
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

CENTRO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO “STRICTO SENSU” EM 

ENGENHARIA QUÍMICA – NÍVEL DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE  

FERMENTADO ACÉTICO DE SORO DE LEITE 

 

 

 

 

 

FABIANE BACH 

 

 

 

 

 

TOLEDO – PR – BRASIL 

Fevereiro de 2012 



FABIANE BACH 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE  

FERMENTADO ACÉTICO DE SORO DE LEITE 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Química em 

cumprimento parcial aos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Engenharia 

Química, Área de Processos Químicos e 

Bioquímicos.  

 

Orientador: Prof. Dr. Camilo Freddy 

Mendoza Morejon 

Co-orientadora: Prof.ª Dra. Mônica Lady 

Fiorese 

 

 

 

TOLEDO – PR – BRASIL 

Fevereiro de 2012 



 ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àqueles que de tudo fizeram para me 

fornecer o que não tiveram; PAI Flavio e 

MÃE Tere, o meu muito obrigada por 

acreditar e confiar na minha capacidade.  

 

 

                                                                                 Dedico 



 iii 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus por todos os dons concedidos, pela coragem e força que me deste 

todas as vezes em que precisei enfrentar uma realidade completamente diferente 

e distante das pessoas amadas; 

Aos meus pais Flavio e Teresinha, e ao meu irmão Felipe, por todo o apoio 

e amor, tão necessário nesses dois anos de dedicação exclusiva ao Mestrado; 

Ao Rudimar Cavalheiro, namorado alto-astral, companheiro, atencioso, 

dedicado, paciente e presente todos os dias com seus telefonemas de apoio e 

encorajamento, o meu muito obrigada! 

Ao professor orientador Camilo Freddy Mendoza Morejon, que sempre 

esteve disposto a solucionar todos os imprevistos referentes à pesquisa 

desenvolvida e não mediu esforços para que a mesma pudesse ser concluída da 

melhor maneira possível; 

À professora, co-orientadora e amiga Mônica Lady Fiorese, principal 

responsável pelo meu ingresso no Mestrado, por acolher-me na primeira e mais 

difícil semana de adaptação, e principalmente por sempre explanar novas idéias, 

além de sanar dúvidas derivadas da pesquisa; 

Ao professor Salah Mahmud Hasan, pelo empenho em auxiliar com seu 

conhecimento e sabedoria todos os acadêmicos que a ele se dirigiam; 

Ao professor Reinaldo Aparecido, por dedicar seu tempo e conhecimento 

na solução e determinação de uma análise essencial à pesquisa; 

A empresa Sooro de Marechal Cândido Rondon, pela gentileza e 

disposição para o fornecimento da matéria-prima utilizada nesta pesquisa; 

A cervejaria Colônia de Toledo, pela colaboração com a pesquisa; 

À Manoela Estefânea Zortéa Guidolin, pela amizade, companheirismo e 

auxílio nos momentos mais difíceis desta caminhada; 

À Ana Cecília por todo empenho, dedicação e prestatividade; 

Às minhas colegas de casa, mestrado e laboratório, pelo apoio, força e 

presença sempre que necessitei.  



 iv 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS vii 

LITA DE TABELAS ix 

RESUMO x 

ABSTRACT xi 

1.0 – INTRODUÇÃO 1 

2.0 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 3 

2.1 - Aspectos do Setor Lácteo no Brasil 3 
2.2 - Aspectos do Setor Lácteo no Estado do Paraná 4 
2.3 - O Leite e a Produção de Queijo 6 
2.4 - Soro de Leite 8 

2.4.1 - Proteínas do Soro 11 
2.4.2 – Lactose 14 
2.4.3 - Sais minerais e vitaminas 16 

2.5 - Enzima Lactase (β –galactosidase) 17 
2.6 - Processos Fermentativos 19 

2.6.1 - Fermentação Alcoólica 20 
2.6.1.1 - Levedura Fermentativa 22 

2.7 - Fermentação Acética e Produção de Vinagre 25 
2.7.1 - Bactéria Fermentativa 27 
2.7.2 - Métodos de Fabricação do Vinagre 29 

3.0 - MATERIAIS E MÉTODOS 34 
3.1 - Caracterização da Fonte Geradora de Soro de Leite no 
Processamento de Queijos 

34 

3.2 - Caracterização do Soro de Leite 34 
3.2.1 - Verificação do pH 35 
3.2.2 - Determinação da Acidez Dornic 35 
3.2.3 - Quantificação dos Sólidos Totais 35 
3.2.4 - Determinação de Cinzas 34 
3.2.5 - Determinação de Açúcar Redutor 36 
3.2.6 - Quantificação de Proteína 36 

3.3 - Fermentação Alcoólica 36 
3.3.1 - Planejamento Experimental Fracionário 36 



 v 

3.3.2 - Micro-organismo utilizado 38 
3.3.3 - Preparo do Soro de Leite  38 
3.3.4 - Preparo do Inóculo 39 
3.3.5 - Fermentadores  42 
3.3.6 - Fermentação sem Agitação 42 
3.3.7 - Fermentação com Agitação 43 
3.3.8 - Processo Fermentativo Alcoólico 43 
3.3.9 - Estimativa de Adição da Fonte de Carbono ao Soro de Leite 
para Obtenção do Teor Alcoólico Desejado 

43 

3.3.10 - Retirada de Amostras 45 
3.3.11 - Finalização do Processo Fermentativo Alcoólico 46 
3.3.12 - Determinações Analíticas Realizadas Durante a 
Fermentação Alcoólica 

47 

3.3.12.1 - Verificação do pH 47 
3.3.12.2 - Determinação da Acidez Dornic 48 
3.3.12.3 - Determinação da Concentração de Açúcar Redutor 48 
3.3.12.4 - Determinação da Concentração Celular e da velocidade 
específica máxima de crescimento (µmax.) da Levedura 
Saccharomyces cerevisiae 

48 

3.4 - Estudo da Fonte Geradora de Soro de Leite no Processamento de 
Queijos 

49 

3.4.1 - Determinação do Etanol Produzido na Fermentação Alcoólica 49 
3.4.2 - Verificação do pH   50 
3.4.3 - Determinação da Acidez Dornic 50 
3.4.4 - Quantificação do Extrato Seco 50 
3.4.5 - Determinação de Cinzas 50 
3.4.6 - Quantificação de Proteína 50 

3.5 - Fermentação Acética 51 
3.5.1 - Fermentado Alcoólico de Soro de Leite 51 
3.5.2 - Micro-organismo 52 
3.5.3 - Preparo do Fermentado Acético “Forte” de Soro de Leite 52 
3.5.4 - Fermentação Acética do Soro de Leite 53 

   3.5.4.1 - Método Lento ou Orléans  54 
   3.5.4.2 - Método com Agitação a 100rpm 55 
   3.5.4.3 - Método Aerado 55 

3.5.5 - Determinação Analítica Realizada Durante a Fermentação 
Acética 

56 

3.5.5.1 - Determinação da Concentração de Ácido Acético 56 



 vi 

3.6 – Caracterização do Fermentado Acético 56 

4.0 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 57 
4.1 - Estudo da Fonte Geradora de Soro de Leite no Processamento de 
Queijos 

57 

4.2 - Caracterização do Soro de Leite 58 
4.3 - Fermentação Alcoólica 62 
4.4 - Caracterização dos Fermentados Alcoólicos 69 
4.5 - Análise Estatística 72 
4.6 - Elaboração de Fermentados Alcoólicos a Serem Utilizados como 
Matéria Prima na Fermentação Acética 

76 

4.7 - Fermentação acética 81 
4.7.1 - Método Lento ou Orléans 82 

4.7.1.1 - Métodos Orléans Modificado 88 
4.7.2 - Método Agitado a 100 rpm 90 
4.7.3 - Método Aerado 92 

4.8 - Caracterização do Fermentado Acético 94 

5.0 – CONCLUSÃO 97 

6.0 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 100 

7.0 – APÊNDICES 111 
7.1 - Laudo de Análise de DBO e DQO 111 
7.2 - Cromatografia Gasosa do Fermentado Alcoólico 112 
7.3 - Determinação da velocidade específica máxima (µmáx.) de 
crescimento da Saccharomyces cerevisiae em três fermentados 
alcoólicos distintos de soro de leite 

113 

7.4 - Curva Padrão e Equação da Reta para Cálculo da Concentração 
de Ácido Acético 

115 

7.5 - Cromatografia Líquida do Produto Obtido na Fermentação Acética 116 

8.0 – ANEXOS 117 
8.1 - Acidez Titulável de Leite Fluído (Método B) 117 
8.2 - Determinação do Extrato Seco Total (Resíduo Seco a 105°C) 117 
8.3 - Determinação do Resíduo por Incineração (Cinzas) 118 
8.4 - Determinação de Glicídios Redutores  118 
8.5 - Nitrogênio Total 119 
8.6 - Enzima Lactase 121 
8.7 - Extrato Seco 123 
8.8 - Laudo de Análise (DBO e DQO) do Fermentado Acético Produzido 124 



 vii 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 - Distribuição das unidades processadoras de leite, sob 
inspeção, no Estado do Paraná 

5 

Figura 2.2 - Hidrólise da lactose pela enzima β-galactosidase para 
produção de galactose e glicose 

16 

Figura 2.3 - Tanque utilizado para realizar fermentação lenta 30 

Figura 3.1 - Fluxograma representativo das etapas do preparo do soro 
de leite in natura a ser fermentado alcoolicamente 

39 

Figura 3.2 - Fluxograma representativo das etapas de preparo do 
inóculo 

40 

Figura 3.3 - Fluxograma completo correspondente ao processo 
fermentativo alcoólico  

41 

Figura 3.4 - Conjunto fermentativo empregado na fermentação alcoólica 
do soro de leite 

42 

Figura 3.5 - Garrafas âmbar hermeticamente fechadas e identificadas 
contendo o fermentado alcoólico do soro de leite 

46 

Figura 3.6 - Preparo do fermentado acético “forte” 52 

Figura 3.7 - Fluxograma completo correspondente ao processo 
fermentativo acético 

54 

Figura 4.1 - Fluxograma do processamento de leite para a produção de 
queijos 

58 

Figura 4.2 - Concentração de açúcar redutor do meio fermentescível, 
durante a fermentação alcoólica 

62 

Figura 4.3 - Comportamento do pH do meio fermentativo alcoólico 65 

Figura 4.4 - Comportamento da acidez ºD do meio fermentativo 
alcoólico 

65 

Figura 4.5 - Gráfico de Pareto para a concentração de etanol 74 

Figura 4.6 - Superfície de resposta: concentração de etanol em função 
da temperatura e da concentração de glicose adicionada. 

75 

Figura 4.7 - Evolução do consumo de açúcares redutores e 
concentração de biomassa (levedura S. cerevisiae) durante 
as 54 h de fermentação alcoólica para os ensaios I, II e III 

77 

Figura 4.8 - Comportamento do pH e da acidez ºD durante a 
fermentação alcoólica para a elaboração de fermentados 
alcoólicos utilizados como matéria prima para a 
fermentação acética. 

79 

Figura 4.9 - Concentração de ácido acético (g/100mL) obtido pelo 
método Lento ou Orléans de fermentação. 

83 



 viii 

Figura 4.10 - Comportamento do ácido acético obtido pelo método Lento 
ou Orléans de fermentação. 

87 

Figura 4.11 - Concentração de ácido acético (g/100mL) obtido pelo 
método Orléans Modificado de fermentação. 

88 

Figura 4.12 - Concentração de ácido acético (g/100mL) obtido pelo 
método agitado a 100 rpm de fermentação. 

91 

Figura 4.13 - Concentração de ácido acético (g/100mL) obtido pelo 
método Aerado de fermentação. 
 

92 

 



 ix 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 -  Número de laticínios e volume de leite processados, 
segundo grupos de produtos lácteos, no Estado do Paraná 

6 

Tabela 2.2 -  Composição físico química do leite e do soro doce de leite 9 
Tabela 3.1 -  Variáveis e níveis analisados na fermentação alcoólica pelo 

planejamento experimental fracionário 
37 

Tabela 3.2 -  Experimentos e seus respectivos níveis e fatores 38 
Tabela 3.3 -  Correlação entre concentração de açúcares e potencial 

alcoólico 
45 

Tabela 3.4 -  Elaboração dos fermentados alcoólicos utilizados como 
matéria prima para a produção dos fermentados acéticos de 
soro de leite. 

51 

Tabela 4.1 -  Caracterização do soro de leite in natura desnatado e 
comparação com dados de outros pesquisadores  

59 

Tabela 4.2 -  Caracterização dos fermentados alcoólicos  69 
Tabela 4.3 -  Tabela de efeitos para a resposta % de etanol  72 
Tabela 4.4 - Caracterização dos fermentados alcoólicos elaborados para 

serem utilizados como matéria prima na fermentação acética 
80 

Tabela 4.5 -  Composição de etanol e ácido acético do fermentado acético 
“forte” empregado na fermentação acética dos ensaios I, II e 
III 

84 

Tabela 4.6 -  Caracterização do fermentado acético obtido do Ensaio III e 
elaborado pelo Método Orléans Modificado 

95 

 

 

 



 x 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE  

FERMENTADO ACÉTICO DE SORO DE LEITE 

 

AUTOR: FABIANE BACH 
 

ORIENTADOR: PROF. DR. CAMILO FREDDY MENDOZA MOREJON 

 

Dissertação de Mestrado; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química; 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná; Rua da Faculdade, 645; CEP: 85903-

000 – Toledo – PR, Brasil, defendida em 14 de fevereiro de 2012. 122 p. 

 
RESUMO 

O soro de leite representa a fonte de resíduo líquido mais importante no processo 
de produção de queijos. Possui elevada carga orgânica, devido à presença de 
55% dos sólidos constituintes do leite que lhe deu origem, como a lactose, 
proteínas, gordura e sais minerais e seu poder poluidor é cem vezes maior que do 
esgoto doméstico. O potencial de fornecimento de carboidratos e proteínas 
funcionais de alta qualidade, presentes no soro de leite, justifica a utilização deste 
como matéria prima para a elaboração de vários produtos de valor agregado. 
Nesse contexto o objetivo do trabalho foi avaliar as variáveis envolvidas na 
elaboração de fermentados alcoólicos de soro de leite para a produção alternativa 
de fermentado acético utilizando para tal soro de leite descartado na produção de 
queijos. A metodologia contemplou a execução de três etapas: a) caracterização 
da fonte geradora e da matéria prima; b) fermentação alcoólica do soro de leite e 
caracterização do produto; e c) fermentação acética do fermentado alcoólico e 
caracterização do produto. Um planejamento experimental fracionário com 
triplicata no ponto central foi elaborado para a realização da fermentação alcoólica 
do soro de leite. Quatro variáveis foram avaliadas: temperatura, agitação e as 
concentrações de enzima lactase e de glicose adicionadas, das quais somente a 
concentração de glicose adicionada apresentou influência significativa e positiva 
na produção de etanol, para o intervalo de confiança de 90%. Novas 
fermentações alcoólicas foram realizadas variando apenas a concentração de 
glicose adicionada. Os fermentados alcoólicos foram empregados como matéria 
prima para a fermentação acética. A quantificação de ácido acético produzido foi 
realizada em cromatógrafo líquido. Todos os fermentados apresentaram produção 
de ácido acético, porém somente o ensaio elaborado com a maior concentração 
inicial de etanol (6,34%) e produzido pela metodologia Orléans e Orléans 
Modificado ultrapassou a concentração mínima de ácido acético exigido pela 
legislação brasileira. Dessa forma identificou-se a influência das principais 
variáveis no processo de produção de fermentado acético de soro de leite. 

 
Palavras-chave: soro de leite, fermentação alcoólica, Saccharomyces cerevisiae, 
fermentação acética, bactérias acéticas. 
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ABSTRACT 
 

The whey is the source of liquid waste in the most important of cheese’s making 
process. It has high organic load, due to the presence of 55% of the solid 
constituents of milk that gave it birth, as lactose, proteins, fat and minerals and 
their power is a hundred times more polluting than domestic sewage. The potential 
supply of carbohydrates and high quality functional proteins present in whey, 
justifies the use as raw material for the production of many value-added 
products. In this context, the objective of this study was to evaluate the variables 
involved in the preparation of alcoholic fermentation of whey to produce an 
alternative to using vinegar as whey discarded in the cheese’s production. The 
methodology contemplated the execution of three stages: a) characterization of the 
generating source and raw material b) the alcoholic fermentation of whey and 
product’s characterization c) acetous fermentation of fermented alcoholic and the 
product’s characterization. A fractional factorial design with triplicate at the central 
point was prepared to carry out the alcoholic fermentation of whey. Four variables 
were evaluated: temperature, agitation, and the concentrations of the enzyme 
lactase and glucose added, of which only the concentration of added glucose 
showed significant and positive influence in the production of ethanol, for the 
confidence interval of 90%. New fermentations were carried out varying only the 
concentration of glucose added. The fermented alcohols were used as raw 
material for acetic fermentation. Quantification of acetic acid produced was carried 
out in liquid chromatography. All fermented showed production of acetic acid, but 
only the test made with the highest initial concentration of ethanol (6.34%) and 
produced by the methodology Orléans and Orléans Modified exceeded the 
minimum concentration of acetic acid required by Brazilian legislation. In this way 
was identified the influence of the main variables in the production of vinegar of 
the whey. 
 
Keywords: whey, alcoholic fermentation, Saccharomyces cerevisiae, acetic 
fermentation, acetic bacteria. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 

 

 O leite é uma mistura complexa, nutritiva e estável de gordura, proteínas, 

carboidratos e outros elementos sólidos que se encontram suspensos na água. A 

cadeia produtiva de leite é responsável por uma série de produtos e derivados, 

que são fontes nutritivas de alimento para o ser humano. Dentre os derivados do 

leite, a produção de queijos assume importante posição, tendo em vista que mais 

da metade do leite produzido é destinado à elaboração de queijos. 

 Durante o processo produtivo do queijo, aproximadamente 90% do volume 

inicial de leite transforma-se em soro. O soro de leite apresenta em sua 

composição grande quantidade de carboidrato, proteínas de elevado valor 

biológico, gordura, sais minerais e vitaminas. Mesmo mantendo em sua 

composição 55% dos compostos presentes inicialmente no leite, ainda é 

considerado como um subproduto da produção de queijos. 

 Quando tratado como subproduto, o soro de leite torna-se um problema 

para os laticínios, não somente pelo grande volume gerado, mas também devido 

ao seu elevado poder poluidor decorrente da carga orgânica presente. Parte do 

soro de leite pode ser destinada diretamente à alimentação animal; o excedente 

nem sempre passa por tratamento adequado, antes de ser eliminado. 

 Diversos produtos vêm sendo estudados e elaborados utilizando o soro de 

leite como complemento ou como matéria prima. Alguns exemplos da aplicação 

do soro de leite na indústria alimentícia são: elaboração de bebidas lácteas, 

achocolatados e produção de ácido lático. A viabilidade de empregar o soro de 

leite para a produção de etanol também vem sendo investigada, além de diversas 

outras aplicações. 

O presente trabalho pretende apresentar uma alternativa não convencional 

de aplicação/reaproveitamento do soro de leite in natura, proveniente da dessora 

de queijos em laticínios como matéria prima para a obtenção de fermentado 

acético. O fermentado acético é um condimento de sabor ácido, obtido da 

fermentação acética de soluções alcoólicas diluídas, sendo estas provenientes de 

mostos açucarados ou amiláceos. Na indústria de alimentos a fermentação 

acética é largamente utilizada para a produção de vinagre.  
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Tendo em vista que o soro de leite como efluente constitui um grave 

problema ambiental para os laticínios, devido a sua elevada carga orgânica e 

difícil biodegradabilidade, justificam-se estudos que avaliem a aplicação deste 

resíduo para a elaboração de produtos de valor agregado, conferindo-lhe um 

destino mais nobre. 

Assim, o objetivo principal do trabalho foi avaliar as condições de produção 

de fermentado acético de soro de leite, ou vinagre de soro de leite, por meio da 

avaliação das principais variáveis do processo. A pesquisa também teve por 

objetivo: 

- Caracterizar o soro de leite utilizado como matéria prima; 

- Acompanhar a evolução das variáveis pH, acidez Dornic e 

concentração de açúcares redutores durante a fermentação 

alcoólica; 

- Caracterizar os fermentados alcoólicos de soro de leite produzidos; 

- Avaliar estatisticamente a influência das variáveis: temperatura, 

agitação, concentração de glicose e enzima lactase adicionadas ao 

soro de leite para a produção de etanol; 

- Comparar três metodologias para a fermentação acética; 

- Acompanhar a produção de ácido acético durante o processo 

fermentativo acético; 

- Caracterizar o fermentado acético produzido.  

Para a elaboração do fermentado acético de soro de leite foram 

necessárias duas fermentações distintas e consecutivas: uma alcoólica e outra 

acética. 

