (2018) com as cepas não evolucionadas. 

 

5.3.6 VMax, YX/S , YX/P, Produtividade e Eficiência fermentativa 

Na Tabela 19 observa-se no delineamento composto central rotacional em co-cultura 

com as cepas T73PE e CR85 que os experimentos 1,2,6 e8 apresentaram a menor velocidade 

especifica máxima de crescimento (µxmax). Porém, os experimentos 1 e 6 obtiveram valores para 

os fatores de conversão de substrato em biomassa baixo sendo de 0,034 h-1 para ambos. Já para 

os experimentos 2 e 8 o Fator de conversão YX/S foram intermediários, sendo respectivamente 

de 0,069 e 0,058 g.g-1. Portanto, nos experimentos 5 e 9 onde tiveram uma leve tendência para 
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os maiores valores para a µxmax, respectivamente, 0,83 e 0,85 h-1, e para o YX/S foi maior apenas 

para o experimento 5 de 0,081 g.g-1, e para o experimento 9 foi o menor 0,035 g.g-1.  Em relação 

a µPmax observa-se que no experimento 2 apresentou o maior valor sendo 4,05 h-1, para a 

produtividade o valor foi intermediário de 0,971 g.L-1.h-1, porém apresentou baixa eficiência 

fermentativa 75,86 % em relação aos demais experimentos contendo a cepa parcialmente 

evolucionada o experimento 5 apresentou baixa µPmax, produtividade e eficiência fermentativa 

intermediárias sendo respectivamente, 1,03 h-1, 0,994 g.L-1.h-1 e 79,72 %. Observa-se que o 

experimento 8 obteve 88,36 % de eficiência fermentativa e valores intermediários para µPmax 

(2,19 h-1) e produtividade (1,085 g.L-1.h-1). 

Pode-se observar na Tabela 19 que no delineamento em co-cultura com as cepas T73OR 

e CR85, a menor velocidade especifica máxima de crescimento (µxmax) foi para o experimento 

5, conteúdo este ensaio teve o maior Fator de conversão YX/Sde 0,081 g.g-1. O experimento 3 

apresentou a maior velocidade µxmax (1,52h-1) e o valor para o YX/S foi intermediário sendo de 

0,035 g.g-1. Em relação a velocidade especifica máxima µPmax e a produtividade para esses dois 

experimentos os valores foram intermediários, mas para a eficiência fermentativa o 

experimento 3 apresentou uma leve tendência para ter o maior valor (84,58 %) e para o 

experimento 5 foi intermediária. O experimento 6 apresentou uma leve tendência para ter a 

µPmax de 4,54 h-1, para a produtividade e eficiência fermentativa os valores foram intermediários 

sendo respectivamente, 1,18 g.L-1.h-1 e 81,09 %. O experimento 8 apresentou a menor µPmax de 

1,67 h-1, a produtividade valor intermediário (0,97 g.L-1.h-1) e baixa produtividade (75,96 %). 
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Tabela 19. Resultados dos parâmetros cinéticos referente ao fim da fermentação para os 

Delineamentos Composto Central Rotacional 22 utilizadas nos experimentos com as cepas 

T73PE, T73OR e CR85. 

Exp. 
µxmax 

(h-1) 

YX/S 

(g.g-1) 

µPmax 

(h-1) 

YX/P 

(g.g-1) 

Produtividade 

(g.L-1.h-1) 

Eficiência 

Fermentativa (%) 

1 PE 0,55 0,034 3,09 0,511 0,548 78,1 

2 PE 0,55 0,069 4,05 0,511 0,971 75,86 

3 PE 0,73 0,07 1,96 0,511 1,13 85,48 

4 PE 0,63 0,073 2,21 0,511 0,938 80,22 

5 PE 0,83 0,081 1,03 0,511 0,994 79,72 

6 PE 0,52 0,034 1,72 0,511 1,01 80,52 

7 PE 0,86 0,051 2,68 0,511 1,01 81,4 

8 PE 0,55 0,058 2,19 0,511 1,085 88,36 

9 PE 0,85 0,035 3,43 0,511 0,889 78,56 

1 OR 1,14 0,039 2,65 0,511 0,55 78,67 

2 OR 0,95 0,035 1,67 0,511 0,97 75,96 

3 OR 1,52 0,035 2,73 0,511 1,11 84,58 

4 OR 1,74 0,039 2,61 0,511 0,9 76,35 

5 OR 0,83 0,081 2,73 0,511 0,994 79,72 

6 OR 1,3 0,025 4,54 0,511 1,18 81,09 

7 OR 1,14 0,042 1,98 0,511 0,93 75,72 

8 OR 1,32 0,039 1,99 0,511 0,96 73,26 

9 OR 1,18 0,047 1,99 0,511 1,08 79,41 

 