O primeiro processo fermentativo foi realizado empregando-se leveduras 

que realizaram a fermentação alcoólica do soro de leite, em meio anaeróbico 

durante 59 horas. O segundo processo fermentativo (fermentação acética), foi 

realizado em aerobiose, empregando-se o fermentado alcoólico de soro de leite 

obtido ao final da primeira fermentação, ao qual foram adicionadas bactérias 

acéticas, que permaneceram fermentando o meio por tempo que variou conforme 

metodologia empregada. 
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2.0 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 O presente capítulo apresenta informações e dados encontrados nas 

diversas bibliografias pesquisadas, referentes à atual produção de soro de leite no 

Brasil e no Estado do Paraná. Ressalta-se a problemática envolvendo o destino, 

tratamento e/ou aplicabilidade do soro de leite para a elaboração de novos 

produtos. A constituição do soro de leite é apresentada visando sua utilização em 

processos fermentativos, principalmente no alcoólico aplicado neste trabalho.  

  

2.1 – Aspectos do Setor Lácteo no Brasil 

 

A produção de leite no Brasil vem aumentando ao longo dos anos. Em 

2009, o país apresentou um aumento de 5,6% na produção de leite, comparado 

com o ano anterior. A produção aproximada de leite inspecionado nesse ano foi 

de 29,112 bilhões de litros. A Região Sul é a segunda maior produtora de leite 

(8,977 bilhões de litros), perdendo apenas para a Região Sudeste (10,419 bilhões 

de litros) (BRASIL, 2009). 

A produção de queijos no Brasil, em 2009, foi de aproximadamente 

649.155 toneladas, segundo dados coletados de 950 informantes (BRASIL, 2009). 

Tendo em vista que para produzir 1,0 kg de queijo são necessários 10,0 L de 

leite, calcula-se que cerca de 6,5 bilhões de litros de leite foram destinados para a 

elaboração de queijos. Sabe-se que este valor pode ser muito superior, partindo 

do pressuposto que nem todos os estabelecimentos forneceram informações ao 

IBGE, além da não contabilização de produtores que não sofrem nenhum tipo de 

inspeção e também dos produtores caseiros de queijo. 
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2.2 – Aspectos do Setor Lácteo no Estado do Paraná 

 

Dentre os Estados da Federação, o Paraná apresenta-se como o terceiro 

maior produtor de leite (3,339 bilhões de litros), sendo que o município de Castro-

PR é o maior produtor de leite do país (BRASIL, 2009). 

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), com o objetivo de caracterizar o setor lácteo no Estado do Paraná, 

realizou uma pesquisa em 2009, com 301 unidades de processamento e 

transformação do leite sob serviço de inspeção no Estado do Paraná. A Figura 2.1 

apresenta a distribuição das unidades de processamento e transformação do leite 

pesquisadas, os quais representam 96% dos laticínios formais. 

As 301 unidades estão distribuídas espacialmente no território paranaense, 

com maior expressão nas regiões Sudoeste (64), Norte Central (63) e Oeste (48). 

Segundo dados obtidos na pesquisa, 79% dos estabelecimentos industriais de 

laticínios enquadram-se nas categorias de micro (< 55.000 litros mês-1de leite 

processado) e pequeno porte (entre 2.500 e 900.000 litros mês-1de leite 

processado). No entanto, a relação número de unidades industriais versus 

capacidade de produção, no segmento de lácteos é inversamente proporcional. 

Desse modo, embora significativas numericamente, as 239 unidades pesquisadas 

de micro e pequeno porte são responsáveis por apenas 15,8% do total de leite 

processado no Estado do Paraná (IPARDES, 2009). 
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Figura 2.1 - Distribuição das unidades processadoras de leite, sob inspeção, no 
Estado do Paraná. 
 

  

 A região Oeste sobressai no volume de leite processado, respondendo por 

29% do volume total, seguida das regiões Norte Central, Sudoeste, Centro-
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Oriental e Noroeste que, juntas, detêm quase 90% da produção de lácteos do 

Estado. Em se tratando de diversificação produtiva, observa-se que a indústria 

paranaense de lácteos possui um número elevado de empresas produtoras de 

queijos (especialmente o mussarela) e de leite pasteurizado. Agrupando os 

produtos lácteos em cinco grandes grupos (Tabela 2.1), tem-se que 53,5% do 

leite produzido são destinados à produção de queijos, o que corresponde a um 

volume de leite mensal igual a 75,68 milhões de litros que são transformados em 

cerca de 7,5 milhões de quilos de queijo mensais (IPARDES, 2009). 

 
Tabela 2.1 – Número de laticínios e volume de leite processado, segundo grupos 
de produtos lácteos, no Estado do Paraná. 

LEITE PROCESSADO (Litros/mês) GRUPO DE 
PRODUTOS 

N.º DE 
LATICÍNIOS Volume % 

Leite pasteurizado 121 14.841.322 10,5 

Leite UHT 4 13.770.432 9,7 

Leite em pó 1 4.260.553 3,0 

Queijos 203 75.684.253 53,5 

Demais produtos 131 32.909.401 23,3 

TOTAL - 141.465.961 100,0 
Fonte: Pesquisa de campo – IPARDES/Instituto EMATER, 2009. 

 

 

2.3 - O Leite e a Produção de Queijo 

 

O leite é uma secreção fluida das fêmeas de todas as espécies de 

mamíferos. Mais de 4.000 (quatro mil) espécies de mamíferos o produzem, com a 

função primordial de suprir as necessidades nutricionais dos recém-nascidos. 

Além de fornecer os nutrientes essenciais para os neonatos, o leite também 

exerce uma série de funções fisiológicas por meio de suas proteínas e peptídeos, 

por exemplo, fornecendo imunoglobulinas, enzimas, inibidores enzimáticos, 

ligando-se ou transportando proteínas, fatores de crescimento e agentes 

antibacterianos (ANTUNES, 2003). 
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Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da 

ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem 

alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se 

segundo a espécie de que proceda (BRASIL, 2002). 

Segundo Antunes (2003), diversas são as espécies de mamíferos 

domesticados que fornecem leite para consumo humano. Entretanto, a única 

espécie produtora de leite que tem significado para a indústria de laticínio é a 

bovina. 

O leite de vaca apresenta uma composição variada. Seu maior 

componente é água (87,3%), sendo os demais principalmente a lactose (4,9%), 

gordura (3,6%), proteínas (3,3%), todos sintetizados na glândula mamária. 

Existem também pequenas quantidades de substâncias minerais (0,9%), 

substâncias hidrossolúveis transferidas diretamente do plasma sanguíneo, 

proteínas específicas do sangue e traços de enzimas (TRONCO, 2003).  

Os principais sais do leite são fosfatos, citratos, cloretos, sulfatos, 

carbonatos, bicarbonatos de sódio, potássio, cálcio e magnésio. São encontrados 

aproximadamente 20 outros elementos no leite em quantias menores, inclusive 

cobre, ferro, silício, zinco e iodo (BALDASSO, 2008). 

O Brasil é o sexto maior produtor de leite do mundo com uma produção de 

25,3 milhões de toneladas em 2007, respondendo assim por 4,5% do total de leite 

produzido no mundo (LEITE & CARVALHO, 2009). Na cadeia agroindustrial do 

leite, um dos derivados que merece destaque é a fabricação de queijos, que em 

2008 atingiu a marca de 640 mil toneladas (GOMES et al., 2009). 

A fabricação de queijo é um método de transformação de componentes do 

leite em um produto de fácil conservação, menor volume, alto valor nutritivo, sabor 

agradável e boa digestibilidade. Neste processo não há conversão de cem por 

cento da matéria prima leite no produto queijo. Seu rendimento pode variar entre 

8,5 e 20% em função da consistência do queijo, produzindo assim, além do 

queijo, um derivado denominado de soro de leite. Em termos de volume e em 

função das técnicas utilizadas na produção, pode-se produzir entre nove a doze 

litros de soro, com média de dez litros para cada quilo de queijo produzido 

(GIROTO; PAWLOWSKY, 2001). 
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2.4 – Soro de Leite 

 

O soro de leite é um subproduto da indústria queijeira, sendo um dos 

resíduos mais poluentes da indústria alimentícia (BRONSTEIN & ALEGRE, 

1998). É um líquido opaco, amarelo-esverdeado, que contém cerca de 55% dos 

sólidos existentes no leite integral original e representa cerca de 80 a 90% do 

volume de leite utilizado na fabricação de queijo. Em média, cada tonelada de 

soro não tratado despejado por dia no sistema de tratamento de esgoto equivale à 

poluição diária de cerca de 470 pessoas (HOMEM, 2003 apud ALVES, 2005). A 

utilização do soro tem sido um desafio desde que o homem começou a fazer 

queijo (GUIMARÃES; TEIXEIRA; DOMINGUES, 2010). 

 Industrialmente podem-se obter dois tipos de soro: ácido e doce. O soro 

ácido é um subproduto da fabricação do caseinato, requeijão, do queijo quarq ou 

do queijo tipo cottage. Apresenta um pH de 4,6 a 4,7. O soro doce é produzido 

pela coagulação enzimática (normalmente renina) do leite, no qual o pH se 

apresenta em torno de 6,3 a 6,7. O soro doce contém menos ácido lático e 

apresenta percentuais de lactose e de cálcio mais elevados em comparação ao 

soro ácido (ALESSI, 2005; ANTUNES, 2003). O soro chamado doce, que é obtido 

pela coagulação com coalho na produção de queijos tipo minas frescal, minas 

padrão, mussarela, prato, colonial, entre outros, é o mais comum (ALESSI, 2005; 

TRINDADE, 2002). A Tabela 2.2 apresenta a comparação dos componentes 

presentes no leite e no soro doce de leite. 

A composição do soro de leite varia com os componentes do leite utilizado 

na produção do queijo, com a variedade de queijo produzido, bem como com o 

processo produtivo empregado (LING, 2008). 

Cada 100,0 mL de soro de leite contêm em média 29,6 Kcal. O extrato 

seco do soro de leite corresponde à soma das frações de lactose, proteínas, sais 

minerais e gordura, quantidades estas que podem variar pelos fatores já citados. 

Dentre os minerais presentes no soro, encontram-se aproximadamente 1.050,0 

mg.L-1 de cálcio, 970,0 mg.L-1 de fósforo e 1,0 mg.L-1 de ferro. Dos componentes 

presentes no soro, a lactose e proteínas solúveis são os mais importantes. As 

proteínas possuem alto valor nutricional, pois contêm todos os aminoácidos 
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essenciais e a lactose por ser fonte de material energético para diversos 

processos biotecnológicos e como componente utilizado na indústria farmacêutica 

e alimentícia (GIROTO; PAWLOWSKI, 2001; LING 2008; DIAS, 2008). 

 

Tabela 2.2 - Composição físico química do leite e do soro doce de leite.   

Determinações Leite Soro doce 

Sólidos totais (ST) % 13,0 6,4 

Proteína % 3,6 0,8 

Gordura % 3,9 0,5 

Lactose % 4,6 4,6 

Cinza % 0,8 0,5 

Ácido lático % - 0,05 

Fonte: ANTUNES, 2003. 

 

 Devido ao seu elevado conteúdo em matéria orgânica, associado 

principalmente a presença de lactose e proteínas, o soro possui alta Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO). A DBO é a determinação da quantidade de 

oxigênio dissolvida na água e utilizada pelos micro-organismos na oxidação 

bioquímica da matéria orgânica. É o parâmetro mais empregado para medir a 

poluição, normalmente utilizando-se a demanda bioquímica de cinco dias (DB05). 

A DBO5 do soro encontra-se entre 30.000 a 50.000 mg.L-1, isto significa que para 

cada litro de soro descartado nos efluentes, cerca de 30,0 a 50,0 gramas de 

oxigênio dissolvido na água desaparecerão.  A Demanda Química de Oxigênio 

também é elevada, aproximando-se dos 80.000 mg.L-1. Por possuir elevadas DBO 

e DQO, o soro de leite é considerado como um efluente de alta resistência, do 

ponto de vista ambiental. Além da poluição ambiental, o descarte do soro é 

também um desperdício de material proteico e outros nutrientes, uma vez que 

retém cerca de 55% dos nutrientes do leite (BIASUTTI, 2006; SUZART; DIAS, 

2007; OZMIHCI, 2007). 
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  As aplicações do soro na área alimentícia são inúmeras, englobando as 

indústrias de lácteos, carnes, misturas secas (para condimentar), panificação, 

chocolate, aperitivos e bebidas, entre outras. O soro lácteo vem enriquecendo a 

composição de bolachas e bolos, além de servir como suplemento para a dieta de 

esportistas (DIAS, 2008). 

Apesar das aplicações citadas, o volume de soro de leite gerado ainda é 

muito maior que o consumido, o que representa um grande desperdício nutricional 

e financeiro, sendo grandes volumes enviados para nutrição de suínos, ou 

direcionados a sistemas de tratamento de efluentes com baixa eficiência ou altos 

custos. 

 Porém, esta visão vem mudando com a descoberta de propriedades 

funcionais e bioativas do soro e seus componentes, sendo este, agora, 

considerado como um coproduto da produção de queijo (BIASUTTI, 2006).  

 Os produtos de soro fabricados nos Estados Unidos são conhecidos por 

seu elevado valor nutricional e propriedades funcionais em uma ampla gama de 

produtos alimentícios. Há crescente evidência de que produtos de soro contêm 

uma variedade de fatores e compostos capazes de gerar um impacto favorável 

sobre a saúde e ajudar na prevenção de doenças. Além disso, o soro e 

componentes de soro fabricados naquele país estão sendo cada vez mais usados 

nas indústrias de produtos farmacêuticos, cosméticos e agrícolas (WALZEM, 

1999). 

 Informações mais recentes, sobretudo nas áreas de probióticos, prebióticos 

e virulência viral, indicam que há um bom potencial para a produção de alimentos 

e cosméticos funcionais e saudáveis a partir do soro de leite, desenvolvidos 

especialmente para combater tanto doenças crônicas quanto doenças 

contagiosas. Várias funções ou atividades fisiológicas têm sido descobertas ou 

atribuídas às proteínas e aos peptídeos secundários do soro. Estes componentes 

podem aumentar a proteção passiva contra infecções; regular processos 

digestivos e metabólicos; e atuar como fatores de crescimento para diferentes 

tipos de células, tecidos e órgãos (WALZEM, 1999). A literatura médica também 

aponta sua utilização para aumentar ou reter a massa muscular de pacientes com 

HIV, ajudando ainda a fortalecer o sistema imune (DIAS, 2008). 
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O alto percentual de água presente na composição do soro 

(aproximadamente 94%), torna oneroso sua desidratação, e o fato de ser 

perecível agrava o problema, impossibilitando seu armazenamento prolongado, 

direcionando as pesquisas para seu aproveitamento na produção de biogás, 

etanol e proteínas concentradas (SERPA; PRIAMO; REGINATTO, 2009). 

 Nos Estados Unidos, Irlanda e particularmente na Nova Zelândia, cerca de 

50% da produção de soro de queijo é utilizada para produção de etanol. A 

utilização do soro na fabricação de produtos por fermentação depende, em geral, 

da disponibilidade de um micro-organismo seguro para converter a lactose na 

substância desejada e da viabilidade do custo da fonte do carboidrato a ser 

fermentado, em comparação com o do melaço ou do milho (ANDRADE, 2005). 

 Na produção de etanol a partir do soro de queijo, a dificuldade está na 

escolha do micro-organismo capaz de fermentar diretamente a lactose presente 

no soro. Atualmente a Kluyveromyces marxianus é o micro-organismo mais 

utilizado na fermentação direta, com um rendimento de 80-85%. Há na literatura 

uma alternativa, a fermentação indireta, que consiste na hidrólise da lactose pela 

enzima β-Galactosidase, produzindo açúcares mais facilmente fermentáveis e 

conseqüentemente a fermentação dos monossacarídeos pela levedura 

Saccharomyces cerevisiae (ANDRADE, 2005).  

 

2.4.1 - Proteínas do Soro 

As proteínas são cadeias de aminoácidos, onde cada aminoácido está 

unido aos seus vizinhos por um tipo específico de ligação covalente 

(LEHNINGER; NELSON; COX, 1995). Cada um dos aminoácidos possui um 

grupo amina (NH2) e um grupo carboxila (COOH), unidos ao mesmo carbono 

(BALDASSO, 2008).  

Cerca de 20% do nitrogênio proteico do leite de vaca aparece em forma de 

proteínas do soro, percentual que pode variar em função da raça do gado, da 

ração fornecida e do país de origem (ORDÓÑEZ, 2005; HARAGUCHI, ABREU e 

PAULA, 2008).  

As proteínas do soro são de natureza globular, mais solúveis em água que 

as caseínas. Diferenciam-se da caseína por serem insensíveis às coagulações 
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ácidas assim como à coagulação enzimática. Portanto, durante a coagulação das 

caseínas juntamente com a gordura na elaboração do queijo, as proteínas do soro 

e boa parte da lactose permanecem em solução (BALDASSO, 2008). 

 As frações, ou peptídeos do soro, são constituídos de: β-lactoglobulina, α-

lactoalbumina, albumina do soro bovino, imunoglobulinas, protídeos derivados da 

caseína e lactoferrina. Essas frações podem variar em tamanho, peso molecular e 

função, fornecendo às proteínas do soro características especiais. As proteínas 

do soro do leite apresentam uma estrutura globular contendo algumas pontes de 

dissulfeto, que conferem certo grau de estabilidade estrutural. A α-lactoalbumina é 

desnaturada praticamente em sua totalidade após tratamento de 30 minutos a 

90ºC (ORDÓÑEZ, 2005). 

 Segundo Walzem (1999), as proteínas de soro são de fácil digestão e seu 

perfil de aminoácidos essenciais atende ou supera todas as exigências 

qualitativas e quantitativas estabelecidas pela Organização de Alimentos e 

Agricultura/Organização Mundial de Saúde (Food and Agriculture 

Organization/World Health Organization - FAO/WHO). 

 A proteína β-lactoglobulina é o peptídeo encontrado em maior quantidade 

no soro de leite (45,0% - 57,0%), representando no leite bovino, cerca de          

3,2 g.L-1. Apresenta resistência à ação de ácidos e enzimas proteolíticas 

presentes no estômago sendo, portanto absorvida no intestino delgado 

(HARAGUCHI; ABREU; PAULA, 2005). Esta proteína liga cálcio e zinco e sua 

sequência apresenta homologia sequencial parcial com determinadas proteínas 

capazes de ligar retinol. A cadeia de β-lactoglobulina possui vários pontos de 

ligação para minerais, vitaminas lipossolúveis e lipídios. Estes pontos de ligação 

podem ser usados para incorporar compostos lipofílicos desejáveis como 

tocoferol e vitamina A (retinol) em produtos com baixo teor de gordura (WALZEM, 

1999). A β-lactoglobulina não é encontrada no leite humano e no de outros 

animais monogástricos e já foi sugerido que é responsável pelo transporte da 

vitamina A ao longo do trato digestivo do recém-nascido. Contém na sua estrutura 

primária 162 aminoácidos e seu ponto isoelétrico é em pH igual a 5,2 (TORRES, 

2005). 
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 O segundo peptídeo mais encontrado no soro de leite é a α-lactoalbumina, 

constituindo cerca de 2% das proteínas totais do leite e 13% das proteínas totais 

do soro (ANTUNES, 2003). É formada por 123 aminoácidos e seu ponto 

isoelétrico encontra-se entre o pH 4,2 e 4,5 (CAVALLIERI, 1999; TORRES, 2005). 

Caracteriza-se por ser de fácil e rápida digestão. Contém o maior teor de 

triptofano (6%) entre todas as fontes proteicas alimentares, sendo, também, rica 

em lisina, leucina, treonina e cistina. Possui a capacidade de se ligar a certos 

minerais, como cálcio e zinco, o que pode afetar positivamente sua absorção. 

Além disso, a fração apresenta atividade antimicrobiana contra bactérias 

patogênicas, como, por exemplo, Escherichia coli, Staphylococcus aureus e 

Klebsiella pneumoniae (HARAGUCHI; ABREU; PAULA, 2005). 

 A albumina está presente no soro em teores de 0,1 a 0,4 g.L-1. É um 

peptídeo formado por 582 aminoácidos, rico em cistina (aproximadamente 6%), e 

relevante precursor da síntese de glutationa. Possui afinidade por ácidos graxos 

livres insolúveis e outros lipídeos, favorecendo seu transporte na corrente 

sanguínea. Atinge seu ponto isoelétrico em pH 4,8 (HARAGUCHI; ABREU; 

PAULA, 2005; ANTUNES, 2003; TORRES, 2005). 

As imunoglobulinas são proteínas que possuem ações biológicas que 

residem na imunidade passiva e atividade antioxidante. O leite bovino contém de 

0,6 a 1,0 g L-1 de imunoglobulinas, que são proteínas responsáveis por várias 

funções, como transporte de membranas e ligação de antígenos (ANTUNES, 

2003).  

A lactoferrina e a lactoperoxidase são duas outras proteínas do soro. A 

lactoferrina possui uma cadeia de 689 aminoácidos; é uma proteína capaz de ligar 

e transportar ferro e promove a absorção de ferro sem provocar constipação em 

crianças pequenas, como ocorre com os suplementos inorgânicos de ferro. Por 

estas razões, a lactoferrina é amplamente usada no Japão, na Coréia e em outros 

países asiáticos em fórmulas infantis. A lactoferrina ainda possui outras 

características, incluindo efeitos antioxidantes, fortalecimento do sistema 

imunológico, cicatrização de feridas, ação antiinflamatória e efeitos 

anticancerígenos. A lactoferrina também é uma substância imunomoduladora e é 

o principal fator da resistência a doenças não específicas da glândula mamária. A 

lactoferricina, um peptídeo básico derivado da lactoferrina, protege o organismo 
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contra o crescimento e a proliferação de micro-organismos intestinais patogênicos 

(ANTUNES, 2003; WALZEM, 1999, BALDASSO, 2008). 

A lactoperoxidase é formada por 612 aminoácidos e seu ponto isoelétrico é 

em pH 9,6. Pertence à família das peroxidases, um grupo de enzimas largamente 

distribuídas na natureza. As reações oxidativas que catalisa, em que o peróxido 

de hidrogênio é sempre um dos reagentes, originam espécies reativas com 

atividade antimicrobiana (TORRES, 2005).  É uma enzima que degrada o 

peróxido de hidrogênio, é um componente nutracêutico do leite e produtos de soro 

com propriedades antibacterianas. A lactoperoxidase tem sido objeto de vários 

estudos visando sua utilização como meio de controlar o desenvolvimento da 

acidez e mudanças de pH durante a estocagem de produtos de leite resfriados 

(BALDASSO, 2008).  

 

2.4.2 – Lactose 

 A lactose, conhecida como “açúcar do leite”, é um dissacarídeo redutor, 

constituída por um radical D-glicose e outro D-galactose, unidos por uma ligação 

β-1→4 glicosídica. Pode ser encontrada tanto no leite como no soro de leite. 

Corresponde em termos de sólidos totais a 40% no leite integral, 50% no leite 

desnatado e 75% no soro de leite. Possui como características principais baixo 

poder adoçante (0,4), quando comparado com o poder adoçante da sacarose 

(1,0), além de ser cerca de 10 vezes menos solúvel em água do que a sacarose 

(SOUZA; ANDRADE; ARAÚJO, 2009; DOMINGUES, 2001; VITOLO, 2001; 

FERREIRA, 2007). 

 Este açúcar é encontrado no leite de todos os mamíferos, em diferentes 

teores e é responsável pelo seu sabor levemente adocicado. Outras fontes de 

origem são raras, sendo o único dos açúcares comuns, não encontrado em 

plantas. Fisiologicamente a lactose é uma substância energética e seus 

monossacarídeos entram na construção de cerebrosídios, abundantes na massa 

cerebral, e mielina nervosa. No organismo, a lactose age como uma promotora na 

absorção e retenção de cálcio no intestino e absorção de magnésio e manganês 

(CARMINATTI, 2001). 

 Uma das desvantagens da lactose é de não ser facilmente digerida por 

uma parte da população humana. No intestino humano, a lactose é geralmente 
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hidrolisada pela enzima lactase, sendo absorvida como glicose e galactose. 

Porém, esta enzima não está presente em todas as pessoas, de modo que a 

ingestão da lactose pode levar à fermentação da mesma, gerando distensões, 

desconforto e, em alguns casos, diarréias. A administração oral de lactase tem 

sido utilizada, mas nem sempre obtendo resultados satisfatórios, ocorrendo 

algumas vezes reações alérgicas. A lactose, devido sua baixa solubilidade, seu 

fraco poder adoçante e sua incapacidade de ser fermentada por diversos micro-

organismos, tem sua utilização limitada tanto em nível alimentar quanto industrial 

(CARMINATTI, 2001).  

 A maior utilização da lactose na indústria alimentícia é como ingrediente, e 

também empregada em formulações de alimentos infantis; indústria farmacêutica 

e derivados da lactose. As soluções de lactose hidrolisada possuem maior poder 

edulcorante e podem ser empregadas na produção de sorvetes (GUIMARÃES, 

2008). Visando ampliar a gama de sua utilização, emprega-se a hidrólise deste 

dissacarídeo redutor obtendo açúcares com melhores propriedades físicas, 

químicas e nutricionais, pois torna mais adocicado, solúvel e digerível 

(CARMINATTI, 2001). 

 Por ser a principal responsável pela alta demanda biológica de oxigênio do 

soro de leite, a lactose tem sido aplicada em diversos processos fermentativos, 

como alternativa para reduzir o problema de desperdício e disposição de soro de 

queijo. Tanto o soro quanto o permeado de soro (subproduto da produção de 

proteínas do soro) ou a lactose podem ser utilizados diretamente como substrato 

para o crescimento microbiano visando à obtenção de produtos de maior valor 

agregado. Alguns exemplos são: produção de álcoois (etanol, butanol), ácidos 

orgânicos (lático, acético, cítrico, dentre outros), vitaminas e biopolímeros 

(DRAGONE et al., 2009; GUIMARÃES, 2008).  

 A lactose pode ser consumida diretamente por alguns micro-organismos 

como os do gênero Propionibacterium e Clostridium ou, deve sofrer a hidrólise 

prévia para ser utilizada como substrato por micro-organismos que não 

conseguem assimilá-la na sua forma de açúcar redutor, como é o caso do gênero 

Saccharomyces cerevisiae (ORDÓÑEZ, 2005).  
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 A lactose é considerada ainda, uma fonte barata de glicose pré-hidrólise, 

mediante enzimas imobilizadas (ORDÓÑEZ, 2005). Para efetuar a hidrólise da 

lactose em seus monossacarídeos constituintes (glicose e galactose), utiliza-se o 

método-ácido ou catalítico bem como o enzimático. Este último método utiliza a 

enzima β-galactosidase, como mostra a Figura 2.2, sob temperatura mais branda 

do que os dois primeiros procedimentos, além de reduzir os efeitos de corrosão 

do processo sobre equipamentos e a formação de subprodutos não desejados 

(BARBOSA; ARAÚJO, 2007). O xarope resultante da hidrólise da lactose 

presente no soro apresenta um poder adoçante de 0,7 (DOMINGUES, 2001). 

 

 
Figura 2.2 - Hidrólise da lactose pela enzima β-galactosidase para produção de 
galactose e glicose 
Fonte: Domingues, 2001. 

 

 A excedente quantidade de soro produzido, juntamente com a necessidade 

de se obter substratos baratos e amplamente disponíveis e, acima de tudo, os 

rápidos avanços na biotecnologia microbiana deverão incentivar a futura 

exploração da lactose de soro de leite como matéria prima de fermentação para 

obter produtos de valor agregado (GUIMARÃES, 2008). 

 

2.4.3 – Sais minerais e vitaminas 

Os sais minerais representam de 8 a 10 % dos sólidos totais do soro de 

leite (BOSCHI, 2006; GUIMARÃES, 2008). Encontram-se em dissolução 

(moléculas e íons) ou no estado coloidal (FERREIRA, 2007) e apresentam-se 
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principalmente através de fosfato de cálcio, de sódio, de magnésio e de ferro, 

além de cloreto de sódio e cloreto de potássio. O cálcio e o fósforo são dois 

elementos fundamentais da estrutura da micela das caseínas e mesmo após a 

produção do queijo, permanecem no soro remanescente (FERREIRA, 2007; 

SILVEIRA, 2006; BALDASSO 2008). 

O soro contém também a maioria das vitaminas presentes no leite (e 

solúveis em água), como a vitamina B12 (0,0002 mg 100 g-1), a vitamina B6 (0,05 

mg 100 g-1), ácido pantotênico (0,4 mg 100 g-1), riboflavina (0,14 mg 100 g-1), 

tiamina (0,04 mg 100 g-1), vitamina C e retinol (vitamina A) (RODRIGUES, 2001; 

BALDASSO, 2008; GUIMARÃES, 2008). 

 

 

2.5 – Enzima Lactase (β -Galactosidase) 

 

 A β-D-galactosídio galactohidrolase, designada usualmente por β-

galactosidase ou lactase, é uma enzima que catalisa, entre outras, a reação de 

hidrólise da lactose a β-D-galactose e α-D-glucose (OLIVEIRA, 2005). 

 Esta enzima, além de hidrolisar a lactose, pode hidrolisar também a 

arabinose. Pode ser encontrada nos vegetais tais como amêndoas, pêssego, 

damasco, maçã e bagas de café, em órgãos de animais – intestino, cérebro, 

placenta – e também pode ser produzida por fungos filamentosos (Aspergillus 

niger, Aspergillus oryzae), bactérias (Escherichia coli, Bacillus sp., Streptococcus 

lactis, Lactobacillus bulgaricus) e leveduras (Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces 

fragilis). São inativadas por metais pesados (Cu, Zn, Hg) e as de levedura, em 

particular, são inibidas pelo Na+ e o Ca2+ (VITOLO, 2001; CARMINATTI, 2001; 

BARBOSA; ARAÚJO, 2007). 

 A lactase é classificada como uma hidrolase, com capacidade transferase 

para grupos galactosil, catalisando o resíduo terminal β-galactopiranosil da 

lactose para formar glicose e galactose, além de enriquecer o produto hidrolisado 

com galactoligossacarídeos (ANDRADE, 2005; SANTIAGO et al, 2004). 
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 A legislação brasileira (Resolução RDC nº 205/2006) estabelece que a 

enzima lactase utilizada na indústria de alimentos deve ser de origem microbiana, 

proveniente dos seguintes micro-organismos: Aspergillus Níger, Aspergillus 

oryzae, Candida pseudotropicalis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, 

Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces sp (Brasil, 2006). 

 As propriedades da enzima β-galactosidase dependem consideravelmente 

da sua origem, nomeadamente o peso molecular, glicolisação, termoestabilidade, 

se é ou não excretada e o pH ótimo (OLIVEIRA, 2005). A lactase extraída da 

Escherichia coli possui a maior massa molecular (520 kDa a 850 kDa), enquanto 

que as de menor massa molecular são as extraídas de Saccharomyces fragilis 

(201 kDa) e Aspergillus oryzae (90 kDa).  A temperatura e o pH ótimos diferem de 

acordo com a fonte de obtenção e também de acordo com o método de 

preparação comercial da enzima (CARMINATTI, 2001).   

 Nem todas as lactases são aceitas ou reconhecidas como seguras para 

utilização na indústria de alimentos. Enzimas extraídas de A. niger, A. oryzae e 

Saccharomyces sp (lactis ou fragilis) são consideradas seguras, devido ao 

histórico de suas aplicações e aos numerosos estudos realizados (CARMINATTI, 

2001). Em geral, lactases fúngicas possuem pH ótimo de atuação numa faixa 

ácida (2,5-4,5) enquanto o pH ótimo de atuação de lactases provenientes de 

leveduras e bactérias está numa região mais neutra (6,0-7,0 e 6,5-7,5 

respectivamente). Estas diferentes condições de pH ótimo permitem selecionar a 

lactase mais apropriada para uma aplicação específica (KLEIN, 2010). 

 Segundo Oliveira (2005), esta enzima deve a sua importância industrial aos 

problemas tecnológicos, ambientais e de saúde relacionados às suas 

propriedades. Em termos de saúde pública, a sua importância está relacionada 

com a intolerância à lactose apresentada por alguns indivíduos, devido à 

insuficiência intestinal de atividade de β-galactosidase. Relativamente aos 

problemas tecnológicos, verifica-se que o elevado conteúdo de lactose em 

produtos não fermentáveis derivados do leite, tais como gelado e leite 

condensado, pode levar à cristalização da lactose com a consequente obtenção 

de produtos sem a textura adequada. A utilização da β-galactosidase elimina não 

só a cristalização como também permite obter produtos mais “doces”, mais 

cremosos e mais digeríveis, o que permite reduzir a adição de sacarose. Os 
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problemas ambientais estão relacionados com a carga poluente contida no soro 

de queijo. O soro de leite contém lactose, proteínas de elevado valor nutricional e 

funcional, sais minerais, entre outros. Mas, apesar das suas reconhecidas 

qualidades, o soro de queijo é de fato um potencial poluente devido à sua elevada 

carga orgânica, que impossibilita a sua incorporação nos processos tradicionais 

de tratamento de efluentes, e à sua difícil biodegradabilidade (a carga poluente de 

1000 litros de soro é equivalente à de 600 pessoas). 

 

 

2.6 – Processos Fermentativos 

 

Sob o ponto de vista bioquímico, a fermentação pode ser definida como um 

conjunto de trocas ou decomposições químicas produzidas pela atividade de 

micro-organismos vivos em um substrato orgânico (SILVA, 2000). 

A palavra fermentação tem sofrido várias interpretações ao longo do 

tempo. Segundo a origem, a palavra fermentação (fermentare: ferver) significa 

simplesmente uma ligeira condição de ebulição e foi empregado primeiro na 

produção de vinhos. Depois que Gay-Lussac estudou o problema, trocou-se o 

significado da palavra, entendendo-se por fermentação a cisão do açúcar em 

álcool e gás carbônico. Com o aumento dos conhecimentos pelas investigações 

de Pasteur a respeito das causas destas trocas na natureza da matéria em 

fermentação, associou-se a palavra aos micro-organismos e depois às enzimas 

(GAVA, 2002). 

A fermentação dos alimentos é um processo que utiliza o crescimento 

controlado de micro-organismos selecionados, capazes de modificar sua textura, 

sabor e aroma, como também suas propriedades nutricionais. É um processo 

bioquímico em que os micro-organismos retiram do meio em que vivem o material 

nutritivo de que necessitam, ao mesmo tempo em que, sob a ação catalítica de 

suas próprias enzimas, elaboram substâncias como álcool, ácidos, entre outras 

(SILVA, 2000). 
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Segundo Gava (2002), as fermentações podem ser classificadas pelo 

material a fermentar (açúcares, celulose, pectina, albumina, entre outros), pelo 

produto da fermentação (alcoólica, acética, lática, propiônica, entre outros) ou 

pelo agente de fermentação (leveduras, bactérias, bolores). 

 

2.6.1 - Fermentação Alcoólica 

A fermentação alcoólica é um processo que transforma açúcares solúveis 

em etanol como produto principal (GAVA. 2002). O álcool só é formado pelas 

leveduras a partir de monossacarídeos, sendo necessário decompor os açúcares 

superiores em moléculas simples (FERREIRA, 2005).  

A transformação do açúcar (glicose) em etanol e CO2 envolvem 12 reações 

em seqüência ordenada, cada qual catalisada por enzimas específicas. Essas 

enzimas, referidas como “glicolíticas”, sofrem ações de diversos fatores 

(nutrientes, minerais, vitaminas, inibidores, substâncias do próprio metabolismo, 

pH, temperatura e outros), alguns que estimulam e outros que reprimem a ação 

enzimática, afetando o desempenho do processo fermentativo conduzido pelas 

leveduras (SUZART; DIAS, 2007). 

A importância industrial das leveduras vem se estendendo da fermentação 

tradicional. Atualmente, os produtos da biotecnologia a partir de leveduras afetam 

muitos setores comerciais importantes, como as indústrias de alimentos, bebidas, 

biocombustíveis, produtos químicos, enzimas industriais, produtos farmacêuticos, 

produtos agrícolas e o ambiente. Tem-se a previsão de que a produção tradicional 

de álcool etílico e a produção de biomassa irão continuar a fornecer a maior 

quantidade de produtos fermentados do mundo (WIESIOLEK, 2007). 

Entre as leveduras mais utilizadas na fermentação alcoólica encontra-se 

Saccharomyces cerevisiae, usada na elaboração de vinhos; na produção de 

cervejas são utilizadas as espécies S. cerevisiae e S. uvarum (SILVA, 2000). 

A levedura Saccharomyces é um aeróbio facultativo, ou seja, tem a 

habilidade de se ajustar metabolicamente, tanto em condições de aerobiose como 

de anaerobiose (ausência de oxigênio molecular). Os produtos finais da 

metabolização do açúcar dependerão das condições ambientais em que a 

levedura se encontra. Assim, enquanto uma porção do açúcar é transformada em 
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biomassa, CO2 e H2O em aerobiose, a maior parte é convertida em etanol e CO2 

em anaerobiose, processo denominado fermentação alcoólica (SUZART; DIAS, 

2007). 

No início da fermentação é comum a adição ao mosto do pé-de-cuba, que 

nada mais é do que um cultivo de leveduras selecionadas que facilmente 

dominarão o meio por causa do fator quantidade. Durante o processo 

fermentativo o pH do substrato deve ser mantido próximo de 4,5 e temperatura de 

28ºC, fatores ótimos para o crescimento das leveduras responsáveis pela 

fermentação alcoólica, principalmente S. cerevisiae (GAVA, 2002). 

A temperatura de fermentação é extremamente importante: a baixa 

temperatura permite obter alto rendimento em álcool, não somente pela 

fermentação mais completa, mas também por minimizar a perda por evaporação. 

A temperatura também afeta a velocidade da fermentação e a natureza e 

quantidade de compostos secundários. A aeração é necessária para a 

multiplicação de leveduras no início do processo. As leveduras se multiplicam 

vigorosamente no mosto até que a maior parte do oxigênio dissolvido seja 

consumido, e então fermentam os açúcares (HASHIZUME, 2001). 

Além dos fatores que afetam a boa fermentação, o mosto deve conter 

substâncias nutritivas para as leveduras em quantidade suficiente. As substâncias 

nitrogenadas são indispensáveis à levedura de vinificação (HASHIZUME, 2001). 

 

O rendimento teórico da fermentação alcoólica é facilmente calculado pela 

reação apresentada a seguir: 

Glicose  →  Etanol + Gás Carbônico      

C6H12O6    →   2C2H5OH + 2CO2                                                   2.1 

180 g glicose   →    92 g álcool 

 

Cada 100 g de glicose fornece 51,1 g de álcool ou 64,6 mL de álcool 

(densidade igual a 0,79) (SOUZA, 2009). Porém, nem todo o açúcar é 

transformado em álcool; praticamente considera-se que 1ºBrix fornece 0,5ºGL de 
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álcool (GAVA, 2002). Da glicose que não é transformada em álcool, uma parte é 

usada para a formação de células de leveduras, outra na formação de aldeídos, 

glicerol, 2,3 butilenoglicol, ácido lático, ácido succínico, ácido cítrico, como 

produtos resultantes da fermentação alcoólica, e que contribuem para o sabor e o 

aroma (HASHIZUME, 2001). 

 

2.6.1.1 - Levedura Fermentativa 

 A espécie Saccharomyces cerevisiae é largamente empregada na indústria 

de alimentos e bebidas. As espécies utilizadas na fermentação para produção de 

etanol são eumicetos, e exibem diversas formas de crescimento e multiplicação. 

Sob certas condições de cultivo, são capazes de utilizar uma variedade de 

substratos, dependendo da espécie em questão. Em geral, esses micro-

organismos são capazes de crescer e de produzir etanol eficientemente em 

valores de pH entre 3,5 e 6,0, e de temperatura entre 28 e 35 ºC (ANDRADE, 

2005). 

 A S. cerevisiae é uma levedura pertencente ao reino Fugi, não patogênica 

e unicelular. É um micro-organismo aeróbio facultativo, ou seja, tem a habilidade 

de se ajustar metabolicamente tanto em condições de aerobiose como de 

anaerobiose (ausência de oxigênio molecular) (LIMA, 2001). Podem crescer em 

temperaturas entre 0 e 40ºC, porém sua temperatura ótima está compreendida 

entre 31 e 34ºC. É de fácil manejo e se reproduz por brotamento, além de se 

proliferar prontamente em meio de cultura simples.  Está amplamente distribuída 

na natureza, sendo frequentemente encontrada na superfície de folhas e frutos 

sob a forma de um pó de coloração branca, e tem participação fundamental nos 

processos de fermentação industrial (AZEVEDO, 2005). 

 Segundo Malta (2006), a temperatura ótima, da S. cerevisiae para a 

fermentação é de 5 a 10ºC acima do ótimo para o crescimento da levedura, que 

se encontra na faixa de 25 a 30ºC. Estas considerações não condizem com o fato 

de que nas regiões tropicais a temperatura do processo facilmente atinge 40ºC. 

Stupiello e Horii (1981), citados por Malta (2006), afirmam que a reprodução de 

células pode ocorrer até a temperatura da ordem de 38ºC, havendo inibição da 

multiplicação a 40ºC e na presença de 8 a 9 % (v/v) de etanol. 



 

 23 

 Sua habilidade em converter açúcares a etanol e dióxido de carbono vem 

sendo aproveitada pelos humanos a séculos para a produção de bebidas 

alcoólicas e pães. Segundo Vicenzi (s.d.), mais de 96% do etanol produzido por 

fermentação é através da utilização de S. cerevisiae ou espécies semelhantes, 

particularmente S. uvarun. 

 A diversidade enzimática da levedura S. cerevisiae permite a utilização de 

vários tipos de carboidratos. A glicose é a fonte preferida; no entanto, frutose, 

galactose, alguns dissacarídeos (manose, melibiose e sacarose), trissacarídeos 

(rafinose) e polissacarídeos (amido) também são utilizados (AZEVEDO, 2005). 

 Devido à importância dos processos tecnológicos envolvendo a levedura S. 

cerevisiae, quer na panificação, na produção de cerveja, vinho e outras bebidas 

alcoólicas ou ainda na produção de um combustível alternativo e renovável, tal 

micro-organismo pode ser considerado o eucarioto mais estudado e cujo 

metabolismo é mais o conhecido (WIESIOLEK, 2007). 