Ao comparar os resultados dos parâmetros do delineamento experimental com co-

cultura da cepa T73PE com a CR85 com o delineamento experimental com co-cultura da cepa 

T73OR e CR85 percebe-se que o experimento 7 contendo a cepa parcialmente evolucionada 

teve a menor µxmax  (0,86 h-1), enquanto para o experimento contendo a cepa T73OR teve uma 

leve tendência em apresentar um valor maior de 1,14 h-1, Ao comparar os dois delineamentos 

experimental das cepas T73PE e OR observa-se que a produtividade e a eficiência para o 

delineamento com a cepa parcialmente evolucionada apresentou uma leve tendência em ser 

maior do que para o delineamento com a cepa original. Os valores obtidos para a velocidade 

especifica máxima de crescimento e Fator de conversão de substrato em biomassa para os 

experimentos contendo a cepa parcialmente evolucionadas e não evolucionadas foram 

diferentes dos relatados por Alves (1996) e Carvalho et al. (1996)a. 
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5.4 Planejamento composto cental rotacional utilizando a cepa T73PE 

 

5.4.1 Consumo de açúcar total cepa T73 

Os resultados obtidos para o consumo de açúcar total para os experimentos utilizando 

delineamento experimental composto central rotacional com a cepa T73PE estão na Tabela 20 

observar-se que o experimento 9 foi o que mais consumiu açúcar total, já os experimentos 2, 4 

e 5 foram os que consumiram menos açúcar, ou seja, nos experimentos onde tiveram a menor 

concentração da cepa T73PE metabolizaram menos açúcares.  

 

Tabela 20.  Matriz real e codificada com resultados de consumo de açúcares e produção de 

etanol encontrados a partir do delineamento experimental composto central rotacional utilizado 

para avaliação da cepa T73PE em co-cultura com a CR85. 

 

 

Considerando apenas os fatores significativos para o consumo de açúcar total (Tabela 

20) obtém-se a Tabela 21. 

 

 

 

 

 

Exp. 

T73PE CR85 
Consumo de Açúcar 

total 
Etanol 

(g.L-1) (g.L-1) (g.L-1) (g.L-1) 

    

1 (+1) 0,0635 (-1) 0,009504 130,73 101,9 

2 (-1) 0,0109 (-1) 0,009504 150,13 98,98 

3 (+1) ) 0,0635 (+1) 0,05529 130,59 111,54 

4 (-1) 0,0109 (+1) 0,05529 147,46 104,67 

5 (-1,41) 0 (0) 0,0324 150,97 89,54 

6 (+1,41) 0,0744 (0)   0,0324 120,49 105,06 

7 (0)  0,0372 (-1,41) 0 122,85 106,21 

8 (0)   0,0372 (+1,41) 0,0648 123,6 115,29 

9 (0)   0,0372 (0) 0,0324 120,1 102,51 

10 (0)   0,0372 (0)   0,0324 121,43 102,27 

11 (0)   0,0372 (0)   0,0324 120,43 104,12 
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Tabela 21.  Regressão múltipla com as variáveis T73PE e CR85 significativas, fatores e níveis 

de significância encontrados para o consumo de açúcar total nos experimentos do DCCR 

utilizando a cepa T73PE. 

Fatores Nível de significância Coeficiente 

Interseção  0,000000 120,6249 

Cepa T73(L) 0,000243 -10,1658 

Cepa T73 (Q) 0,00723 10,1326 

Cepa CR85 (Q) 0,066234 3,8533 

 

Após a redução dos termos não significativos, obteve-se um coeficiente de determinação 

de 91,9  %, evidenciando um bom ajuste dos dados experimentais ao modelo. A Equação 20 

apresenta o modelo reduzido. 

 

 

Y = 120,62 – 10,16X1 + 10,13X1
2+3,85X2

2        (20) 

 

Pela Equação 20, verifica-se que o menor coeficiente representa o termo quadrático da 

cepa CR85, mostrando que o consumo de açúcar total é influenciado pela concentração da cepa 

T73PE no início da fermentação. A partir da Equação 20, pode-se construir as superfícies de 

resposta e contorno referentesconsumo de açúcar total (Figura 16). 
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Figura 16.  Superfície de resposta (A) e curvas de contorno (B) para o consumo de açúcar nos 

experimentos do DCCR utilizando as cepas T73PE e CR85. 
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Observando a Figura 16 as curvas de nível de cor vermelha onde se tem as maiores 

respostas para o consumo de açúcar total localizada sempre no eixo da cepa CR85, ou seja, esta 

cepa contribuiu pouco para o consumo de açúcares. Já para a cepa T73PE, o maior consumo de 

açúcar é observado nos níveis inferiores. O menor consumo de açúcares foi observado na região 

dos pontos centrais, cuja concentrações das cepas foram 0,0372 g.L-1 (T73PE) e 0,0324 g.L-1 

(CR85). 