 Considerando que micro-organismos multicelulares podem usar órgãos e 

tecidos especializados para prover um ambiente interno relativamente estável e 

homogêneo, organismos unicelulares como a levedura S. cerevisiae têm 

desenvolvido mecanismos autônomos para adaptação de mudanças ambientais 

drásticas. As leveduras regularmente resistem a flutuações nos tipos e 

quantidades de nutrientes disponíveis, temperatura, osmolaridade e acidez de seu 

ambiente, e variável presença de agentes nocivos como radiação e agentes 

tóxicos. De fato, quando condições ambientais mudam abruptamente, a célula 

deve rapidamente ajustar seu programa de expressão genômica para se adaptar 

às novas condições (WIESIOLEK, 2007). 

 Segundo Wiesiolek (2007), num grupo de organismos tão grande e 

diversificado como as leveduras, pode-se encontrar uma variedade de reações 

fisiológicas, assim como pode ser visto em relação à morfologia e à reprodução. A 

desassimilação de açúcares como glicose, pode ocorrer anaeróbica 

(fermentação) ou aerobicamente (respiração). O processo mais característico é a 

desassimilação anaeróbica, também conhecida comumente como fermentação 

alcoólica, cujos produtos finais principais são álcool etílico e dióxido de carbono. 
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 A levedura S. cerevisiae possui três enzimas diferentes envolvidas na 

fosforilação da glicose e frutose: hexoquinase A, hexoquinase B e glicoquinase. 

As suas hexoquinases fosforilam glicose em frutose enquanto a glucoquinase é 

específica para a glicose. O piruvato, que é o último metabólito da glicólise, pode 

ser convertido em muitas rotas que dependem da oxirredução e do estudo 

energético das células. Em aeróbios, a maioria do piruvato entra no ciclo do ácido 

tricarboxílico (via acetilcoenzima A) onde é oxidado completamente a CO2 e água. 

Porém, em condições limitadas de O2, ou em organismos anaeróbios, o piruvato 

pode ser convertido em produtos metabólicos como ácido lático, ácido acético e 

etanol, via processo fermentativo. O maior produto final do metabolismo de 

leveduras é o etanol, e por esta razão, é conhecido como fermentação alcoólica. 

No entanto, acetato e succinato são formados. A via fermentativa, que gera etanol 

e acetato, começa com a descarboxilação de piruvato a acetaldeído, que é 

posteriormente reduzido a etanol pela álcool-desidrogenase ou então é oxidado a 

acetato (WIESIOLEK, 2007). 

 Apesar de a levedura S. cerevisiae fermentar uma grande variedade de 

açúcares, não é capaz de metabolizar a lactose, devido à ausência da enzima β-

galactosidase e da permease da lactose, que permite a entrada da lactose para o 

interior das células. Têm surgido nos últimos anos, várias abordagens para a 

fermentação da lactose por S. cerevisiae. Uma das primeiras a surgir, utiliza a 

técnica de fusão de protoplastos, construindo híbridos de estirpes de S. cerevisiae 

e Kluyveromyces lactis utilizadores de lactose (DOMINGUES; TEIXEIRA, s.d.). 

 Embora as estirpes fermentadoras de lactose sejam capazes de produzir 

etanol a partir de soro, estes organismos são relativamente intolerantes ao etanol. 

Mesmo tendo sido demonstrada a sua capacidade de crescer em concentrações 

de lactose elevadas (22-24%), essas estirpes demoram uma a duas semanas 

para metabolizar completamente a lactose (DOMINGUES, 2001). Rajagopalan e 

Kosikowski (1982) citados por Domingues (2001) relatam a diminuição do tempo 

de fermentação usando uma estirpe de Kluyveromyces fragilis NRRL Y2415 

adaptada a elevadas concentrações de lactose. 

 De qualquer forma, o estudo comparativo da produção de etanol por 

estirpes de K. fragilis e S. cerevisiae a partir de permeado de soro previamente 

hidrolisado indicaram que elevados teores alcoólicos (6,5%) a partir de elevados 
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teores de sólidos (30-35%) só eram obtidos com estirpe S. cerevisiae 

(DOMINGUES, 2001). 

 Segundo Domingues (2001), se não fosse a incapacidade de S. cerevisiae 

em utilizar a lactose como única fonte de carbono, esta levedura seria a primeira 

candidata para fermentação da lactose devido ao seu extensivo uso na indústria 

cervejeira e ao fato de os procedimentos para a produção comercial de etanol e 

biomassa encontrarem-se bem desenvolvidos para este micro-organismo. Uma 

vez que existe um conhecimento muito completo da fisiologia, da genética desta 

levedura e métodos de ADN recombinante disponíveis, tentativas para ultrapassar 

esta limitação da levedura S. cerevisiae têm sido descritas. 

 Duas abordagens distintas têm sido empregadas para produção de etanol 

a partir de soro de queijo usando a estirpe S. cerevisiae: (1) usando soro 

previamente hidrolisado com β-galactosidase como substrato para fermentação 

alcoólica, e (2) co-imobilização da enzima β-galactosidase com as células de 

levedura a fim de evitar o passo de pré-hidrólise que apresenta alguns custos 

significativos. Alternativamente, podem-se gerar estirpes de S. cerevisiae capazes 

de utilizar e fermentar a lactose. 

 

 

2.7 - Fermentação Acética e Produção de Vinagre 

 

 Na indústria de alimentos a fermentação acética é largamente utilizada na 

produção de vinagre, pela oxidação do álcool etílico a ácido acético, feita por 

certas bactérias chamadas de bactérias acéticas (GAVA, 2002; SILVA, 2000). 

 Vinagre é o produto resultante da fermentação acética do vinho. A 

expressão vinagre usada isoladamente é privativa do fermentado acético do 

vinho. Os produtos resultantes de outras matérias-primas são denominados de 

fermentados acéticos seguidos pelo nome do produto de origem (BRASIL, 2006). 

 O vinagre pode ser definido como um alimento do grupo dos condimentos 

obtidos por fermentação acética de soluções alcoólicas diluídas, sendo estas 

resultantes de fermentações alcoólicas de mostos açucarados ou amiláceos. É 
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proibida a elaboração de vinagres por diluição de ácido acético de origem não 

fermentativa. O vinagre será classificado em vinagre de vinho tinto ou de vinho 

branco, de acordo com a matéria prima que lhe deu origem. O produto resultante 

da fermentação acética de outros líquidos alcoólicos será denominado fermentado 

acético, podendo ser usada a palavra vinagre no rótulo, desde que seja acrescida 

do nome da matéria prima de sua origem. Exemplos: vinagre de álcool, vinagre de 

maçã, vinagre de malte, entre outros. Assim como o vinho e muitas outras 

bebidas e alimentos, o vinagre é um fermentado conhecido há milhares de anos. 

Seu nome provém do francês vinaigre ou vinho azedo (ZANCANARO, 2001). 

 Segundo Conner e Algeier (1976), citados por Zancanaro (2001), no Brasil, 

como em alguns outros países com culturas semelhantes, a maior parte da 

população não dá a devida importância à qualidade dos vinagres, considerando-o 

apenas como um condimento azedo, menosprezando-se, assim, suas 

propriedades nutritivas, organolépticas, sanitizantes e até medicinais. 

 Esse comportamento induz à produção a partir de matérias-primas cada 

vez mais baratas e por processos cada vez mais produtivos, obtendo-se, por 

conseguinte, vinagres que se apresentam realmente apenas como uma solução 

ácida (ZANCANARO, 2001). 

 Segundo a Instrução Normativa Nº 36 de 14 de outubro de 1999, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), fermentado acético 

é o produto obtido da fermentação acética do fermentado alcoólico de mosto de 

frutas, cereais ou de outros vegetais, de mel, ou da mistura de vegetais, ou ainda 

da mistura hidroalcoólica, devendo apresentar acidez volátil mínima de 4,0 

(quatro) gramas por 100 mililitros, expressa em ácido acético, podendo ser 

adicionado de vegetais, partes de vegetais ou extratos vegetais aromáticos ou de 

sucos, aromas naturais ou condimentos. 

 A fermentação alcoólica é a primeira etapa do processo da elaboração do 

vinagre, e é responsável pela produção do fermentado alcoólico, ou vinho, que 

dará origem ao fermentado acético, vinagre. 

 O vinho deve conter entre 5 a 12ºGL. Concentrações muito baixas resultam 

em vinagres fracos, neste caso há necessidade de correção com álcool. Já as 

concentrações elevadas são tóxicas às bactérias acéticas, dificultando a 
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fermentação, neste caso há necessidade de diluição com água ou o uso de 

culturas tolerantes à alta concentração alcoólica (SACHS, 2001). 

 Na segunda fase o etanol é oxidado a ácido acético e outros compostos 

aromáticos. Esta etapa é feita por bactérias acéticas em meio aeróbio. A reação 

de oxidação do etanol a ácido acético é demonstrada abaixo: 

 

        álcool etílico + oxigênio → ácido acético + água 

         CH3CH2OH + O2      →   CH3COOH + H2O 

            46 g       32 g     60 g         18 g 

 

 

 

 Segundo a equação de transformação de etanol em ácido acético, 1,0 g de 

etanol pode fornecer 1,304 g de ácido acético (ZANCANARO, 2001). 

 

2.7.1 - Bactéria Fermentativa 

 As bactérias do ácido acético, assim originalmente definidas, 

compreendem um grupo de micro-organismos aeróbios, Gram–negativos, 

bastonetes, que apresentam mobilidade, realizam uma oxidação incompleta de 

álcoois, resultando no acúmulo de ácidos orgânicos como produto final. Outra 

propriedade é a relativamente alta tolerância às condições ácidas, a maioria das 

linhagens são capazes de crescer a valores de pH menores que 5. Entre os 

agentes de acetificação mais importantes temos várias espécies de Acetobacter e 

Gluconobacter (GAVA, 2002). 

 As bactérias do gênero Acetobacter são bastonetes elipsoidais, retos ou 

ligeiramente curvos. São comumente encontrados em frutas e vegetais e estão 

envolvidos na acidificação bacteriana de sucos de frutas e bebidas alcoólicas, 

cerveja, vinho, produção de vinagre e fermentação de sementes de cacau (LEAL, 

2006). 

 As bactérias acéticas deste gênero são bastonetes elipsoidais e 

apresentam-se em pares ou em cadeias. São aeróbios estritos e oxidam a 

molécula do etanol a ácido acético. A espécie representante do gênero 
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Gluconobacter é o G. oxydans, encontrado em alimentos, vegetais, frutas, 

fermento de padaria, cerveja, vinho, cidra e vinagre (LEAL, 2006). 

 Ao contrário da fermentação alcoólica que normalmente se realiza com 

cultura pura, as experiências têm demonstrado que o uso de cultura mista é mais 

eficiente, provavelmente por interações sinérgicas (SACHS, 2001). 

 Isso é uma característica ou mesmo uma particularidade da fermentação 

acética e apenas recentemente começa a ser elucidada. Ocorre que, sendo o 

vinagre um produto obtido de grandes volumes e a baixo preço, conduz-se o 

processo de forma que as próprias condições do meio em fermentação (presença 

de etanol e baixo pH) selecionem as cepas mais produtivas e adequadas, 

evitando-se assim, a utilização de condições assépticas mais caras 

(ZANCANARO, 2001). 

 As bactérias acéticas diferem na maioria de outras bactérias aeróbicas pelo 

fato de não oxidarem completamente suas fontes de energia até CO2 e H2O 

sendo produzidas pequenas quantidades de outros produtos como aldeídos, 

cetonas, ésteres e outros ácidos orgânicos. Essas bactérias oxidam álcool etílico 

presente no meio em duas etapas. Na primeira etapa, o etanol é oxidado a 

acetaldeído e na segunda, o acetaldeído é oxidado a ácido acético. Sendo ácido-

tolerantes não são prejudicados pela acidez produzida no meio. Durante seu 

desenvolvimento há uma alta demanda de oxigênio e o principal problema na 

produção de vinagre é fornecer aeração suficiente ao meio (COSTA; 

TAKAHASHI; VILLAMONTE, 2006). 

 As bactérias acéticas são particularmente instáveis, mostrando acentuado 

polimorfismo e variação da propriedade bioquímica. Em alguns casos, podem 

perder até mesmo a capacidade fundamental de oxidar o etanol a ácido acético. 

Em relação à temperatura, o melhor rendimento é obtido entre 25°C e 30°C, 

embora suportem temperatura mínima de 4°C a 5°C e máxima de 43°C. No 

entanto temperaturas inferiores a 15°C e superiores a 35°C tornam a fermentação 

acética muito lenta, pois reduzem a atividade bacteriana. Quanto ao álcool, a 

maior parte das espécies suporta até 11% (v.v-1). Em relação ao ácido acético, as 

bactérias acéticas geralmente suportam até 10%. A bactéria acética ideal é 

aquela que resiste à elevada concentração de álcool e de ácido acético, com 
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pouca exigência nutritiva, elevada velocidade de transformação do álcool em 

ácido acético, bom rendimento de transformação, sem hiperoxidar o ácido acético 

formado, além de conferir boas características gustativas ao vinagre (BRASIL, 

2006). 

 Consideram-se, como interesse industrial, as cepas que possuem as 

seguintes qualidades: 

− conferem alto rendimento e produtividade; 

− toleram altas concentrações de etanol e ácido acético; 

− não produzem material viscoso; 

− não consomem o produto; 

− crescem em meios pobres em nutrientes e a temperaturas próximas de 30ºC 

(ZANCANARO, 2001). 

 

2.7.2 - Métodos de Fabricação do Vinagre 

 Dentre os processos existentes para a produção de vinagre, três se 

destacam: o processo lento, Orléans ou de superfície; o processo rápido ou 

alemão e o processo submerso. 

 

A) Método Orléans 

 Conhecido também como lento, superficial ou estacionário, é o método 

mais antigo (surgiu em 1670) utilizado até hoje para a fabricação caseira de 

vinagre. Produz vinagre de excelente qualidade empregando somente fermentado 

como matéria prima (COSTA; TAKAHASHI e VILLAMONTE, 2006). 

 O vinagre é elaborado em fermentadores de mais ou menos 200 litros de 

capacidade, providos de duas aberturas nas extremidades, um tubo em forma de 

J que alcança o fundo do barril e suporte superficial para sustentação da mãe do 

vinagre. As aberturas laterais permitem a entrada de ar necessário para a 

oxidação acética, mas impede a entrada de insetos e outros corpos estranhos. O 

tubo em forma de J serve para a adição de vinhos sem ruptura da película sobre o 
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líquido ou movimentação de partículas já decantadas (COSTA; TAKAHASHI; 

VILLAMONTE, 2006; ZANCANARO, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2.3 - Tanque utilizado para realizar fermentação lenta. 
Fonte: ZANCANARO, 2001. 

  

 Inicialmente, adicionam-se cerca de 60,0 L de vinagre forte não 

pasteurizado, juntamente com 15,0 L de vinho, ambos de boa qualidade. Nas 

quatro semanas seguintes, e semanalmente, adiciona-se 15,0 L de vinho até 

atingir cerca de 2/3 da capacidade do barril. A partir da última semana, retira-se 

15,0 L de vinagre e se repõe 15,0 L de vinho, repetindo-se essa operação (corte) 

a cada sete dias, tornando o processo semicontínuo. As retiradas e adições 

devem ser efetuadas por baixo da película que já deve ter se formado, evitando o 

seu afundamento (ZANCANARO, 2001). 

 Quando cuidadosamente conduzido, o processo descrito produz vinagre de 

muito boa qualidade, praticamente límpido, dispensando clarificações e filtrações. 

Entretanto, é um processo que ocupa muito espaço e de baixa produtividade, 
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sendo inviável comercialmente e usado praticamente só na produção doméstica 

de vinagre (COSTA; TAKAHASHI; VILLAMONTE, 2006). 

 

B) Método rápido ou alemão e processo submerso 

 Tanto o método rápido ou alemão, quanto o método submerso apresentam 

a característica de produzir ácido acético com maior velocidade que o processo 

Orléans. 

 O método rápido ou alemão consiste basicamente na passagem da mistura 

vinho/vinagre através de um material com grande superfície exposta (carvão, 

bagaço de cana, madeira, etc.) e que contém as bactérias acéticas, encontrando, 

em contracorrente, ar atmosférico. A mistura a ser acetificada é passada pelo 

material quantas vezes forem necessárias, até a transformação total do etanol em 

ácido acético (ZANCANARO, 2001). 

 No processo submerso a fermentação acética pode ocorrer com alta 

eficiência e produtividade utilizando-se fermentadores de aço ou madeira, 

equipados com aeradores especialmente desenvolvidos para fornecerem ar em 

todos os pontos da calda em fermentação, serpentina para controle de 

temperatura, quebra-espuma, alcoógrafo, carga e descarga automáticas, etc. O 

sistema de aeração é do tipo auto-aspirante, localizado no fundo do tanque. Esse 

sistema de aeração compreende uma turbina estrelada acoplada ao eixo de um 

potente motor, localizado sob o fermentador e um tubo de aspiração fixado sobre 

a turbina verticalmente e que alcança o meio externo pela parte superior do 

tanque, por onde o ar é aspirado e distribuído por um sistema de aletas 

denominado estator, localizado ao redor da turbina (ZANCANARO, 2001). 

 Durante o processo fermentativo acético, é importante tomar alguns 

cuidados como: 

Controle da oxigenação: por se tratar de um micro-organismo aeróbio estrito, 

depende de um suprimento adequado de O2, sob pena de não ocorrer a 

fermentação. A velocidade da fermentação vai depender da quantidade de ar 

fornecido bem como de sua transferência às bactérias. Entretanto a aeração 

excessiva pode levar à perda de álcool por evaporação, aumento exagerado da 

temperatura pelo excesso de atividade metabólica e perda de ácido acético por 
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oxidação. A aeração forçada, só é recomendada nos processos fechados onde se 

pode controlar melhor as outras variáveis (SACHS, 2001). 

Controle do teor residual de álcool: a permanência de vinagre pronto na vinagreira 

pode acarretar a oxidação do ácido acético à H2O e CO2, isto ocorre toda vez que 

o teor de álcool é inferior a 0,2% e ainda se tem suprimento de oxigênio, o que 

provoca a perda de acidez (SACHS, 2001). 

Controle da temperatura: de um modo geral a temperatura ideal para o 

crescimento das bactérias acéticas situa-se entre 25 e 32ºC. As baixas 

temperaturas reduzem a velocidade da fermentação e altas temperaturas 

provocam perda de viabilidade da cultura, entretanto temperaturas mais elevadas 

podem ser usadas, se a somatória das concentrações de álcool e ácido acético 

não for elevada, e usando raças de fermento acético tolerante (SACHS, 2001). 

Correção de nutrientes: de um modo geral os vinhos de frutas e cereais já contém 

apreciável concentração de nutrientes minerais e vitaminas necessárias a uma 

boa fermentação acética, dispensando a correção. Mas quando se utiliza álcool 

ou outros destilados para a produção de vinagre, é indispensável a adição de 

minerais, aminoácidos e vitaminas do complexo B (SACHS, 2001). 

 Após o término da fermentação, o vinagre não deve permanecer na 

vinagreira, pois se isto ocorrer, as bactérias não tendo mais álcool para 

metabolizar, começam a oxidar o ácido acético, enfraquecendo o vinagre. Sendo 

assim o vinagre já devidamente fermentado deve ser acondicionado em 

recipientes apropriados e sem contato com o ar, pois sem oxigênio as bactérias 

são inibidas (SACHS, 2001). 

 Quando produzido pelo processo lento, o vinagre já possui aspecto límpido, 

podendo dispensar o processo de clarificação, que pode ser realizado com argila, 

albumina de ovo, entre outras substâncias. Pode passar também por um processo 

de envelhecimento, que lhe confere sabor e aroma mais suaves (COSTA; 

TAKAHASHI; VILLAMONTE, 2006). 

 Durante a maturação do vinagre ocorrem diversas reações entre o fenol 

residual e o ácido acético, formando o acetato de etila, responsável pelo bouquet 

do vinagre (SILVA, 2000). 
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 O vinagre deve ser embalado em material resistente que não sofra 

corrosão e que não transmita cor ou odores desagradáveis ao produto. Os mais 

indicados são PVC, polipropileno, polietileno e o vidro. Após o envasado, deve-se 

realizar a pasteurização (ZANCANARO, 2001). 

 A composição característica de um vinagre depende basicamente da 

matéria prima que o originou. Os vinagres obtidos a partir de frutos ou de malte 

possuem composição mais complexa que o vinagre de álcool por conter 

praticamente todas as substâncias solúveis existentes na matéria prima ou que se 

formaram no processo fermentativo alcoólico e acético. Por outro lado, o vinagre 

de álcool contém apenas as substâncias provenientes do destilado alcoólico, as 

formadas na fermentação acética e outras poucas adicionadas como nutrientes 

(COSTA; TAKAHASHI; VILLAMONTE, 2006). 

 Além de ser utilizado como condimento no tempero de saladas (vinagre), o 

ácido acético pode ser empregado ainda como acidulante em diversos alimentos, 

na desinfecção de hortaliças ou ainda na sanitização das carnes. Isolado ou em 

conjunto com outros ácidos orgânicos, o ácido acético é capaz de eliminar a 

maioria das bactérias patogênicas e deterioradoras, presentes nos alimentos 

(SILVA, 2000). 

 Pode ser utilizado como sanitizante em alimentos, uma vez que apresenta 

toxicidade alta contra os micro-organismos e baixa contra os seres humanos. A 

ação antimicrobiana desse ácido resulta de sua ação lipolítica, onde os íons 

hidrogênio penetram na membrana celular do micro-organismo, acidificando o seu 

interior, inibindo assim o transporte de nutrientes (SILVA, 2000). 
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3.0 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente capítulo são apresentadas as etapas, em sequência 

cronológica de desenvolvimento da pesquisa, as metodologias, os equipamentos 

e os reagentes químicos necessários para a realização das análises. 

 

3.1 – Estudo da Fonte Geradora de Soro de Leite no Processamento de 
Queijos 
 

 Para estudo da fonte geradora do resíduo soro de leite foi realizada uma 

análise do processo produtivo de queijos, explicitando as características 

operacionais de cada uma das etapas/equipamentos e por meio de uma avaliação 

qualitativa foi possível identificar as etapas de geração de resíduos, 

principalmente o soro de leite. O resultado dessa etapa foi um fluxograma que 

indica os elementos de entrada (matérias primas e insumos) e saída (produtos, 

subprodutos e resíduos), componentes do processo e o fluxo de materiais.  

 

 

3.2 – Caracterização do Soro de Leite 

 

 O soro de leite in natura já desnatado utilizado neste trabalho, é 

classificado como soro doce de leite, pois é proveniente da dessora de queijos 

elaborados com a adição de enzima, responsável pela coagulação do leite. No 

decorrer do trabalho o mesmo será designado somente como soro de leite. 

O soro de leite foi cedido pela indústria Sooro, localizada no município de 

Marechal Cândido Rondon/PR. O volume de soro coletado foi de 

aproximadamente 150 L (provenientes de um mesmo lote), sendo transportado 

em 3 tambores plásticos com capacidade individual de 50 L. No laboratório de 

Física II, do Curso de Engenharia Química da Unioeste, campus de Toledo/PR, o 

soro foi transferido para garrafas PET, com capacidades volumétricas diferentes, 

previamente higienizadas mediante lavagem com detergente neutro, enxague e 
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sanitização com solução alcoólica 70%. Imediatamente após o envase, as 

garrafas foram armazenadas em freezer (à –23ºC), até o início do processo 

fermentativo alcoólico.  

 Foram mantidos sob resfriamento (à 4ºC), 4,0 L de soro para a realização 

das análises de caracterização da amostra. As análises de pH, acidez Dornic 

(acidez ºD), sólidos totais, cinzas, lactose e proteína foram realizadas no 

laboratório de Controle de Poluição, do Curso de Engenharia Química da 

Unioeste, campus de Toledo/PR. As análises de DBO, DQO foram realizadas no 

laboratório de Limnologia Aplicada, do Grupo de Pesquisa em Recursos 

Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) da Unioeste, campus de Toledo/PR.  

As análises para caracterização da matéria prima foram realizadas em 

triplicata e são descritas a seguir: 

 

3.2.1 - Verificação do pH 

 O potencial hidrogeniônico do soro coletado, foi verificado utilizando-se um 

pHmêtro da marca MS Tecnopon, modelo MPA210.  

 

3.2.2 - Determinação da Acidez Dornic 

 A acidez ºD inicial do soro de leite e dos fermentados alcoólicos, foi 

quantificada por meio da metodologia descrita pelo Ministério da Agricultura, 

pecuária e Abastecimento – MAPA (BRASIL, 2006), conforme Anexo 8.1. 

 

3.2.3 – Quantificação dos Sólidos Totais 

 A análise quantitativa de sólidos totais do soro de leite foi realizada 

utilizando a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2005), conforme 

Anexo 8.2 
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3.2.4 - Determinação de Cinzas  

As determinações de cinzas do soro de leite, do fermentado alcoólico e 

acético de soro de leite foram realizadas conforme a metodologia descrita pelo 

Instituto Adolfo Lutz (2005), conforme Anexo 8.3. 

 

3.2.5 - Determinação de Açúcar Redutor 

 A quantidade de açúcar redutor presente inicialmente no soro (lactose), 

além dos açúcares redutores presentes no fermentado alcoólico do soro de leite 

após a adição de glicose PA, foram quantificados por meio da metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2005), conforme Anexo 8.4. 

 

3.2.6 - Quantificação de Proteína 

 A quantificação do nitrogênio proteico inicial do soro de leite empregado 

para o processo fermentativo, bem como o teor de proteína final do fermentado 

alcoólico e acético produzido, foram realizadas empregando-se a metodologia 

descrita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (Anexo 

8.5). Os equipamentos utilizados foram: um digestor de marca Logen e um 

destilador de nitrogênio de marca LS Logen Scientific, modelo 1904 (BRASIL, 

2006).  

 
 

3.3 – Fermentação Alcoólica 

 

3.3.1 – Planejamento Experimental Fracionário 

 Na presente pesquisa, optou-se inicialmente em conduzir os experimentos 

de fermentação alcoólica no soro de leite segundo um planejamento experimental 

fracionário de resolução IV, com quatro variáveis independentes em dois níveis e 

triplicata no ponto central, como mostra a Tabela 3.1. As variáveis estudadas 

foram: 

 A adição de enzima lactase em diferentes concentrações; 



 

 37 

 A adição do carboidrato glicose em diferentes concentrações; 

 A influência da variação de temperatura no processo fermentativo alcoólico; 

 A influência da agitação no processo fermentativo alcoólico. 

 
Tabela 3.1 – Variáveis e níveis analisados na fermentação alcoólica pelo 
planejamento experimental fracionário 

 Fatores Nível (-1) Ponto Central (0) Nível (+1) 
Lactase (%) 0,05 0,075 0,1 

Glicose (g.L-1) 45 55 65 
Temperatura (ºC) 28 32 36 
Agitação (rpm) 0 50 100 

 

A Tabela 3.2 representa a distribuição de experimentos que foram numerados 

de 1 a 11. O objetivo do emprego deste tipo de planejamento foi o de selecionar 

as variáveis que estatisticamente apresentariam diferença significativa, ao nível 

de significância de 10% (α = 0,1), para a resposta esperada após a fermentação 

alcoólica do soro de leite in natura. 

O intervalo de temperatura estabelecida variou de 28 a 36ºC. No nível -1 a 

temperatura foi fixada em 28ºC; para o nível +1 empregou-se a temperatura de 

36ºC, enquanto que para o ponto central a temperatura foi determinada pela 

média dos níveis (-1 e +1), sendo esta de 32ºC. Boze e colaboradores (1992), 

citado por Pinheiro (2004), afirmaram que a temperatura tem grande influência na 

taxa de crescimento, no tipo de metabolismo, nas necessidades nutricionais e na 

composição em biomassa. Afeta também a estrutura dos componentes celulares, 

especialmente as proteínas e os lipídios, os mecanismos de regulação, as 

reações enzimáticas e a permeabilidade celular. A temperatura ótima para a 

produção de biomassa de leveduras está localizada no intervalo de 25 ºC a 38 ºC. 
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Tabela 3.2 – Experimentos e seus respectivos níveis e fatores 

  

 A utilização da enzima lactase se faz necessária pois a levedura 

empregada na fermentação alcoólica (S. cerevisiae) é incapaz de assimilar a 

lactose naturalmente presente no soro de leite. Assim a hidrólise desse 

dissacarídeo a seus monossacarídeos (glicose e galactose) pela enzima lactase 

foi de grande importância para que a levedura pudesse aproveitar a glicose e a 

galactose como fonte de carbono nutriente e também para a conversão em 

etanol. 

  
3.3.2 - Micro-organismo Utilizado 

 O micro-organismo utilizado para o preparo do inóculo, e responsável pela 

fermentação alcoólica do soro de leite, foi a levedura comercial Saccharomyces 

cerevisiae, adquirida na forma de fermento liofilizado da marca Fleishmann. 

 

3.3.3 - Preparo do Soro de Leite  

 Para a realização da quebra da lactose presente inicialmente no soro de 

leite, empregou-se a enzima β-galactosidase, conhecida como lactase, em sua 

Variáveis 
Experimentos Temperatura Agitação Concentração 

de enzima 
Concentração 

de glicose 
1 - - - - 
2 + - - + 
3 - + - + 
4 + + - - 
5 - - + + 
6 + - + - 
7 - + + - 
8 + + + + 
9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
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forma liofilizada, cedida pela empresa Prozyn Indústria e Comércio LTDA. A 

lactase permaneceu 6 h hidrolisando a lactose do soro de leite, em concentração 

e condições estabelecidas conforme planejamento experimental. O procedimento 

de preparo do soro de leite está exemplificado na Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma representativo das etapas do preparo do soro de leite in 
natura a ser fermentado alcoolicamente 
 

3.3.4 - Preparo do Inóculo 

 O inóculo foi preparado separadamente para cada um dos ensaios, 

segundo a metodologia descrita por Corazza (2001), e adaptada para a 

fermentação do soro de leite in natura, em volume igual a 1,0 L, demonstrado 

esquematicamente pela Figura 3.2. 

O volume de soro previamente hidrolisado e contendo a enzima lactase, 

destinado à elaboração do inóculo, foi adicionado em frascos de vidro de 550 mL, 

com tampa metálica perfurada. Adicionou-se a cada meio, sob agitação manual, a 

fonte de carbono (glicose P.A.) em concentrações pré-estabelecidas pelo 

planejamento experimental fracionário (45,0 g.L-1, 55,0 g.L-1 e 65,0 g.L-1). 

Posteriormente, adicionou-se a levedura comercial S. cerevisiae liofilizada, em 

concentração de 10 g.L-1, agitando manualmente o líquido durante um minuto, 
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para que ocorresse a solubilização da glicose adicionada, a homogeneização da 

levedura e a aeração do meio. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3.2 – Fluxograma representativo das etapas de preparo do inóculo 
 

Os onze inóculos foram mantidos por 12 horas sob as mesmas condições 

de temperatura e agitação estabelecidas no planejamento experimental 

fracionário para posteriormente serem adicionados ao soro de leite a ser 

fermentado alcoolicamente. Este período de tempo foi necessário para que 

houvesse adaptação, crescimento e multiplicação da levedura fermentativa. Ao 

final das 12 horas o inóculo foi adicionado ao soro a ser fermentado, conforme 

exemplificado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Fluxograma completo correspondente ao processo fermentativo 
alcoólico  
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3.3.5 - Fermentadores  

 Frascos de vidro com volume útil de 3,0 L foram adaptados para a 

realização da fermentação alcoólica. A estes frascos, foram acopladas duas 

mangueiras para cada fermentador, onde uma delas encontrava-se mergulhada 

no soro em fermentação (mosto), e teve por objetivo facilitar a retirada das 

amostras para análise, através da sucção do fermentado com seringa descartável 

de 20 mL. A segunda mangueira não submersa no mosto e com extremidade para 

fora do fermentador foi utilizada para proporcionar a saída de gases, formados 

durante a fermentação alcoólica. A extremidade externa da mangueira 

encontrava-se mergulhada em solução de água e água sanitária na concentração 

de 10%, evitando assim a contaminação pelo ar ambiente (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 - Conjunto fermentativo empregado na fermentação alcoólica do soro 
de leite. 
 

3.3.6 – Fermentação sem Agitação 

 Duas estufas bacteriológicas foram utilizadas durante a fermentação 

alcoólica, com o objetivo de controlar a temperatura, bem como de isolar os 

fermentadores do meio externo. Nelas foram realizados os ensaios que não 

necessitavam agitação. Uma delas é de marca Cienlab, modelo CE-300/150. A 

outra da marca Quimis, modelo Q317D243. 
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3.3.7 - Fermentação com Agitação 

 Uma incubadora refrigerada com agitação (Shaker) de marca Tecnal, 

modelo TE-421 foi utilizada nos processos fermentativos onde, além do controle 

da temperatura dos fermentadores, a agitação fazia-se necessária, segundo 

planejamento experimental fracionário. 

 

3.3.8 - Processo Fermentativo Alcoólico 

 O soro de leite foi preparado com 12 horas de antecedência ao início da 

fermentação. Cada fermentador foi acrescido de enzima lactase, em quantidade 

determinada pelo planejamento experimental, e baseada em estudos já realizados 

pela indústria fornecedora Prozyn Ind. Com. LTDA (Anexo 8.6). Após 6 h de 

hidrólise da lactose pela enzima lactase adicionada, foi adicionado glicose PA 

(conforme planejamento experimental fracionário), em cada um dos 

fermentadores, com a finalidade de aumentar a concentração de etanol produzido 

para que posteriormente os fermentados alcoólicos produzidos fossem utilizados 

como matéria prima para a elaboração dos fermentados acéticos. A correção dos 

açúcares fermentescíveis foi calculada a partir da concentração inicial de lactose 

presente no soro de leite.   

 

3.3.9 - Estimativa de Adição da Fonte de Carbono ao Soro de Leite para 
Obtenção do Teor Alcoólico Desejado 
 A adição da enzima lactase ao soro de leite resultaria na hidrólise do 

dissacarídeo lactose em glicose e galactose. No entanto, sabe-se que a reação 

enzimática não apresenta 100% de conversão. Estimou-se assim, que dos 4,76% 

de lactose presente inicialmente no soro de leite, apenas 3,5% teriam sido 

hidrolisados em glicose e galactose pela enzima, os outros 1,26% permaneceriam 

inalteradas no soro. Para determinar a massa de lactose hidrolisada por litro de 

soro, realizaram-se as seguintes estimativas e cálculos: 

 Se 3,5% de lactose equivalem a 3,5 g de lactose por 100 g de soro de leite 

e, considerando que o soro possua uma densidade inferior ao leite in natura (1028 

a 1034 kg.m-³) (TRONCO, 2003), devido ao seu menor teor de sólidos totais, 

estimou-se a densidade do soro como sendo de aproximadamente 1010 g.L-1. 
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Dessa maneira, 100 g de soro de leite equivalem a 9,9x10-2 L. Tem-se assim que 

3,5% de lactose equivaleriam a 35,35 g de lactose hidrolisada por litro de soro. 

 Segundo a Instrução Normativa Nº 36 de 14 de outubro de 1999, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ser considerado 

fermentado acético, o mínimo de ácido acético presente no fermentado deve ser 

de 4,0% (m.v-1). Sabendo que o ácido acético é proveniente da oxidação do álcool 

por bactérias acéticas, e que 1,0 g de álcool pode produzir até 1,3 g de ácido 

acético, fez-se uma analogia com a Tabela 3.3 para determinar a quantidade de 

glicose que seria necessária adicionar ao soro para se obter uma concentração 

conveniente de álcool, do qual se obteria o ácido acético.  

 Considerou-se também que 1,0 g de álcool produziria 1,0 g de ácido 

acético. Desta forma, segundo a Tabela 3.3, a quantidade de glicose necessária 

para produzir 4,9% de álcool e consequentemente 4,9% de ácido acético, é de 

82,3 g.L-1. Como a partir do soro de leite pode-se conseguir aproximadamente 

35,3 g.L-1 de açúcar fermentescível, seria necessário adicionar no mínimo 47,0 

g.L-1 de glicose. 

A partir desses dados, as concentrações de glicose determinadas para a 

elaboração dos ensaios com dois níveis e triplicata em ponto central foram:  

Nível -1: adição de 45,0 g.L-1 de glicose, ou seja, 2,0 g.L-1 a menos que o 

estipulado para a obtenção de 4,9% de ácido acético;  

Nível +1: adição de 65,0 g.L-1 de glicose, obtendo assim 18,0 g.L-1 de glicose a 

mais que o estimado necessário para a produção do fermentado acético;  

Ponto central: no ponto central todas as variáveis trabalhadas são calculadas 

como sendo o ponto médio entre o nível +1 e o nível -1. Dessa maneira, a 

concentração de glicose adicionada foi de 55,0 g.L-1. 

Em percentual (m.v-1) a concentração aproximada de açúcar redutor 

presente no soro de leite após a adição de glicose deveria ser de 9,26% para os 

ensaios que receberam 45,0 g.L-1 de glicose; 10,26% para o ponto central, que 

recebeu 55,0 g.L-1 de glicose e 11,26% para os demais ensaios, que receberam a 

maior adição de glicose, 65,0 g.L-1. Esses valores são obtidos através da soma do 

percentual de lactose inicialmente encontrada no soro (4,76%) e do percentual de 

glicose adicionada aos ensaios (4,5; 5,5 e 6,5%). 



 

 45 

Tabela 3.3 – Correlação entre concentração de açúcares e potencial alcoólico 

Graus 
Baumé 

Graus 
Brix 

Medida 
refratométrica 

(% de sacarose) 
Concentração de 

açúcar (g.L-1) 
Potencial alcoólico 

(16,83 g de açúcar L-1 
para 1% de álcool) 

5,20 9,10 10,00 82,30 4,90 

5,70 10,10 11,00 92,90 5,50 

6,30 11,10 12,00 103,60 6,20 

6,80 12,00 13,00 114,30 6,80 

7,40 13,00 14,00 125,10 7,40 

7,90 14,00 15,00 136,00 8,10 

8,50 15,00 16,00 147,00 8,70 

9,00 16,00 17,00 158,10 9,40 

9,60 17,00 18,00 169,30 10,10 

10,10 18,00 19,00 180,50 10,70 

10,70 19,00 20,00 191,90 11,40 

11,20 20,10 21,00 203,30 12,10 

11,80 21,10 22,00 214,80 12,80 

12,30 22,10 23,00 226,40 13,50 

12,90 23,20 24,00 238,20 14,20 

13,50 24,40 25,00 249,70 14,80 

Fonte: RIBÉREAU-GAYON et al (2006). 

 

3.3.10 – Retirada de Amostras 

 As amostras foram retiradas dos fermentadores seguindo sempre uma 

mesma ordem. Assim, a sequência das análises realizadas foi igual, para todos 

os ensaios, sendo o pH o primeiro a ser medido, seguido pela determinação da 

acidez e, por último, a concentração de açúcar redutor no meio. 

As análises foram realizadas nos tempos 0, 3, 6, 9, 12, 15, 23, 29, 35, 47 e 

59 h de fermentação. As primeiras 15 h sofreram um espaçamento menor de 

tempo para verificação das variáveis pH, acidez e concentração de açúcar 

redutor, pois a atividade fermentativa nesse período tende a ser mais intensa, 
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devido à adaptação e multiplicação do micro-organismo fermentativo, bem como 

do consumo do substrato e produção do produto esperado.  

 

3.3.11 - Finalização do Processo Fermentativo Alcoólico 

 Após o término do processo fermentativo alcoólico, o fermentado foi 

envasado em garrafas de vidro âmbar e hermeticamente fechados com rolhas 

metálicas. As garrafas foram devidamente identificadas, conforme Figura 3.5 e 

mantidas à temperatura ambiente por quatro dias para que ocorresse a 

fermentação complementar, visando à completa transformação dos açúcares 

redutores, que permaneceram em suspensão, a etanol.  

 

 

Figura 3.5 – Garrafas de vidro âmbar hermeticamente fechadas e identificadas 
contendo o fermentado alcoólico de soro de leite. 

 

Após a fermentação complementar, as garrafas e seu conteúdo foram 

submetidos a um processo térmico de pasteurização em estufa, com a finalidade 

de inativar a levedura S. cerevisiae. O binômio tempo x temperatura empregado 

foi de 30 minutos à 72ºC (+ 1ºC). O binômio tempo x temperatura foi estimado 

levando em consideração o tempo utilizado em indústrias cervejeiras para 

pasteurização de cervejas envasadas em garrafas de vidro âmbar de 600 mL e a 

temperatura necessária para a destruição de micro-organismos contaminantes do 
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leite, e consequentemente do soro de leite. Segundo Fontana (2009), o tempo 

necessário para a pasteurização a 60ºC, de cervejas hermeticamente envasadas, 

é de aproximadamente 42 minutos. A temperatura empregada para a 

pasteurização de leite, conforme IN 51 de 18 de setembro de 2002 do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é de 72 a 75ºC durante 15 a 20 

segundos. Assim, foi estabelecido que para a pasteurização em estufa do 

fermentado alcoólico de soro de leite envasado em garrafas de vidro âmbar 

deveria permanecer por pelo menos 30 minutos até atingir a temperatura de 72ºC. 

O engarrafamento hermético seguido da aplicação do processo térmico foi 

a alternativa encontrada para evitar a perda de qualidade do fermentado 

produzido. As garrafas foram mantidas a temperatura ambiente. Antes de se 

realizar a caracterização do fermentado alcoólico, todas as amostras foram 

submetidas a um processo de filtragem para separar a parte sólida precipitada. A 

filtragem foi realizada com o auxílio de bomba a vácuo, que foi conectada a um 

sistema simples de filtragem, composto por dois erlenmayers conectados em 

série, funil e papel filtro qualitativo. Este sistema foi montado no interior de um 

freezer horizontal de marca Cônsul e capacidade para armazenamento de 530 L.  