Observa-se que o experimento 9 foi o que mais consumiu açúcar total sendo que a 

interação entre as duas cepas foi boa porque a cepa passou pelo processo de evolução adaptativa 

em alta concentração de etanol fazendo com que a cepa se tornasse mais resistente ao estresse 

alcoólico e favorecendo o consumo de açúcares. Os pesquisadores Novo et al. (2014) 

submeteram duas cepas vinicas ao processo de evolução adaptativa em laboratório com 6 e 8  

% de etanol, perceberam que as cepas evolucionadas consumiram 2 g.L-1 a mais de açúcar 

residual em relação as cepas não evolucionadas. 

Alonso-del-Real et al. (2017), em seus estudos com co-cultura com as cepas 

Saccharomyces cerevisiae (T73) e Saccharomyces kudriavzevii (CR85) perceberam que a cepa 

CR85 teve pouca  influência no consumo de açúcar e a cepa T73 consumiu mais açúcar. 

Também observaram que ao misturar as duas cepas aumentou-se a produtividade e a eficiência 

fermentativa, porém a fermentação foi mais rápida. Ruiz (2016) em seus estudos com co-

culturas das cepas T73 e CR5 verificou redução no consumo de açúcar e aumento na produção 

de etanol quando se faz a combinação destas duas cepas. Os resultados obtidos neste estudo são 

semelhantes aos obtidos por porBerthels et al. (2004), por Tronchoni et al. (2009), Ruiz (2016) 

e Alonso-del-Real et al. (2017). 

 

5.4.2 Produção de etanol 

Os resultados obtidos para a produção de etanol para os experimentos utilizando o 

delineamento experimental composto central rotacional com a cepa T73PE estão na Tabela 20 

observa-se que os experimentos 3 e 8 apresentaram predisposição para produzirem mais etanol, 

e os experimentos 2 e 5 produziram etanol em menor quantidade. 

A partir dos resultados da produção de etanol (Tabela 20) obteve-se os valores mais 

significativos ou iguais a 0,1 com 90 % de significância. Observa-se que a interação entre as 

cepas T73PE e CR85 não foi significativa. Portanto, com apenas os fatores significativos 

obtêm-se a Tabela 22. 
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Tabela 22.  Regressão múltipla com as variáveis T73PE e CR85 significativas, fatores e níveis 

de significância encontrados para a produção de etanol nos experimentos do DCCR utilizando 

a cepa T73PE. 

Fatores Nível de significância Coeficiente 

Interseção 0,000000 102,9657 

Cepa T73(L) 0,001588 3,9710 

Cepa T73 (Q) 0,018420 -2,7892 

Cepa CR85 (L) 0,002880 3,5271 

Cepa CR85 (Q) 0,003799 0,9761 

 

Após a redução do termo não significativo, obteve-se um coeficiente de determinação 

de 94,1 %, evidenciando um bom ajuste dos dados experimentais ao modelo. A Equação 

21apresenta o modelo reduzido. 

 

Y = 102,96 +3,97*X1 – 2,78*X1
2+3,52*X2+3,97*X2

2      (21) 

 

Na Equação 21, verifica-se que o menor coeficiente representa o termo quadrático da 

cepa T73PE, mostrando que a produção de etanol é influenciada pelas altas concentrações das 

cepas T73 e CR85 onde tendem a contribuir de forma positiva no aumento da produção de 

etanol.  A partir da Equação 21 pode-se construir as superfícies de resposta e contorno para a 

produção de etanol (Figura 17). 
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Figura 17.  Superfície de resposta (A) e curvas de contorno (B) para a produção de etanol nos 

experimentos do DCCR utilizando as cepas T73PE e CR85. 
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Observa-se na Figura 17 que nas curvas de nível de cor vermelho escuro onde se tem as 

maiores respostas para a produção de etanol localiza-se no eixo positivo da cepa CR85 e para 

a cepa T73 é a partir do ponto zero. Os resultados obtidos no presente trabalho diferem aos 

encontrados na literatura, fato que pode ser justificado pelas diferentes condições utilizadas. 

Os autores Alonso-del-Real et al. (2017) em seus estudos com co-cultura com as cepas 

Saccharomyces cerevisiae (T73) e Saccharomyces kudriavzevii (CR85) observaram que nos 

experimentos onde tinha as duas cepas tiveram a maior produção de etanol. Ruiz (2016) em 

suas pesquisas com as cepas T73 e CR85 observaram que a concentração da CR85 não 

influenciou na produção de etanol. No presente trabalho foi observado que em altas 

concentrações da CR85 e em concentração intermediária (0,0372 g.L-1) e alta (0,0635 g.L-1) de 

T73PE aumentou a produção de etanol, provavelmente isto ocorreu porque a cepa T73 passou 

pelo processo de evolução adaptativa. Supõe que a evolução adaptativa pode ter aumentado a 

tolerância ao etanol e a outros fatores de estresse durante à fermentação. Portanto, uma pequena 

sobreposição entre o etanol e as respostas de estresse osmótico foi descrita para S. cerevisiae 

(STANLEY et al., 2010).  