A finalidade de realizar a filtragem no interior do equipamento foi a de 

reduzir ao máximo a volatilização do etanol e também de outros álcoois presentes 

nos fermentados. Após a filtração, cada garrafa contendo o fermentado alcoólico 

filtrado foi imediatamente fechada hermeticamente com rolhas metálicas. 

 
3.3.12 - Determinações Analíticas Realizadas Durante a Fermentação 
Alcoólica 
 

3.3.12.1 - Verificação do pH 

 O potencial hidrogeniônico do mosto foi verificado ao longo de toda 

fermentação alcoólica, utilizando-se o pHmêtro da MS Tecnopon, modelo MPA-

210. O mesmo volume de amostra utilizado para a determinação do pH foi 

posteriormente dividido e empregado para a determinação da acidez e também 

da concentração de açúcar redutor. 
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3.3.12.2 - Determinação da Acidez Dornic 

 Ver item 3.1.2. As análises de acidez Dornic foram realizadas em duplicata. 

Na discordância de algum resultado, realizou-se uma nova titulação para a 

verificação da acidez correta.   

 

3.3.12.3 - Determinação da Concentração de Açúcar Redutor 

 Ver item 3.1.5. As análises de concentração de açúcar redutor foram 

realizadas em duplicata. Na discordância de algum resultado, realizou-se uma 

nova titulação para a verificação da concentração de açúcar redutor correta. 

 

3.3.12.4 – Determinação da Concentração Celular e da velocidade específica 
máxima de crescimento (µmáx.) da Levedura Saccharomyces cerevisiae 
 A medida da biomassa celular da levedura S. cerevisiae foi realizada 

somente para os fermentados alcoólicos produzidos com o objetivo de serem 

empregados como matéria prima para a elaboração dos fermentados acéticos. 

Durante 60 h de fermentação alcoólica, foram coletados por 13 vezes, amostras 

em triplicata de 1 mL de cada meio fermentescível. O método utilizado para a 

determinação da concentração celular seca foi baseado e adaptado de Rodrigues 

(2005). Eppendorfs previamente identificados foram mantidos em estufa à 90ºC 

até massa constante P1. Volumes de 1 mL de cada meio fermentescível foram 

adicionados ao eppendorf identificado e pesado e o material foi centrifugado a 

14.000 rpm por 5 min em uma centrífuga de eppendorf (marca Eppendorf, modelo 

Centrifugue 5804R). Este procedimento foi repetido três vezes, sendo que para 

cada nova centrifugação o volume de líquido era descartado e substituído por 

água destilada. Após a centrifugação os eppendorfs contendo em seu interior o 

material sólido decantado foram secos em estufa a 50 +/- 2ºC até a obtenção de 

peso constante P2, pesados em balança analítica. A diferença P2-P1 foi 

considerada como biomassa celular seca. Os valores obtidos da média aritmética 

de triplicatas foram plotados em gráfico. 

 A velocidade específica máxima de crescimento celular (µmáx.) foi obtida 

através do coeficiente angular da equação da reta, obtida após a construção do 
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gráfico Ln (X/X0) em função do tempo de fermentação. Onde X corresponde a 

biomassa seca (g.L-1) medido ao longo do processo fermentativo, e X0 a 

concentração de células secas existentes no meio no tempo zero do processo 

fermentativo. 

 

 

3.4 - Caracterização do Fermentado Alcoólico de Soro de Leite 
  

A caracterização do fermentado alcoólico do soro de leite foi realizada em 

momentos diferentes, para cada um dos fermentados. As garrafas foram abertas, 

sendo imediatamente retirada a alíquota de amostra necessária para a realização 

das análises e posteriormente fechadas hermeticamente e novamente 

pasteurizadas a 72ºC por 30 minutos. 

 As análises realizadas para a caracterização do fermentado alcoólico do 

soro de leite foram: determinação de etanol, pH, acidez ºD, sólidos totais, cinzas, 

açúcar redutor e teor de proteína. 

 

3.4.1 - Determinação do Etanol Produzido na Fermentação Alcoólica  

 Para quantificar o etanol produzido, foi utilizado um cromatógrafo a gás, de 

marca Construmaq, modelo U-13, do laboratório de Análise Instrumental do Curso 

de Engenharia Química da Unioeste, campus de Toledo/PR. A coluna de 

separação empregada foi a Carbowax, tendo como gás de arraste o hidrogênio a 

uma vazão volumétrica de 60 mL min-1. As condições térmicas utilizadas foram as 

seguintes: 

Temperatura da coluna: 150ºC; 

Temperatura do vaporizador: 131ºC; 

Temperatura do detector: 204ºC. 

Para a construção da curva padrão, foram preparadas soluções de etanol e 

água com concentrações conhecidas (1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% e 

10% de etanol). O pico correspondente ao etanol, no cromatograma, teve sua 
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área calculada com o auxílio do software OriginLab, versão 8.0. Todas as 

amostras foram analisadas em triplicata. 

 

3.4.2 - Verificação do pH  

 Ver item 3.2.1. 

  

3.4.3 - Determinação da Acidez Dornic 

 Ver item 3.2.2. 

 

3.4.4 - Quantificação do Extrato Seco 

 Metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2005) (Anexo 8.7), aplicável 

a vinhos secos e outras bebidas fermentadas com extrato seco menor que 3,0 

g/100mL. O método avalia o resíduo seco (sólidos totais) da bebida. 

 

3.4.5 - Determinação de Cinzas 

 A metodologia utilizada para a determinação do resíduo por incineração 

(cinzas) é descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2005) para analisar o leite (ver item 

3.2.4). Esta metodologia foi adaptada para o fermentado alcoólico do soro de leite 

e calculada empregando-se os mesmos parâmetros descritos na metodologia 

citada (Anexo 8.3). 

 

3.4.6 - Quantificação de Proteína 

 Ver item 3.2.6. 
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3.5 - Fermentação Acética 

 

3.5.1 - Fermentado Alcoólico de Soro de Leite 

 As variáveis avaliadas na primeira fermentação, que não apresentaram 

influência significativa, foram fixadas e novos fermentados alcoólicos foram 

produzidos com o objetivo de utilizá-los como matéria prima para a obtenção do 

fermentado acético. Como a temperatura, a concentração de enzima e a 

existência ou não de agitação não apresentaram influência significativa ao nível 

de 10%, optou-se por utilizar: 

 A menor temperatura (28ºC): a elevação da temperatura no processo 

fermentativo alcoólico, mesmo não sendo significativa (α = 0,1), 

demonstrou influência negativa; 

 A menor concentração de enzima (0,05%): pois o valor comercial da 

enzima lactase é elevado; 

 Fermentação estática: objetivando a redução nos gastos energéticos 

necessários para agitar o meio fermentativo. 

Dessa maneira, somente as concentrações de glicose adicionadas ao soro 

de leite foram variadas (45 g.L-1, 55 g.L-1 e 65 g.L-1) para a elaboração dos três 

fermentados alcoólicos que serviram como matéria prima para a elaboração dos 

fermentados acéticos. A tabela 3.4 especifica como foram elaborados os três 

fermentados alcoólicos. 

 

Tabela 3.4 – Elaboração dos fermentados alcoólicos utilizados como matéria 
prima para a produção dos fermentados acéticos de soro de leite. 

Fermentados alcoólicos  
Variáveis I II III 

Concentração de glicose adicionada (g.L-1) 45 55 65 
Concentração de enzima adicionada (%) 0,05 0,05 0,05 

Temperatura ºC 28 28 28 
Agitação Sem Sem Sem 
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3.5.2 – Micro-organismo 

 Para transformar o álcool produzido na fermentação alcoólica em ácido 

acético, utilizaram-se bactérias acéticas selvagens, provenientes da produção de 

vinagre colonial. A chamada “mãe do vinagre” é uma camada espessa de aspecto 

gelatinoso, que se forma sobre o fermentado acético. São células de bactérias 

acéticas que se agrupam na superfície do líquido devido à necessidade de 

estarem em contato direto com o ar, pois são organismos estritamente aeróbicos. 

 A “mãe do vinagre” utilizada neste trabalho foi obtida exclusivamente da 

produção de vinagre tinto colonial obtido pelo processo lento, em uma 

propriedade rural do município de Pinhalzinho/SC.  

 

3.5.3 - Preparo do Fermentado Acético “Forte” de Soro de Leite 

 Foram preparados três fermentados acéticos fortes distintos, empregando-

se três fermentados alcoólicos previamente elaborados. Estes fermentados 

alcoólicos foram produzidos como descrito no item 3.4.1 e são representados na 

Figura 3.6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Preparo do fermentado acético “forte”. 
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Foi elaborado 900 mL de cada fermentado acético forte em béquer de vidro 

com capacidade para 1,0 L, através da adição direta de 10 gramas de bactérias 

acéticas selvagens, em forma de “mãe do vinagre”, provenientes da produção 

colonial de vinagre. Após serem devidamente tampados com parafilme perfurado 

e cobertos com gaze, os béqueres permaneceram à temperatura ambiente 

durante 15 dias para que ocorresse a fermentação acética e consequente 

produção do fermentado acético forte. 

 

3.5.4 - Fermentação Acética do Soro de Leite 

 A segunda fermentação realizada na pesquisa foi a fermentação 

acética do fermentado alcoólico do soro de leite. Nesta etapa, 18 frascos de vidro 

com mesmo formato e capacidade para 550 mL foram empregados como 

fermentadores. Os frascos foram cobertos com parafilme, ao qual se realizaram 

pequenas perfurações para que ocorresse constante troca de ar. Sobre o 

parafilme, prendeu-se uma gaze com o auxílio de fita elástica. O objetivo da 

utilização do parafilme e da gaze foi o de evitar a contaminação do fermentado 

por partículas sólidas grosseiras. 

Para cada fermentado acético forte produzido, foram testadas três 

metodologias para a produção de fermentado acético. Todas as fermentações 

acéticas foram realizadas em duplicata, como mostrado na Figura 3.7.  

As metodologias propostas nessa etapa da pesquisa para a produção do 

fermentado acético, envolveram três processos distintos: processo Lento ou 

Orléans, realizado em estufa bacteriológica de marca Quimis, modelo Q317D243; 

através da aplicação de agitação de 100 rpm, em shaker de marca Tecnal, 

modelo TE-421; e por último, realizando a aeração do meio utilizando um 

compressor de ar de marca Big Air e modelo A420. A Figura 3.7 exemplifica como 

foram subdivididos os fermentados alcoólicos para a realização da fermentação 

acética. Uma melhor descrição de cada processo encontra-se exposta nos itens 

3.5.4.1, 3.5.4.2 e 3.5.4.3. 
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Figura 3.7 – Fluxograma completo correspondente ao processo fermentativo 
acético  

 

3.5.4.1 – Método Lento ou Orléans  

Esta metodologia foi descrita por Zancanaro (2001), e consiste basicamente 

na utilização de um fermentado acético forte (não pasteurizado) para iniciar o 

processo fermentativo do fermentado de soro. Esta metodologia recebe o nome 

de Orléans, processo lento ou em superfície, e se caracteriza por produzir 

vinagres de excelente qualidade, devido ao envelhecimento do produto à medida 

que se forma, pois o tempo de produção é prolongado. Desta maneira iniciou-se, 

em escala laboratorial, o processo fermentativo acético, onde inicialmente foram 
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adicionados em cada frasco de vidro 80% de fermentado acético forte e 20% de 

fermentado alcoólico, ambos de soro de leite.  Semanalmente e, durante 4 

semanas, adicionou-se 20% (do volume inicial) de fermentado alcoólico de soro 

de leite ao volume de produto existente dentro dos frascos de vidro. 

Anteriormente à adição do fermentado de soro ao fermentado acético, realizava-

se uma coleta de 7,0 mL de volume do produto para a verificação do pH e 

posterior quantificação de carboidratos e etanol presentes no meio naquele 

instante. Após a verificação do pH, a amostra coletada era identificada e mantida 

sob congelamento até a realização das análises cromatográficas. 

 

3.5.4.2 - Método com Agitação a 100 rpm 

Propôs-se uma agitação constante de 100 rpm dos frascos contendo o produto 

a ser fermentado, tendo como objetivo um aumento da incorporação de ar ao 

fermentado, visando dessa maneira, acelerar o processo fermentativo acético. A 

agitação só era interrompida durante a coleta da amostra destinada às análises. 

Tomou-se por base o processo fermentativo lento, onde foi utilizado o mesmo 

volume de fermentado acético forte inicial. Porém, o fermentado alcoólico foi 

adicionado todo de uma única vez, no primeiro dia de fermentação. Os frascos 

foram mantidos sob agitação durante 11 dias. Diariamente foram coletados 7,0 

mL de volume para verificação do pH e posterior quantificação de carboidratos e 

ácido acético. Os procedimentos seguintes foram os mesmos descritos no método 

anterior. 

 

3.5.4.3 - Método Aerado 

A incorporação do ar ao meio foi realizada com o auxílio de um compressor 

provido de duas saídas de ar. Cada uma delas foi destinada a um único 

fermentador e permaneceu constantemente aerando o meio. A aeração só era 

interrompida durante a coleta da amostra destinada às análises. Nesta 

metodologia também foi empregado o mesmo volume inicial de fermentado 

acético forte. Assim como na metodologia de agitação, o fermentado alcoólico foi 

adicionado em uma única parcela, no primeiro dia de fermentação. Os frascos 

foram mantidos aerados durante 9 dias. Diariamente foram coletados 7,0 mL de 
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volume para verificação do pH e posterior quantificação de carboidratos e ácido 

acético. Os procedimentos seguintes foram os mesmos descritos no primeiro 

método. 

 

3.5.5 - Determinação Analítica Realizada Durante a Fermentação Acética 

 
3.5.5.1 - Determinação da Concentração de Ácido Acético 

 O ácido acético produzido no meio durante a fermentação acética foi 

quantificado com o auxílio de cromatógrafo líquido da marca Shimadzu. A coluna 

empregada para a separação dos componentes do fermentado acético foi a C-18. 

A fase móvel utilizada constituída por 50% de ácido fosfórico (0,1%) e 50% de 

metanol 5%. A vazão volumétrica da fase móvel foi mantida a 0,4 mL.min-1. 

 A quantificação do ácido acético para o método de fermentação lento foi 

realizada semanalmente, enquanto que para os métodos agitado e aerado a 

quantificação do etanol foi feita diariamente. 

 

3.6 – Caracterização do Fermentado Acético 

 

A caracterização do fermentado acético foi realizada somente para o 

Ensaio III produzido por meio do Método Orléans Modificado. O fermentado 

acético foi submetido às seguintes análises: pH, quantificação de proteína, sólidos 

totais, cinzas, DBO, DQO e concentração de ácido acético. As análises de DBO, 

DQO foram realizadas no laboratório de Limnologia Aplicada, do Grupo de 

Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) da Unioeste, campus 

de Toledo/PR.  

As metodologias utilizadas para a verificação do pH, quantificação de 

proteína, sólidos totais, cinzas e determinação da concentração de ácido acético 

são as mesmas descritas nos itens 3.2.1, 3.2.6, 3.2.3, 3.2.4, 3.5.5.1, nesta ordem. 
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4.0 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo será possível encontrar todos os resultados obtidos e 

discutidos durante a pesquisa realizada para a obtenção do fermentado acético 

de soro de leite.  

 

4.1 – Estudo da Fonte Geradora de Soro de Leite no Processamento de 
Queijos 
  

 A principal fonte geradora de soro de leite é a indústria queijeira, que 

produz aproximadamente 9,0 L de soro para cada quilograma de queijo 

elaborado. Dentre os tipos de soro gerados durante a produção de queijos (doce 

e ácido), o soro doce é produzido em maior escala e é proveniente da produção 

de queijos tipo minas frescal, mussarela, prato, colonial, cheddar, dentre outros. 

 Sabendo-se que o soro de leite é uma fonte altamente poluidora, tendo em 

vista que seu potencial poluidor é aproximadamente 100 vezes maior que o do 

esgoto doméstico, e que a DBO desse efluente encontra-se na faixa de 30.000 a 

60.000 mg.L-1 (ALESSI, 2005), optou-se pela utilização do soro doce de leite, 

tendo em vista sua maior geração e disponibilidade de nutrientes. 

 A Figura 4.1 representa o fluxograma de um processo genérico de 

produção de queijo. Dentre as 14 (quatorze) etapas do processo de produção de 

queijos apresentadas, o soro de leite, produto de interesse para a presente 

pesquisa é gerado somente em três etapas do processo: coagulação do leite, 

corte da coalhada formada e enformagem e prensagem do queijo. A etapa que 

representa a maior geração, em volume de soro, é a etapa de dessora/prensagem 

do queijo. Essa etapa tem como principal função drenar a massa formada e 

compactá-la com a finalidade de unir os grãos de massa e eliminar o restante de 

soro, de forma a se obter o bloco de queijo final (RIBEIRO, 2001). 
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Figura 4.1 – Fluxograma do processamento de leite para a produção de queijos 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

4.2 – Caracterização do Soro de Leite 

 

 O soro de leite in natura fornecido pela indústria processadora de soro 

localizada no município de Marechal Cândido Rondon-PR, é proveniente da 

mistura de soros doces de diversos laticínios da região. Tais laticínios produzem 

queijos de vários tipos e com características variadas. Assim, o soro de leite 

desnatado utilizado na pesquisa esteve composto pela mistura de soro de queijo 

tipo prato, minas padrão, mussarela, colonial, minas frescal, dentre outros, porém 

todos considerados soro doce. 

 As análises de caracterização inicial do soro de leite in natura desnatado 

foram realizadas em triplicata. A média aritmética dos resultados está 

apresentada na segunda coluna da Tabela 4.1. Os demais valores presentes nas 
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colunas subsequentes são resultados encontrados em outras pesquisas por 

diferentes autores. 

 

Tabela 4.1 - Caracterização do soro de leite in natura desnatado e comparação 
com dados de outros pesquisadores. 

FORNARI (2006) Caracterização da 
Matéria Prima Soro 
de Leite Desnatado 

In Natura 

FONSECA 
(2008) 

PELEGRINE; 
CARRASQUEIRA 

(2008) 
Soro de 
Queijo 

Mussarela 

Soro de 
Queijo 
Prato 

CUNHA 
et al 

(2009) 

pH  6,30 6,33  - 6,25 6,44 - 
Acidez ºD 9,44 11  - 20 15 - 

A. R.% 4,76 3,78  - 4,27 3,67 4,74 
Proteína % 0,83 0,78 0,68 0,83 0,86 0,66 
Gordura % < 0,1 * 0,73 0,44 0,74 0,77 0,16 

S. T. % 6,06 8,63 7,99 -   - 6,1 
Cinzas % 0,55 2,37 0,5  -  - 0,53 

DBO (mg.L-1) 56.734 - - - - - 
DQO (mg.L-1) 77.586 - - - - - 
*Percentual máximo de gordura residual no soro de leite desnatado pela empresa Sooro, exigido 
pela Instrução Normativa nº 51 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

A. R.: Açúcar Redutor. 

S. T.: Sólidos Totais. 

 

Comparando as características do soro de leite utilizado na presente 

pesquisa com os demais resultados encontrados na literatura, percebe-se a 

existência de valores semelhantes e até mesmo iguais. O único constituinte que 

apresentou perceptível diferença, quando comparado com os resultados dos 

demais autores, foi o percentual de gordura devido ao processo de desnate 

ocorrido ainda na indústria que forneceu o soro de leite. 

Na coleta optou-se pelo soro desnatado principalmente para facilitar o 

trabalho laboratorial, pois o processo de desnate teria que ser realizado antes da 

caracterização final do fermentado acético produzido, tendo em vista que a 

presença de gordura não é característica natural em vinagres ou fermentados 

acéticos comerciais. 
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Na verificação do potencial hidrogeniônico constatou-se um valor médio de 

pH igual a 6,30. Fonseca (2008) em estudo com soro de leite tipo minas frescal 

encontrou pH de 6,33, enquanto Fornari (2006) estudando soro de leite mussarela 

e prato encontrou valores de pH 6,25 e 6,44, nesta ordem. A acidez ºD foi 

verificada por meio de método titulométrico, onde foi constatado um valor igual a 

9,44 ºD. Este valor ficou um pouco abaixo dos encontrados em outras pesquisas 

como, por exemplo, a de Fornari (2006), que obteve 11 ºD e a de Teixeira e 

Fonseca (2008) que obtiveram acidez igual a 12,49 ºD, para soro de leite tipo 

minas padrão.  Essa pequena diferença pode ser consequência da miscelânea de 

tipos de soro que compõem a amostra analisada, do pequeno percentual de 

gordura no soro, que pode apresentar acidez graxa elevada ou ainda da presença 

de substâncias com característica básica no soro analisado (cloreto de cálcio, 

hidróxido de sódio). A acidez ºD pode variar ainda em função da qualidade do 

leite empregado na produção do queijo, do processo produtivo empregado e das 

condições de armazenamento do soro após produção de queijos. 

A concentração de açúcar redutor (lactose) encontrada foi de 4,76%, o que 

indica o bom estado de conservação desse soro, não havendo a diminuição na 

concentração de lactose devido ao consumo de micro-organismos contaminantes. 

Essa afirmação é válida, pois a concentração de lactose no leite de vaca varia 

conforme a espécie, entre 4,7 e 5% (GONZÁLES; DÜRR & FONTANELI, 2001). 