Novo et al. (2014) em seus estudos com duas linhagens de leveduras industrias de vinho, 

onde as submeteram à evolução laboratorial adaptativa na presença de 6 a 8 % de etanol 

observaram quehouve diferença significativa na produção de etanol no final da fermentação. 

Verificou-se ainda que o efeito da evolução adaptativa na cinética da fermentação estava agindo 

como inibidor para as cepas. 

 

5.4.3 Produção de glicerol 

Os resultados obtidos para a produção de glicerol para os experimentos utilizando o 

DCCR 2² com a cepa T73PE estão na Tabela 23 observa-se que os experimentos 3 e 8 foram 

os que apresentaram uma leve tendência em produzirem mais glicerol, e os experimentos 2 e 5 

produziram menos glicerol. 
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Tabela 23.  Matriz real e codificada com resultados da produção de glicerol encontrados a partir 

do delineamento experimental composto central rotacional utilizado para avaliação da cepa 

T73PE em co-cultura com a CR85. 

Experimentos 
T73PE  CR85 Glicerol  

 (g.L-1) (g.L-1) (g.L-1) 

1 (+1) 0,0635 (-1) 0,009504 1,57 

2 (-1) 0,0109 (-1) 0,009504 1,27 

3 (+1) ) 0,0635 (+1) 0,05529 1,69 

4 (-1) 0,0109 (+1) 0,05529 1,3 

5 (-1,41) 0 (0) 0,0324 1,22 

6 (+1,41) 0,0744 (0)   0,0324 1,49 

7 (0)  0,0372 (-1,41) 0 1,67 

8 (0)   0,0372 (+1,41) 0,0648 1,75 

9 (0)   0,0372 (0) 0,0324 1,22 

10 (0)   0,0372 (0)   0,0324 1,21 

11 (0)   0,0372 (0)   0,0324 1,23 

 

 

A partir dos resultados da produção de glicerol (Tabela 23) obteve-se os valores mais 

significativos ou iguais a 0,1 com 90 % de significância observa-se que o termo linear da cepa 

T73PE e o quadrático da cepa CR85 foram significativos. Portanto, com apenas os fatores 

significativos obtêm-se a Tabela 24. 

 

Tabela 24.  Regressão múltipla com as variáveis T73PE e CR85 significativas, fatores e níveis 

de significância encontrados para a produção de glicerol nos experimentos do DCCR utilizando 

a cepa T73PE. 

Fatores Nível de significância Coeficiente 

Interseção 0,000000 1,265208 

Cepa T73 (L) 0,001063 0,134701 

Cepa CR85 (Q) 0,000121 0,213407 

 

Após a redução dos termos não significativos, obteve-se um coeficiente de determinação 

de 90,1 %, evidenciando bom ajuste dos dados experimentais ao modelo reduzido. A Equação 

22 apresenta o modelo reduzido. 

 

Y = 1,26 + 0,13*X1+0,21*X2
2          (22) 
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Ao observar a Equação 22, verifica-se que as duas cepas contribuem de forma positiva 

para a produção de glicerol. A partir da Equação 22, pode-se construir as superfícies de resposta 

e contorno para a produção de glicerol (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Superfície de resposta (A) e curvas de contorno (B) para a produção de glicerol nos 

experimentos do DCCR utilizando as cepas T73PE e CR85. 
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Ao observar as superfícies, verifica-se duas regiões que evidenciam as maiores repostas 

para a produção de glicerol. A primeira região com níveis altos das duas cepas, e a segunda, 

com nível +1,41 da cepa CR85 no nível intermediário da cepa T73PE observa-se uma forte 

tendência as maiores respostas para a produção de glicerol nestas regiões. 

Novo et al. (2014) em suas pesquisas observaram que as cepas evolucionadas tiveram 

aumento na produção de glicerol. Stanley et al. (2010) em seus estudos com a geração e 

caracterização de mutantes tolerantes ao etanol S. cerevisiae observaram que as cepas 

evolucionadas produziram mais gliceroldo que o não evolucionado, tendo diferença 

significativa (p<0,5). Porém, neste estudo os resultados se diferiram da literatura, pois a cepa 

parcialmente evolucionada não teve produção significativa de glicerol. 

 

5.4.4 Produção de ácido acético 

Os resultados obtidos para a produção de ácido acético para os experimentos utilizando 

o delineamento experimental composto central rotacional com a cepa T73PE estão na Tabela 

25 observa-se que o experimento 3 mostrou-se uma leve tendência para produzir mais ácido 

acético.  Porém, as menores concentrações de ácido acético foram obtidas nos experimentos 7 

e 8. 

 

Tabela 25.  Matriz real e codificada e resultados da produção de ácido acético encontrados a 

partir do delineamento experimental composto central rotacional utilizado para avaliação da 

cepa T73PE em co-cultura com a CR85. 

Experimentos 
T73 PE CR 85 Ácido acético 

(g. L-1) (g. L-1) (g. L-1) 

1 (+1) 0,0635 (-1) 0,009504 1,0452 

2 (-1) 0,0109 (-1) 0,009504 0,9833 

3 (+1) ) 0,0635 (+1) 0,05529 1,196 

4 (-1) 0,0109 (+1) 0,05529 1,0239 

5 (-1,41) 0 (0) 0,0324 0,9246 

6 (+1,41) 0,0744 (0)   0,0324 1,0718 

7 (0)  0,0372 (-1,41) 0 0,7284 

8 (0)   0,0372 (+1,41) 0,0648 0,8421 

9 (0)   0,0372 (0) 0,0324 1,113 

10 (0)   0,0372 (0)   0,0324 1,12 

11 (0)   0,0372 (0)   0,0324 1,117 
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Os resultados obtidos no delineamento experimental com a cepa T73PE são semelhantes 

obtidos por Alonso del-Real et al. (2017) e Henriques et al. (2018) em suas pesquisas com a 

cepa não evolucionada. Portanto, os autores Novo et al. (2014) ao evolucionar a cepa T73 

observaram que essa cepa produziu mais ácido acético do que a cepa não evolucionada. 

A partir dos resultados da produção de ácido acético (Tabela 25) obteve-se os valores 

mais significativos ou iguais a 0,1 com 90  % de significância observa-se que apenas o termo 

quadrático da cepa CR85 foi significativo. Portanto, considerando apenas os fatores 

significativos obtêm-se os resultados da Tabela 26. 

 

Tabela 26.  Regressão múltipla com as variáveis T73PE e CR85 significativas, fatores e níveis 

de significância encontrados para a produção de ácido acético nos experimentos do DCCR 

utilizando a cepa T73PE. 

Fatores Nível de significância Coeficiente 

Interseção 0,000000 1,100942 

Cepa CR85 (Q) 0,022982 -0,118485 
 

 

Observa-se que após a redução dos termos não significativos, o coeficiente de 

determinação caiu para 45,4 %, fazendo com o modelo não se ajustasse aos dados 

experimentais. 

 

 

5.5 Planejamento composto central para a cepa T73OR 

 

5.5.1 Consumo de açúcar total 

Os resultados obtidos para o consumo de açúar total para os experimentos utilizando o 

delineamento experimental composto central rotacional com a cepa T73OR estão na Tabela 27 

observa-se que os experimentos 3 e 6 foram os que apresentaram uma leve tendência em 

consumir mais açúcar total e o experimento 8 foi o que consumiu menos açúcar. 
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Tabela 27.  Matriz real e codificada e resultados o consumo de açúcar total encontrados a partir 

do delineamento experimental composto central rotacional utilizado para avaliação da cepa 

T73OR em co-cultura com a CR85. 

Experimentos 
T73OR  CR85 

Consumo de Açúcar 

total 
Etanol 

(g.L-1) (g.L-1) (g.L-1) (g.L-1) 

1 (+1) 0,0635 (-1) 0,009504 115,8 102,64 

2 (-1) 0,0109 (-1) 0,009504 118,22 99,12 

3 (+1) ) 0,0635 (+1) 0,05529 92,17 110,35 

4 (-1) 0,0109 (+1) 0,05529 138,37 94,64 

5 (-1,41) 0 (0) 0,0324 131 94,02 

6 (+1,41) 0,0744 (0)   0,0324 81,93 105,8 

7 (0)  0,0372 (-1,41) 0 125,45 98,8 

8 (0)   0,0372 (+1,41) 0,0648 140,52 100,32 

9 (0)   0,0372 (0) 0,0324 124,83 103,61 

10 (0)   0,0372 (0)   0,0324 125,34 103,83 

11 (0)   0,0372 (0)   0,0324 126,84 104,02 
 

A partir dos resultados o consumo de açúcar total (Tabela 27) obteve-se os valores mais 

significativos ou iguais a 0,1 com 90 % de significância observa-se que os termos linear e 

quadrático para a cepa CR85 não foram significativos. Portanto, com apenas os fatores 

significativos obtêm-se a Tabela 28. 

 

Tabela 28.  Regressão múltipla com as variáveis T73OR e CR85 significativas, fatores e níveis 

de significância encontrados para a produção de glicerol nos experimentos do DCCR utilizando 

a cepa T73OR. 

Fatores Nível de significância Coeficiente 
Interseção 0,000000 128,2869 

Cepa T73 (L) 0,000195 -14,7700 
Cepa T73(Q) 0,002002 -11,3696 

Cepa T73 x Cepa CR85 0,007240 -10,9450 
 

 

Após a redução dos termos não significativos, obteve-se um coeficiente de determinação 

de 92,5 %, evidenciando ainda um bom ajuste dos dados experimentais ao modelo. A Equação 

2apresenta o modelo reduzido. 