Segundo Tronco (2003), a concentração média de lactose no leite é de 4,9%. 

Cunha (2009) obteve açúcar redutor igual a 4,74%, para soro de leite tipo minas 

frescal. Para o mesmo tipo de soro, Fonseca (2008) encontrou 3,68% de açúcar 

redutor. Teixeira e Fonseca (2008) encontraram 4,42 e 4,12% de lactose para 

soro de leite tipo mussarela e tipo minas padrão, nesta ordem. Observa-se que a 

variação no percentual de lactose dos soros pesquisados é pequena, mesmo 

tratando-se da produção de diferentes tipos de queijos. Isto só é possível, pois 

durante a produção de queijos, esse componente não fica retido na massa 

proteica coagulada para elaboração de queijos, sendo eliminado juntamente com 

o soro, durante a etapa de dessora. O percentual de lactose no soro só é elevada, 

quando este é proveniente da produção de queijos coagulados com o auxílio de 

coalho (enzima renina). Quando o queijo é produzido por meio da coagulação 

realizada por micro-organismos, a concentração de lactose no soro é mínima, 
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resultado do consumo da mesma pelo micro-organismo que produz ácido lático. O 

soro obtido desse tipo de queijo é chamado soro ácido (ANTUNES, 2003).  

 O teor de proteína encontrado no soro analisado foi de 0,83%. Essa 

porcentagem de protídeos corresponde às proteínas séricas, como a albumina do 

soro, α-lactoalbumina, β-lactoglobulina, imunoglobulinas e protease-peptonas, 

bem como frações de caseína que não ficaram retidas no queijo. Fornari (2006) 

quantificou 0,83% e 0,86% de proteína, para o soro de leite proveniente de 

queijos tipo mussarela e prato, sucessivamente. Para o soro de queijo tipo minas 

frescal, Fonseca (2008) quantificou 0,78% de proteínas e Cunha (2009) apenas 

0,66%. 

 A baixa concentração de alguns elementos no soro, quando comparados 

com o leite, como gordura e proteína, deve-se ao processo de obtenção do queijo, 

que consiste na coagulação da proteína do leite (caseína) para formação de uma 

massa branca, denominada queijo, que retém grande parte da gordura presente 

no leite, bem como vitaminas e pequenas concentrações de sais minerais, como 

cálcio e fósforo (RIBEIRO, 2001).  

 Sólidos totais são os resíduos remanescentes após a evaporação da água 

presente no soro. É a soma das proteínas, açúcar redutor, gordura, vitaminas e 

sais que o constituem. O percentual de sólidos presentes no soro empregado 

nesta pesquisa correspondeu a 6,06% do volume total. Cunha (2009) encontrou 

6,1% de sólidos totais em soro de leite tipo minas frescal. Teixeira e Fonseca 

(2008) encontraram 6,28 e 6,33% para soro proveniente da produção de queijo 

minas padrão e mussarela. 

 A quantidade de cinzas corresponde somente aos sais minerais presentes 

no soro. É obtida após a incineração da amostra, onde há a queima completa dos 

compostos orgânicos. O percentual de cinzas do soro em estudo foi de 0,55%, 

enquanto Teixeira e Fonseca (2008) encontraram 0,49% para soro de leite 

proveniente da produção de queijo minas frescal e 0,47% para soro de leite tipo 

mussarela. Cunha (2009) obteve um teor de cinzas de 0,53% para soro de leite 

tipo minas frescal. 

 Quanto aos valores médios de DBO e DQO obtidos do soro de leite 

utilizado nessa pesquisa, 56.734 mg.L-1 e 77.586 mg.L-1 respectivamente, 
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(Apêndice 7.1), constata-se que esses se encontram no intervalo de valores 

citados na literatura que é de 30.000 a 60.000 mg.L-1 de DBO e DQO em torno de 

50.000 mg.L-1 (BALDASSO, 2008; BIASUTTI, 2006; ANDRADE, 2005; ALVES, 

2005).  

  

 

4.3 – Fermentação Alcoólica 

 

 Durante o processo fermentativo alcoólico, foram verificadas algumas 

características do mosto fermentescível, como a variação de pH, acidez ºD e 

concentração de açúcar redutor. A fermentação alcoólica foi realizada em 59 h, 

sendo monitorada ao longo desse período. O comportamento do consumo de 

açúcar redutor pela levedura S. cerevisiae é apresentado na Figura 4.2. 

  

Figura 4.2 - Concentração de açúcar redutor do meio fermentescível, durante a 

fermentação alcoólica 
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O soro de leite in natura apresentava 4,76% de açúcar redutor, em sua 

quase totalidade lactose, antes da adição de glicose PA. Cada ensaio recebeu 

uma quantidade determinada - pelo planejamento experimental fracionário -  

desse monossacarídeo antes do início da fermentação propriamente dita, e 

passou a apresentar a concentração de açúcares redutores (glicose e talvez 

presença de lactose) indicada pelo tempo zero, na Figura 4.2. Assim, os ensaios 

VI e VII apresentaram 9,12% de açúcar redutor, a menor concentração 

constatada entre os onze ensaios antes do início do processo fermentativo 

alcoólico. Em contrapartida, o Ensaio VIII apresentou a maior concentração inicial 

de açúcar, medida em 11,8%. 

Os ensaios I, IV, VI e VII apresentaram as concentrações iniciais de 

açúcares redutores mais baixas dentre os 11 ensaios preparados. Essa 

constatação deve-se a menor adição de glicose ao meio, determinada pelo 

planejamento experimental fracionário. Da mesma forma, os ensaios 

correspondentes ao ponto central (nível 0), PC 1, PC 2 e PC 3 encontravam-se 

com as concentrações intermediárias de açúcar redutor, por terem sido 

acrescidos de concentrações intermediárias de glicose. Já os ensaios II, III, V e 

VIII apresentaram os níveis mais elevados de açúcar redutor inicialmente 

constatado nos meios a serem fermentados (entre 11,3 e 11,8%). A concentração 

mais elevada de açúcares redutores nesses ensaios é devido a maior adição de 

glicose a eles, previamente estabelecida por planejamento experimental, 

conforme Tabela 3.2. 

 No decorrer das 59 horas de fermentação, observou-se uma redução 

contínua dos açúcares redutores, evidenciando que os mesmos estavam sendo 

consumidos pela S. cerevisiae, e transformados em produto principal (etanol) e 

produtos secundários como glicerol, ácidos propiônico e succínico (HASHIZUME, 

2001; PINHEIRO, 2004).  

 Kargi e Ozmihci (2005) em seus estudos de fermentação alcoólica de soro 

de leite reconstituído empregando a levedura Kluyveromyces marxianus, com o 

objetivo de produzir etanol, obtiveram comportamento semelhante do consumo de 

lactose ao longo de 72 horas de fermentação. O maior consumo de lactose 

aconteceu entre o tempo zero e 48 horas, quando sua concentração praticamente 

foi extinta. 
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 Christensen et al (2010) também realizando fermentação de soro de leite in 

natura com a levedura K. marxianus para produzir etanol, observaram a redução 

da lactose em função do tempo até que, após 72 horas de fermentação, toda a 

lactose presente inicialmente no soro foi consumida pela levedura, sendo utilizada 

principalmente como fonte de energia pela K. marxianus e transformada 

majoritariamente em etanol. Grba et al (2002) comparando duas estirpes de K. 

marxianus constataram o mesmo comportamento, para ambas as estirpes  

estudadas, do consumo da lactose do soro de leite, porém para um tempo de 

fermentação igual a16 horas, não havendo consumo completo da lactose. 

Observa-se, na Figura 4.2, uma variação no tempo de consumo dos 

açúcares redutores dos onze meios fermentescíveis. A maior diferença é 

percebida entre os ensaios II e VIII, onde o ensaio II demorou aproximadamente 

35 h para reduzir à 2,0% a concentração de açúcares redutores presentes no 

meio, enquanto o ensaio VIII alcançou esta mesma concentração em um tempo 

de fermentação muito inferior, de 15 h. Como ambos os ensaios foram elaborados 

com a adição da mesma concentração inicial de glicose, uma possível explicação 

para a existência dessa diferença pode ser devida a utilização de inóculos 

diferentes para todos os ensaios. Assim, cada fermentador pode ter recebido um 

número distinto de células de leveduras fermentativas. Dessa maneira o ensaio 

que recebeu uma quantidade maior de células de leveduras ativas, apresentou 

uma redução mais rápida dos açúcares redutores presentes no meio, devido ao 

maior consumo dos mesmos pelas leveduras ali presentes em maior quantidade. 

 O consumo e transformação dos açúcares redutores, pela levedura, 

ocasionou a alteração do pH do meio fermentativo. Além das análises de 

verificação do consumo de açúcares redutores ao longo do processo fermentativo 

alcoólico, foram realizas verificações de pH e acidez Dornic do soro de leite em 

fermentação. 

 O comportamento obtido durante a fermentação alcoólica para o valor de 

pH e acidez ºD, dos onze ensaios realizados, estão representados nas Figuras 

4.3 e 4.4, respectivamente.   

Inicialmente, o pH do soro de leite utilizado no processo fermentativo 

alcoólico, apresentava valor igual a 6,30. Após a adição e homogeneização do 
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inóculo no meio a ser fermentado, o pH de todos os ensaios apresentaram 

redução, encontrando-se no intervalo de 4,56 (Ensaio VI) e 6,00 (Ensaio VII). 

Esses valores são correspondentes ao tempo zero da Figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3 – Comportamento do pH do meio fermentativo alcoólico. 

 

 
Figura 4.4 - Comportamento da acidez ºD do meio fermentativo alcoólico. 
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A redução do pH do meio a ser fermentado, após a adição do inóculo, 

deve-se aos produtos secundários produzidos no inóculo durante o crescimento 

celular e multiplicação das leveduras. Esses produtos podem ser o ácido lático, 

ácido succínico e ácido cítrico, conforme afirma Hashizume (2001). Observa-se 

que durante o processo fermentativo alcoólico, todos os ensaios apresentaram 

comportamento semelhante para os valores de pH, verificando-se a redução 

contínua do mesmo até o tempo aproximado de 15 horas de fermentação para 

todos os ensaios e posterior estabilização do mesmo para o ensaio III e VII. Os 

demais ensaios apresentaram redução do pH até o final das 59 horas de 

fermentação, porém com menor intensidade devido ao término do período de 

fermentação tumultuosa que tem duração de aproximadamente 24 horas.  

Os ensaios I, III, V e VII apresentaram os menores pH’s obtidos ao final do 

processo fermentativo alcoólico. Este fato pode ser explicado devido ao fato de 

que foram elaborados com a menor concentração de glicose inicialmente 

adicionada ao soro de leite, e que dessa maneira os produtos secundários 

formados durante a fermentação alcoólica (ácidos orgânicos) e responsáveis pela 

redução do pH foram produzidos em menor quantidade, resultando em um pH 

menos ácido.  

A diferença de pH dos meios, no tempo zero deve-se principalmente às 

condições de temperatura que os inóculos, e posteriormente os ensaios foram 

submetidos. É possível constatar, observando o planejamento experimental e a 

Figura 4.3, que os inóculos e ensaios submetidos à temperatura de 36ºC (nível 

+1) apresentaram maior redução de pH. Segundo Torija et al (2002), a 

temperatura afeta diretamente a ecologia microbiana e as reações bioquímicas da 

levedura; exerce um efeito em todos os aspectos do crescimento, metabolismo, 

viabilidade e fermentação. Oliveira (1988) citado por Souza (2009) afirma que 

para a levedura S. cerevisiae, temperatura elevada afeta o metabolismo da 

mesma, levando a uma diminuição da tolerância ao etanol e formação de 

produtos secundários. 

 Após 59 horas de fermentação, o pH dos onze ensaios encontravam-se 

entre 3,28 (Ensaio VI) e 4,63 (Ensaio VII). Conforme a Figura 4.3.2, observa-se 

que o pH do Ensaio VI apresentou-se mais ácido do que os demais ensaios, tanto 

no início da fermentação alcoólica, quanto no final dela. O Ensaio VI foi submetido 
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à maior temperatura (36ºC), não sofreu agitação, foi acrescido da maior 

quantidade de lactase (0,1%) e da menor concentração de glicose (45,0 g.L-1). O 

pH mais elevado dentre os ensaios, tanto no início do processo fermentativo 

alcoólico, quanto no final dele, foi obtido no Ensaio VII, onde se aplicou a menor 

temperatura (28ºC), a máxima agitação (100 rpm), a máxima concentração de 

lactase (0,1%) e a mínima concentração de glicose (45,0 g.L-1). Após a 

fermentação do soro de leite para a produção de aguardente, Suzart (2007) 

verificou que o fermentado alcoólico produzido apresentava-se com pH igual a 

4,02. Este valor encontra-se dentro do intervalo de valores de pH verificados nos 

onze fermentados alcoólicos de soro de leite desse trabalho. 

 Após a adição do inóculo aos ensaios, a acidez ºD apresentou valores 

entre 10,06 ºD (Ensaio VII) e 26,68 ºD (Ensaio VI), o que comprova que para o 

maior pH medido (6,00) há a correspondência da menor acidez ºD encontrada 

(Ensaio VII); e para o menor pH medido (4,56) se verifica a maior acidez ºD 

encontrada (Ensaio VI). Essa linha de raciocínio também é válida para os valores 

de acidez ºD encontrados ao final da fermentação alcoólica, onde o Ensaio VI 

permaneceu apresentando a maior acidez (147,84 ºD) e conseqüentemente o 

menor pH, enquanto o Ensaio VII mostrou-se o menos ácido dentre os onze 

ensaios (33,24 ºD), correspondendo também ao maior pH encontrado na Figura 

4.3.  

 Pela Figura 4.4 é possível observar que os ensaios III e VII, desenvolveram 

um comportamento de acidez ºD distinto dos demais fermentados alcoólicos ao 

longo do processo fermentativo. Tanto o Ensaio III, quanto o Ensaio VII 

apresentaram elevação da acidez ºD nas primeiras 15 h de fermentação, seguida 

de redução dessa acidez com posterior estabilização. Analisando conjuntamente 

a matriz do planejamento experimental (Tabela 3.2), percebe-se que ambos os 

ensaios (III e IV) foram submetidos às mesmas condições de temperatura (28ºC) 

e agitação (100 rpm). Essas evidências auxiliam no entendimento do 

comportamento da acidez ºD dos dois ensaios. Sabe-se que durante a 

fermentação alcoólica há produção de gás carbônico (CO2) e que a maior 

quantidade do gás é liberada durante a fermentação tumultuosa, que acontece 

nas primeiras horas da fermentação alcoólica (BARBOSA et al, 2010; DINIZ, 

2009; MALTA, 2006; SILVEIRA, 2006). 
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 O CO2, quando dissolvido em água produz ácido carbônico (H2CO3) 

aquoso (ENGARRAFADOR MODERNO, 2010; VIEIRA, 1996), que devido sua 

instabilidade, logo se decompõe em gás carbônico e água (TEIXEIRA, s. d.). Esta 

propriedade pode ter sido responsável pela redução da acidez ºD após as 

primeiras 15 h de fermentação alcoólica, visto que, a princípio houve um elevado 

consumo de açúcar redutor (Figura 4.2) e consequente produção de etanol e CO2. 

Devido a presença de agitação do meio fermentescível (100 rpm), o CO2  

produzido foi homogeneizado e parcialmente solubilizado, formando ácido 

carbônico e provocando uma acidez ºD “aparente”, eliminada posteriormente 

devido a dissociação do H2CO3 em CO2 e H2O. A redução da acidez se deu a 

partir do tempo 15 h, possivelmente devido ao decréscimo da atividade 

fermentativa, o que resultou em uma menor produção de CO2 e consequente 

redução na formação de H2CO3.  Percebe-se também que os ensaios III e VII 

apresentaram os menores valores de acidez ºD finais. Isso pode ser explicado, 

pois após a dissociação do H2CO3 e volatilização do CO2 a quantidade de 

substâncias com características ácidas presentes no meio foi mínima, pois a 

formação de produtos secundários (ácido lático, ácido propiônico, ácido succínico) 

foi baixa devido ao emprego da menor temperatura (28 ºC) estabelecida no 

planejamento experimental (SOUZA, 2009; HASHIZUME, 2001; PINHEIRO, 

2004). 

 Os ensaios I e V também foram submetidos à temperatura de 28ºC, porém 

não sofreram agitação, o que pode ter provocado um estresse celular à S. 

cerevisiae, resultando em mudança de rota metabólica, como cita Souza (2009), 

aumentando a concentração de produtos secundários no meio, que ocasionaram 

uma acidez ºD final maior que os ensaios III e VII. Na Figura 4.4 ainda é possível 

observar que os ensaios (I, III, V e VII) submetidos à menor temperatura durante a 

fermentação apresentaram acidez ºD menor que os demais ensaios, realizados 

em temperaturas de 32 e 36ºC.   

 Comparando os gráficos de comportamento do pH e da acidez ºD, 

evidencia-se que, conforme reduziu o pH do mosto, houve aumento da acidez do 

mesmo. Esta característica era esperada, tendo em vista que, para que ocorra a 

redução do pH compostos ácidos devem ser produzidos ou adicionados ao meio. 



 

 69 

 Após o término das 59 horas de fermentação alcoólica, os fermentados 

foram acondicionados hermética e individualmente em garrafas âmbar e mantidos 

durante quatro dias a temperatura ambiente, para finalizar a fermentação no 

interior dos frascos. Posteriormente as garrafas de vidro contendo os 

fermentados, foram pasteurizadas a 72ºC por 30 minutos, e armazenados a 

temperatura ambiente até a realização da caracterização do produto elaborado. 

 

 

4.4 – Caracterização dos Fermentados Alcoólicos 

 

 Os onze fermentados alcoólicos produzidos foram físico-quimicamente 

caracterizados. Antes da realização das análises, todos os ensaios passaram por 

processo de filtração em papel qualitativo. Os valores de pH, acidez ºD, 

concentração de açúcar redutor, percentual de gordura, teor de proteína, sólidos 

totais, cinzas e concentração final de etanol são apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Caracterização dos fermentados alcoólicos  

Ensaio pH Acidez ºD A. R.% Proteína % S. T.% Cinzas % Etanol % 

I 3,49 95,35 < 0,6 0,68 1,78 0,45 4,90 
II 3,04 129,35 < 0,6 0,79 2,09 0,45 4,74 
III 3,88 80,92 < 0,6 0,80 1,77 0,46 6,41 
IV 3,74 82,11 < 0,6 0,83 1,92 0,46 5,34 
V 3,37 77,86 < 0,6 0,81 1,98 0,44 5,60 
VI 2,82 149,09 < 0,6 0,79 2,16 0,45 4,01 
VII 3,85 76,98 < 0,6 0,83 1,83 0,47 4,08 
VIII 3,49 99,29 < 0,6 0,72 1,87 0,46 5,26 
PC I 2,87 123,35 < 0,6 0,70 2,05 0,47 4,25 
PC II 3,13 108,04 < 0,6 0,65 1,87 0,45 5,27 
PCIII 3,03 117,66 < 0,6 0,65 1,97 0,45 5,22 

A. R.: Açúcar Redutor; S.T.: Sólidos Totais 
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 Se compararmos os valores finais de pH obtidos na Figura 4.3 

(correspondente à 59 horas de fermentação alcoólica) com os apresentados na 

Tabela 4.2 (após fermentação complementar na garrafa e posterior 

pasteurização), é possível constatar que houve uma redução nos valores de pH, o 

que caracteriza maior acidez no produto final. O aumento da acidez no 

fermentado alcoólico envasado também foi verificado. No tempo de 59 horas de 

fermentação, a acidez ºD, quantificada nos onze ensaios, apresentava valores 

entre 33,24 e 147,84 ºD. Após o envase, a fermentação complementar na garrafa 

e pasteurização, esses valores ficaram entre 80,92 e 149,09 ºD (Tabela 4.2). 

 Tanto a redução do pH, quanto a elevação da acidez ºD do fermentado 

alcoólico após sofrer os processos de envase, fermentação complementar e 

pasteurização, podem ser explicados devido a produção de produtos secundários 

como ácido lático, ácido propiônico e ácido succínico pelas leveduras 

(HASHIZUME, 2001; PINHEIRO, 2004), que permaneceram fermentando o soro 

de leite mesmo após seu envase. Esta fermentação complementar foi realizada 

para eliminar possíveis açúcares redutores que permaneceram em suspensão 

após as 59 horas de fermentação alcoólica realizada em fermentador, tendo em 

vista que o método utilizado para a detecção da presença desses açúcares não 

os identifica em concentrações abaixo de 0,6%. 

 A concentração de gordura não foi analisada, tendo em vista que o soro 

utilizado como matéria prima no processo foi previamente desnatado pela 

indústria Sooro, de Marechal Cândido Rondon (PR), que forneceu a informação 

da concentração de gordura remanescente no soro de leite por ela desnatado, 

sendo esse valor máximo de 0,1% de gordura. 