 

Y = 128,28 - 14,77X1 – 11,36X1
2-10,94X1X2      (23) 
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De acordo com a Equação 23, verifica-se que os coeficientes, tanto lineares quanto 

quadráticos da cepa CR85 não foram significativos, isto indica que apenas a cepa T73OR 

influenciou no consumo de açúcar total. Ainda na Equação 23, observa-se que tanto o termo 

linear quanto quadrático da variável X1 apresenta coeficientes negativo, implicando 

decaimento do consumo de açúcar, a medida que aumenta a concentração da cepa T73OR. A 

partir da Equação 23, pode-se construir as superfícies de resposta e contorno para a produção 

de glicerol (Figura 19). 
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Figura 19.  Superfície de resposta (A) e curvas de contorno (B) para o consumo de açúcar nos 

experimentos do DCCR utilizando as cepas T73OR e CR85. 
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Os resultados encontrados na literatura para as duas cepas não diferem deste estudo. 

González et al. (2006)a relatam em seu trabalho que Saccharomyces cerevisiae possui maior 

capacidade de metabolizar açúcares, quando comparado a Saccharomyces kudriavzevii. 

Suliemanet al. (2018) em suas pesquisas com modelagem cinética da produção simultânea de 

etanol pela Saccharomyces cerevisiae obtiveram aumento no consumo dos açúcares de 90 a 99 

%, ou seja, a cepa metabolizou mais açúcares. Henriques et al. (2018) em suas pesquisas 

desenvolveram modelagem dinâmica com as cepas T73 e CR85 e observaram que a cepa T73 

metaboliza mais açúcar que a CR85.  Ruiz (2016), em seus estudos com a co-cultura das duas 

cepas não observaram diferenças no consumo de açúcares total. 

 

5.5.2 Produção de etanol 

Os resultados obtidos para produção de etanol para os experimentos utilizando o 

delineamento experimental composto central rotacional com a cepa T73OR estão na Tabela 27 

observa-se que os experimentos 3 e 6 foram os que apresentaram uma leve tendência em 

produzir mais etanol e os experimentos 2 e 5 foram os que produziram menos etanol. 

A partir dos resultados da produção de etanol (Tabela 27) obteve-se os valores mais 

significativos ou iguais a 0,1 com 90 % de significância observa-se que o termo linear da cepa 

CR85 não foi significativo. Portanto, com apenas os fatores significativos obtêm-se a Tabela 

29. 

 

Tabela 29. Regressão múltipla com as variáveis T73OR e CR85 significativas, fatores e níveis 

de significância encontrados para a produção de etanol nos experimentos do DCCR utilizando 

a cepa T73OR. 

Fatores Nível de significância Coeficiente 
Interseção 0,000000 10,8139 

Cepa T73 (L) 0,000117 4,4951 
Cepa T73(Q) 0,052148 -1,460 

Cepa CR85(Q) 0,036424 -1,6299 
Cepa T73 x Cepa CR85 0,005471 3,0452 

 

 

Após a redução dos termos não significativos, obteve-se um coeficiente de determinação 

de 94,6 %, evidenciando ainda um bom ajuste dos dados experimentais ao modelo. A Equação 

24apresenta o modelo reduzido. 

 

Y = 103,81 +4,49*X1 – 1,46*X1
2- 1,62*X2

2 +3,0494X1X2         (24) 
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Ao observar a Equação 24, verifica-se que o termo linear da cepa T73OR é o maior e o 

uso de altas concentrações da cepa contribui para produzir mais etanol. A partir da Equação 24 

foi possível gerar as superfícies de resposta e contorno (Figura 20) para produção de etanol. 

Observa-se nas Figuras 24 e 25 que as melhores respostas estão nos níveis mais altos 

das duas cepas (T73OR e CR85). Verifica-se valores elevados da variável resposta próximo aos 

pontos centrais. Henrique et al. (2018) em seus estudos observaram que a cepa T73 produz mais 

etanol que CR85, e quando essas duas cepas se combinam tem-se redução na produção de etanol 

e aumento na produção de glicerol. Já Alonso del-Real (2017) usaram população mistas de T73 

e CR85 e observaram redução da concentração de etanol e aumento da concentração de glicerol 

nos experimentos com alta concentração da cepa CR85. 
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Figura 20.  Superfície de resposta (A) e curvas de contorno (B) para a produção de etanol nos 

experimentos do DCCR utilizando as cepas T73 OR e CR 85. 
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5.5.3 Produção glicerol 

 

Os resultados obtidos para a produção de glicerol para os experimentos utilizando o 

delineamento experimental composto central rotacional com a cepa T73OR estão na Tabela 30 

observa-se que os experimentos 7 e 8 foram os que apresentaram maior predisposição em 

produzirem mais glicerol, e os experimentos 2 e 5 produziram menos glicerol. 

 

Tabela  30.  Matriz real e codificada e resultados da produção de glicerol encontrados a partir 

do delineamento experimental composto central rotacional utilizado para avaliação da cepa 

T73OR em co-cultura com a CR85. 

Experimentos 
T73OR CR85 Glicerol 

(g. L-1) (g. L-1) (g,L-1) 

1 (+1) 0,0635 (-1) 0,009504 1,57 

2 (-1) 0,0109 (-1) 0,009504 1,51 

3 (+1) ) 0,0635 (+1) 0,05529 1,55 

4 (-1) 0,0109 (+1) 0,05529 1,57 

5 (-1,41) 0 (0) 0,0324 1,5 

6 (+1,41) 0,0744 (0)   0,0324 1,6 

7 (0) 0,0372 (-1,41) 0 1,65 

8 (0)   0,0372 (+1,41) 0,0648 1,77 

9 (0)   0,0372 (0) 0,0324 1,65 

10 (0)   0,0372 (0)   0,0324 1,62 

11 (0)   0,0372 (0)   0,0324 1,63 

 

 

Os resultados obtidos neste estudo confirmam o que Ruiz (2016), Alonso del-Real et al. 

(2017) e Henriques et al. (2018) discutem em seus estudos para a cepa CR85. Esta contribui 

para aumentar a produção de glicerol, consequentemente reduz o teor de etanol. 

A partir dos resultados da produção de glicerol (Tabela 30) obteve-se os valores mais 

significativos ou iguais a 0,1 com 90 % de significância observa-se que o termo quadrático da 

cepa T73OR foi significativo. Portanto, com apenas os fatores significativos obtêm-se a Tabela 

31. 

 

Tabela 31.  Regressão múltipla com as variáveis T73OR e CR85 significativas, fatores e níveis 

de significância encontrados para a produção de glicerol nos experimentos do DCCR utilizando 

a cepa T73OR. 

Fatores Nível de significância Coeficiente 
Interseção 0,000000 1,648844 

Cepa T73 (L) 0,018159 -0,066958 
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Observa-se que o modelo reduzido, o valor do coeficiente de determinação apresentou-

se muito baixo, com isso os dados experimentais para esse delineamento não se ajustaram bem 

ao modelo.  

 

5.5.4 Produção de ácido acético 

Os resultados obtidos para a produção de ácido acético para os experimentos utilizando 

o DCCR 2² com a cepa T73OR estão na Tabela 32 observa-se que o experimento 3 apresentou 

a maior concentração de ácido acético, em contrapartida os experimentos 2 e 5 produziram 

menor quantidade de glicerol. 

 

Tabela 32.   Matriz real e codificada e resultados da produção de ácido acético encontrados a 

partir do delineamento experimental composto central rotacional utilizado para avaliação da 

cepa T73OR em co-cultura com a CR 85. 

 

Experimentos 
T73OR CR85 Ácido acético 

(g. L-1) (g. L-1) (g. L-1) 

1 (+1) 0,0635 (-1) 0,009504 1,345 

2 (-1) 0,0109 (-1) 0,009504 0,95 

3 (+1) ) 0,0635 (+1) 0,05529 1,52 

4 (-1) 0,0109 (+1) 0,05529 1,2664 

5 (-1,41) 0 (0) 0,0324 0,9696 

6 (+1,41) 0,0744 (0)   0,0324 1,2558 

7 (0)  0,0372 (-1,41) 0 1,1301 

8 (0)   0,0372 (+1,41) 0,0648 1,17 

9 (0)   0,0372 (0) 0,0324 1,1362 

10 (0)   0,0372 (0)   0,0324 1,12 

11 (0)   0,0372 (0)   0,0324 1,12 

 

Os resultados obtidos neste estudo foram semelhantes ao do autor Alonso del-Real et al. 

(2017) em seus estudos encontraram valores de ácido acético entre 1,05 a 1,79g. L-1, nos 

experimentos quando se tem a combinação das duas cepas. 

A partir dos resultados da produção de glicerol (Tabela32) obteve-se os valores mais 

significativos ou iguais a 0,1 com 90 % de significância observa-se que o termo linear da cepa 

T73OR foi significativo. Portanto, com apenas os fatores significativos obtêm-se a Tabela 33. 
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Tabela 33. Regressão múltipla com as variáveis T73OR e CR85 significativas, fatores e níveis 

de significância encontrados para a produção de ácido acético nos experimentos do DCCR 

utilizando a cepa T73OR. 

Fatores Nível de significância Coeficiente 
Interseção 0,000000 1,180525 

Cepa T73 (L) 0,007401 0,131755 
Cepa CR85 (L) 0,098542 0,069176 

 

 

Após a redução dos termos não significativos, obteve-se coeficiente de determinação de 

66,8 %, evidenciando uma falta de ajuste entre os dados experimentais e o modelo. A Equação 

26 apresenta o modelo reduzido. 

 

Y = 1,18 + 0,13*X1 + 0,069*X2          (26) 

 

 

Observa-se na Equação 26 que a maior contribuição para o modelo corresponde a 

variável X1 (cepa T73OR), conforme discutido anteriormente. A partir da equação 26 

construiu-se as superfícies de resposta e de contorno (Figura 21).  

Ao observar a Figura, as regiões de melhores respostas são encontradas nos níveis 

maiores da variável T73 (experimento 3), ou seja, onde se tem altas concentrações da cepa 

T73OR. Ainda observa-se alta produção de ácido acético é obtida ao longo eixo positivo da 

cepa T73 e CR85, e as baixas concentrações são obtidas nos eixos negativos das duas cepas. 
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Figura 21. Superfície de resposta (A) e curvas de contorno (B) para a produção de ácido acético 

nos experimentos do DCCR utilizando as cepas T73 OR e CR85. 
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Nos dois delineameantos experimentais foi possível observar que quando se faz a co-

cultura com as cepas T73 e CR85 tem-se uma redução na produção de ácido acético sendo esta 

caratecteristica desejável na indústria vinica ou na de fermentados. O delineamento 

experimental com a cepa T73PE produziu menos ácido acético do que o delineamento 

experimental contendo a cepa T73OR. Os resultados para a produção de ácido acético nos dois 

delineamentos experimentais são semelhantes aos obtidos pelos estudiosos Alonso del-Real et 

al. (2017) e Henriques et al. (2018). 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho permitiu selecionar uma colônia S. cerevisiae tolerante a altas 

concentrações de etanol impondo-a no processo de evolução adaptativa em laboratório. Ao 

estudar o comportamento do crescimento celular no passe 7 (sétima etapa do processo de 

evolução adaptativa com fermentação realizada com 11 % de etanol) a cepa parcialmente 

evolucionada se sobressaiu em relação a cepa original e apresentou diferença significativa no 

crescimento. Entretanto, na última etapa (passe 20) do processo de evolução adapativa com a 

fermentação com 14  % de etanol observou-se que o crescimento celular da cepa  parcialmente 

evolucionada não se difereu estatisticamente da cepa original ao longo do processo fermentativo 

no fermentado de jabuticaba. Mas, em relação ao consumo de açúcar total a cepa T73PE 

consumiu 3 g.L-1 a mais de açúcar, produziu 7,41 g.L-1a mais de etanol, reduziu em 0,41 g.L-1 

a produção de ácido acético em relação a cepa T73OR, consequentemente aumentou a 

produtividade e a eficiência fermentativa respectivamente, em torno de 0,08 g.L-1.h-1 e 5,68 

g.L1.  

Portanto, a cepa parcialmente evolucionada demostrou melhorias nos parâmetros 

cinêticosestudados. Conclui-se que a evolução adaptativa em laboratório é um método 

promissor para a melhoria de linhagens de leveduras industriais. No entanto, tanto o genótipo 

das cepas originais quanto as condições particulares nas quais a pressão seletiva é aplicada 

podem ter grande influência na utilidade do resultado. 

Neste estudo permitiu-se analisar as interações entre as leveduras usadas na indústria 

vinica tendo como foco principal o estudo dos parâmetros cinéticos de cada mistura nos dois 

delineamentos experimentais com aplicabilidade na produção do fermentado de jabuticaba. 

De modo geral, este trabalho entendeu o comportamento cinético e metabólico das 

leveduras quando cultivadas em experimentos com uma ou duas cepas em diferentes 

concentrações celulares, estudou-se os parâmetros crescimento celular, consumo de açúcar 

total, produção de etanol, glicerol e ácido acético. 

A partir do planejamento experimental contendo as cepas T73PE e CR85 com a análise 

do consumo de açúcar total, produção de etanol, glicerol e ácido acético verificou-se que em 

concentrações intermediárias das duas cepas consumia-se mais açúcar e produzia-se menos 

ácido acético. Em altas concentrações das cepas T73PE e CR85 teve uma leve tendência em 

produzir mais etanol e glicerol, e aumentou a produtividade e a eficiência fermentativa. Em 
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baixas concentrações das cepas consumiu-se menos açúcar, produziu menos etanol, glicerol e 

ácido acético. 

Para o planejamento experimental contendo as cepas T73OR e CR85 conclui-se que 

altas concentrações das duas cepas favorece o consumo de açúcar total, apresentando tendência 

em aumentar a produção de etanol e ácido acético. Em baixa concentração das cepas T73OR e 

CR85 o consumo de açúcar é baixo, bem como a produção de etanol, glicerol e ácido acético 

que obtiveram minímos valores.  
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