 O teor de proteína obtido no produto fermentado alcoólico não apresentou 

grande variação quando comparado ao teor de proteína inicialmente presente no 

soro de leite (0,83%). Os ensaios IV e VII permaneceram com 0,83% de proteína 

em sua constituição. Os demais ensaios apresentaram concentrações de 

proteínas inferiores à existente na matéria prima utilizada. Essa redução pode ser 

resultado do consumo do nitrogênio proteico como fonte nutriente para a levedura 

(PINHEIRO, 2004) e também devido a retenção de partículas sólidas no papel 

filtro qualitativo durante a filtração do fermentado alcoólico. 



 

 71 

 Os sólidos presentes no produto fermentado apresentaram redução de até 

29,21% (Ensaio III) se comparado a composição inicial do soro de leite utilizado. 

Essa redução é devida à hidrólise e consumo da lactose presente no soro, bem 

como da separação de alguns sólidos, dentre eles a proteína, durante a filtração. 

O resíduo de incineração (cinzas), que corresponde ao teor de minerais presentes 

nos fermentados também se apresentou inferior ao encontrado inicialmente na 

matéria prima (0,55%). O menor percentual de cinzas obtido no fermentado 

alcoólico foi de 0,44% (Ensaio V), ou seja, 20% a menos que o valor existente no 

soro de leite desnatado utilizado. Alguns minerais, como o sódio, o zinco e o ferro 

(BALDASSO, 2008; PINHEIRO, 2004; DOMINGUES, 2001) podem ter sido 

utilizados pela levedura S. cerevisiae como fonte de micronutriente, ou ainda 

eram constituintes dos sólidos retidos durante a filtração dos ensaios.  

 A última coluna da Tabela 4.2 apresenta os dados de concentração de 

etanol produzido pela levedura S. cerevisiae, para cada ensaio, durante a 

fermentação alcoólica do soro de leite desnatado. Observa-se que a menor 

concentração de etanol produzida foi de 4,01%, encontrada no Ensaio VI. Este 

ensaio, seguindo os parâmetros estabelecidos no planejamento experimental 

fracionário, não sofreu agitação, foi submetido à maior temperatura (36 ºC), 

recebeu a maior concentração da enzima lactase, porém recebeu a adição da 

menor concentração de glicose (45,0 g.L-1). O baixo percentual de etanol 

encontrado no Ensaio VI deve-se principalmente à limitação de glicose. 

 O Ensaio III apresentou o maior percentual de etanol produzido durante o 

processo fermentativo alcoólico (6,41%). As condições estabelecidas pelo 

planejamento experimental fracionário, e aplicadas a este ensaio foram: menor 

temperatura (28 ºC), máxima agitação (100 rpm), menor adição de lactase 

(0,05%) e máxima adição de glicose (65,0 g.L-1). Possivelmente, o emprego de 

temperatura reduzida, combinada com a adição de maior concentração de glicose 

fez com que o percentual de etanol produzido no Ensaio III fosse um dos maiores 

obtidos neste trabalho. O cromatograma obtido para o Ensaio III encontra-se no 

apêndice 7.2 do trabalho. 

 Utilizando como exemplo o Ensaio III, que produziu 6,41% de etanol, sendo 

que a concentração inicial de açúcar redutor era de aproximadamente 12,8%, 
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calcula-se que para a obtenção de um grama de etanol foram necessários 2,0 g 

de açúcar redutor.  

 Massud, Vallet e Martin (1999) obtiveram uma concentração de 2,5% de 

etanol após fermentação com Kluyveromyces fragilis, do soro de leite contendo 

50,0 g.L-1 de lactose, o que caracteriza o consumo de 2,0 g de lactose para 

produzir 1,0 g de etanol, assim como o encontrado na presente pesquisa. 

 Ozimihci e Kargi (2007) realizaram fermentação alcoólica contínua, em 

coluna empacotada com células imobilizadas em caroços de azeitona, utilizando 

como matéria prima soro de leite contendo 50,0 g.L-1 de açúcares totais, e 

obtiveram um fermentado alcoólico contendo um máximo de 19,5 g.L-1 de etanol 

após 50 horas de fermentação. A fermentação alcoólica realizada por esses 

autores consumiu aproximadamente 2,5 g de lactose para produção de 1,0 g de 

etanol. 

 

 

4.5 – Análise Estatística 

 

 A produção de etanol foi avaliada estatisticamente, como sendo a única 

resposta de interesse na produção de fermentado alcoólico de soro de leite. O 

programa computacional utilizado na análise estatística foi o STATISTICA 8.0. Os 

efeitos principais das variáveis analisadas são apresentados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Tabela de efeitos para a resposta % de etanol 

Variação Efeito Erro Padrão p-valor Coeficiente Erro Padrão 

Intercepto 5,01 0,171 0,000 5,007 0,171 

Temperatura -0,41 0,400 0,345 -0,205 0,200 

Agitação 0,46 0,400 0,294 0,230 0,200 

Conc. Enzima -0,61 0,400 0,178 -0,305 0,200 

Conc. Glicose* 0,92* 0,400* 0,061* 0,460* 0,200* 
*Diferença significativa (α=0,10) 
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 Das variáveis avaliadas (temperatura, agitação, concentração de enzima e 

concentração de glicose), somente a concentração de glicose (fonte de carbono) 

apresentou diferença significativa, para o intervalo de confiança de 90%, sobre a 

produção de etanol. Dragone et al (2009) estudou a influência da temperatura, 

concentração de lactose e concentração de inóculo na produção de etanol a partir 

de soro de leite, utilizando a Kluyveromyces fragilis, como levedura fermentativa e 

obteve como resposta significativa para a concentração final de etanol, 

unicamente a concentração inicial de lactose, utilizada também como fonte de 

carbono nutriente.  

 A influência da concentração de glicose e das demais variáveis estudadas, 

pode ser melhor observada na Figura 4.5. 

 Por meio do Gráfico de Pareto e também pela Tabela de efeitos é possível 

constatar que a influência exercida pela concentração de glicose é significativa e 

positiva, ou seja, quanto maior a concentração de glicose adicionada ao soro de 

leite, maior será o percentual de etanol produzido. Porém, a adição demasiada de 

glicose ao meio pode inibir a multiplicação e o crescimento da levedura 

fermentativa, e até mesmo paralisar a atividade fermentativa da mesma, devido 

ao aumento da pressão osmótica. Segundo Souza (2009), o efeito da pressão 

osmótica alta pode ser observado em destilarias brasileiras quando a 

concentração de açúcar do mosto é maior ou igual a 250,0 g.L-1. 

 A aplicação de agitação ou não, durante a fermentação alcoólica, não 

exerce influência significativa para a obtenção de etanol, porém seu efeito é 

positivo, podendo ocasionar aumento da concentração de etanol se for utilizada 

agitação durante o processo fermentativo. 

A concentração de enzima lactase, adicionada ao soro de leite, bem como 

a variação de temperatura não apresentaram influência significativa, porém seu 

efeito sobre a concentração de etanol no fermentado alcoólico é negativo, ou seja, 

quanto maior a concentração de enzima lactase adicionada ao soro de leite e 

maior a temperatura utilizada durante o processo fermentativo, menor deverá ser 

a produção e consequentemente a concentração de etanol obtido. 
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Figura 4.5 - Gráfico de Pareto para a concentração de etanol. 

  

 A Figura 4.6 apresenta a superfície de resposta para a concentração de 

etanol, em função da temperatura e da concentração de glicose adicionada. É 

possível observar claramente, que o aumento da concentração de glicose 

associada à redução da temperatura utilizada no processo acarretará maior 

produção e consequente concentração de etanol no fermentado alcoólico 

elaborado. 

Sabendo que somente a concentração de glicose apresentou influência 

significativa e positiva sobre a produção de etanol, e que as demais variáveis não 

foram significativas no processo, para os intervalos estudados, subentendeu-se 

que as fermentações alcoólicas já estavam sendo executadas dentro das 

condições ótimas para a produção de etanol. Dessa maneira não se fez 

necessário a continuidade do planejamento experimental para obtenção de 

melhores condições de trabalho. 

 A concentração de etanol desejada nos fermentados alcoólicos produzidos 

não necessita atingir valores elevados a ponto de comprometer o desempenho 

fermentativo da levedura S. cerevisiae. Isso por que, o etanol produzido na 
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fermentação alcoólica será utilizado como produto para a elaboração de 

fermentado acético, que deve conter no mínimo 4,0 g/100 mL (BRASIL, 1999). 

 

Figura 4.6 – Superfície de resposta: concentração de etanol em função da 
temperatura e da concentração de glicose adicionada. 
 
 Por meio de cálculos teóricos, apresentados na metodologia do presente 

trabalho, estimou-se que partindo de uma concentração inicial de 82,3 g.L-1 de 

fonte de carbono (glicose), seria possível obter a concentração final de ácido 

acético desejado. Dessa forma, além do carboidrato natural do leite (lactose), 

foram adicionadas 45,0, 55,0, e 65,0 g.L-1 de glicose ao soro de leite, com a 

perspectiva de produzir o fermentado acético de acordo com a legislação 

brasileira vigente. 

 Após a constatação estatística, de que somente a concentração de glicose 

adicionada ao soro de leite é significativa para a obtenção de etanol, foram 

realizadas três novas fermentações alcoólicas variando apenas a concentração 

de glicose adicionada, com a finalidade de utilizar o produto formado para dar 

início ao processo fermentativo acético. 

 



 

 76 

4.6 – Elaboração de Fermentados Alcoólicos a Serem Utilizados como 
Matéria Prima na Fermentação Acética 
 

 Para a realização dessa fermentação, tomaram-se por base os melhores 

resultados obtidos no planejamento experimental fracionário. Assim, as condições 

utilizadas foram: menor temperatura (28ºC) e menor concentração de lactase 

(0,05%). A existência ou não de agitação do meio não apresentou significância, 

mas seu efeito foi positivo para a concentração final de etanol. Mesmo 

conhecendo esta evidência, optou-se pela realização da fermentação estática, 

tendo em vista que a implantação futura do método, para a produção de 

fermentado acético, tornar-se-ia mais dispendiosa, devido à energia necessária 

para a realização da agitação do meio.   

 Uma variação realizada nessa etapa foi a adição de concentrações 

diferentes de glicose ao soro de leite, sendo estas as mesmas já estudadas e 

discutidas no planejamento experimental fracionário. As concentrações de glicose 

adicionada foram mantidas as mesmas, pois cálculos teóricos realizados 

previamente, indicam que estas são suficientes para a obtenção de 4,0 g/100mL 

de ácido acético, objetivo principal do trabalho. Agora o Ensaio I corresponde a 

adição de 45,0 g.L-1, o Ensaio II a 55,0 g.L-1 e o Ensaio III à 65,0 g.L-1.  

 O tempo do processo fermentativo foi reduzido de 59 para 54 horas, pois 

foi constatado nas fermentações anteriores, que após 47 horas de fermentação, 

as variáveis analisadas permaneceram praticamente constantes nas 12 horas 

subsequentes.  

 O objetivo dessa fermentação foi de produzir um volume suficiente de 

fermentado alcoólico, para que o mesmo fosse utilizado como matéria prima na 

etapa de fermentação acética. Durante o processo fermentativo foram 

acompanhados: o consumo de açúcares redutores, o crescimento celular da 

levedura S. cerevisiae e a velocidade específica máxima de crescimento (µmax.), a 

variação do pH e da acidez ºD do meio fermentescível.  

 As curvas de evolução da concentração de açúcares redutores, 

principalmente glicose e lactose, e também da concentração de biomassa no 

meio em fermentação estão representadas na Figura 4.7.  
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Em relação aos açúcares redutores totais, o Ensaio III apresentou 

percentual inicial de açúcar redutor maior que os demais, com 12,25%. A segunda 

maior concentração foi encontrada no Ensaio II, com 11,94%, e por último, com a 

menor concentração inicial de açúcar redutor, o Ensaio I, com 11,32%. Esse perfil 

era esperado, pois para cada um dos ensaios foram previamente adicionadas 

diferentes quantidades de glicose, sendo que o Ensaio III recebeu a maior 

quantidade desse carboidrato e o Ensaio I a menor. 

Assim como para as onze fermentações alcoólicas anteriormente 

realizadas, houve constante redução na concentração de açúcares redutores 

existente nos três ensaios. O motivo da diminuição desses carboidratos no meio 

fermentescível foi o consumo dos mesmos realizados pelas leveduras S. 

cerevisiae, para o crescimento e multiplicação celular, além da transformação 

desse substrato em um produto principal, o etanol, e em alguns produtos 

secundários (glicerol, ácido lático, ácido propiônico e ácido succínico), conforme 

citam  Hashizume (2001) e Pinheiro (2004). 

 

Figura 4.7 – Evolução do consumo de açúvares redutores e concentração de 
biomassa (levedura S. cerevisiae) durante as 54 h de fermentação alcoólica para 
os ensaios I, II e III  
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A concentração de açúcar redutor medida ao final do processo 

fermentativo, que teve duração de 54 h, foi inferior a 0,6%, valor mínimo 

detectado com eficiência pelo método titulométrico de Fehling (Anexo 8.4). 

O crescimento celular e a velocidade máxima de crescimento (µmax.) da 

levedura S. cerevisiae foram acompanhados e calculados para os três 

fermentados alcoólicos realizados. As curvas obtidas para o crescimento celular 

dos ensaios I, II e III, ao longo de 60 horas de fermentação alcoólica são 

apresentadas na Figura 4.7. 

 Através das curvas de concentração/crescimento de biomassa para o 

processo fermentativo alcoólico desenvolvido em temperatura controlada de 28ºC, 

observou-se que o Ensaio II apresentou a maior concentração de células secas 

de levedura (3,1 g.L-1), 24 h após o início da fermentação. Os ensaios I e III 

atingiram a concentração máxima em células secas de levedura após 36 h de 

fermentação, com valores de 3 g.L-1 para os dois ensaios. 

 No período de zero até as 24 h de fermentação alcoólica houve 

crescimento celular, após o qual se iniciou um período estacionário, que durou 

aproximadamente 12 h, onde a concentração celular permaneceu praticamente 

constante. Após 36 h do início da fermentação alcoólica a concentração celular 

apresentou queda constante para os 3 experimentos, caracterizando dessa forma 

o declínio ou morte celular das leveduras.  

A partir das curvas de crescimento celular da levedura S. cerevisiae, 

obteve-se a velocidade específica máxima (µmax.) de crescimento desse micro-

organismo para cada um dos ensaios, por meio da construção do gráfico Ln 

(X/X0) em função do tempo, apresentado no apêndice 7.3. 

A velocidade máxima de crescimento da levedura S. cerevisiae para o 

Ensaio I foi de 0,21 h-1; para o Ensaio II obteve-se um µmax. igual a 0,27 h-1 e 

finalmente, para o Ensaio III uma velocidade específica máxima de 0,25 h-1. As 

velocidades máximas de crescimento encontradas nesse trabalho condizem com 

o valor obtido por Stroppa et al (2009), que encontrou uma velocidade máxima de       

0,24 h-1, para leveduras isoladas de alambiques de Minas Gerais e que foram 

cultivadas em meios complexos contendo 19 ºBrix. Nogueira et al (2007), ao 
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empregar levedura de panificação para a produção de vinho de maçã, encontrou 

uma velocidade máxima de crescimento celular de 0,22 h-1. 

 A Figura 4.8 apresenta o comportamento do pH e da acidez ºD dos três 

experimentos durante 54 horas da fermentação alcoólica. 

 O pH inicial (após adição do inóculo) variou pouco entre os três 

fermentados (5,88 no Ensaio III para 5,93 no Ensaio II), diferentemente do 

ocorrido no planejamento experimental. Essa pequena variação pode ser 

explicada pela aplicação das mesmas condições (temperatura, meio estático e 

concentração de lactase) aos inóculos e ensaios, evitando dessa forma qualquer 

tipo de favorecimento ou estresse fermentativo sofrido pela levedura. 

 No tempo 24 horas, percebe-se que o valor de pH medido em todos os 

ensaios não é condizente com o comportamento apresentado pelos demais 

pontos das curvas. Uma justificativa a esse ponto falho pode ser uma possível 

falha na calibração do equipamento (pHmetro), que ocasionou na leitura de 

valores inferiores de pH. 

 

 

Figura 4.8 – Comportamento do pH e da acidez ºD durante a fermentação 
alcoólica para a elaboração de fermentados alcoólicos utilizados como matéria 
prima para a fermentação acética. 



 

 80 

 

 Tanto os valores iniciais, quanto os valores finais medidos de pH 

encontram-se no intervalo de valores obtidos nas primeiras fermentações. O pH 

final dos ensaios ficaram entre 3,99 (Ensaio II) e 4,23 (Ensaio I). 

 A acidez ºD quantificada no início do processo fermentativo foi a mesma 

para os ensaios I e II (12,83 ºD), enquanto o Ensaio III apresentou acidez ºD mais 

elevada (13,27 ºD). Esses dados são condizentes com os valores de pH medidos 

inicialmente, pois o Ensaio III que se apresentou mais ácido também obteve o 

menor pH medido. 

 Na Figura 4.8 é possível perceber a relação entre a queda de pH com 

consequente elevação da acidez ºD dos fermentados alcoólicos. Ao final das 54 

horas de fermentação alcoólica, a acidez dos fermentados encontrava-se entre 

48,22 ºD (Ensaio I) e 57,51ºD (Ensaio II). Esses valores se encontram dentro do 

intervalo de acidez ºD obtidas nas onze fermentações realizadas anteriormente. 

Ao término da fermentação alcoólica, 100 mL de cada um dos fermentados 

produzidos foi utilizado para caracterizar o produto obtido. As análises realizadas 

e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.4. O volume restante foi 

hermeticamente envasados em garrafas de vidro âmbar, identificado, 

pasteurizados (70ºC +/- 2) e armazenados sob refrigeração de 7ºC, até o 

momento de serem utilizados para a preparação do meio a ser fermentado 

aceticamente. 

  

Tabela 4.4 – Caracterização dos fermentados alcoólicos elaborados para serem 
utilizados como matéria prima na fermentação acética  

Ensaio pH Acidez ºD A. R.% Proteína % S. T.% Cinzas % Etanol % 

I 4,23 48,22 < 0,6 0,78 1,96 0,45 4,21 
II 3,99 57,51 < 0,6 0,81 1,99 0,47 5,11 
III 4,14 51,31 < 0,6 0,79 2,02 0,48 6,34 

 

 O pH do Ensaio II apresentou o menor valor entre os três fermentados 

alcoólicos produzidos e consequentemente sua acidez ºD foi a maior entre eles. 
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Possivelmente durante o processo fermentativo a produção de produtos 

secundários como ácido lático, ácido succínico e ácido propiônico (HASHIZUME, 

2001; PINHEIRO, 2004) foi superior aos demais ensaios, ocasionando maior 

queda de pH.   

 Assim como nos primeiros fermentados alcoólicos produzidos neste 

trabalho, a concentração de açúcar redutor (A. R.) foi reduzida a níveis abaixo de 

0,6%, onde a metodologia de Fehling (Anexo 8.4) para a determinação de 

açúcares redutores não apresenta eficiência para detectar. A redução de açúcar 

redutor aponta para o consumo deste pela levedura S. cerevisiae, responsável 

pela produção de etanol no meio. Como esperado, os açúcares redutores foram 

consumidos e transformados, em sua maioria, em etanol, conforme verificado na 

última coluna da Tabela 4.4.  

 A concentração de etanol foi maior para o Ensaio III, devido a maior 

concentração inicial de açúcares redutores no mosto que o compunha. Este 

ensaio apresentou 6,34% de etanol, enquanto o Ensaio II obteve 5,11% e o 

Ensaio I 4,21%, com a menor concentração entre eles, consequência de ter sido 

preparado com a menor adição inicial de glicose P.A. 

 O teor de proteína, sólidos totais e cinzas apresentaram-se semelhante 

entre os ensaios e também ficaram próximos aos valores encontrados nos onze 

fermentados alcoólicos obtidos no início deste trabalho, demonstrando assim que 

não houve anomalias durante o processo de elaboração destes três fermentados 

alcoólicos que serão utilizados como matéria prima para a realização da 

fermentação acética.  

 

 

4.7 – Fermentação Acética 

 

 A fermentação acética dos três fermentados alcoólicos produzidos com 

concentrações diferentes de glicose foi realizada empregando-se inicialmente três 

metodologias distintas: método Lento ou Orléans, agitando os fermentados a 100 

rpm e promovendo a aeração do meio, conforme figura 3.7. Todas as 
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fermentações foram realizadas em duplicata. Dessa forma o Ensaio I, por 

exemplo, foi submetido a três métodos de fermentação acética em duplicata para 

cada uma delas, totalizando 6 fermentados distintos. As duplicatas foram 

identificadas com as letras “A” e “B”. Assim, o fermentado alcoólico I foi utilizado 

como a matéria prima para os fermentados acéticos designados também pela 

numeração romana I; o fermentado alcoólico II foi a matéria prima para a 

elaboração dos fermentados acéticos II e finalmente, o fermentado alcoólico III foi 

empregado como matéria prima para a obtenção dos fermentados acéticos 

denominados III.  

 Durante a fermentação acética realizada pelos diferentes métodos citados, 

foram coletadas amostras diárias para os métodos com agitação e aeração, e 

semanais para o método Lento ou Orléans. As amostras foram identificadas e 

imediatamente analisadas, por cromatografia líquida, para a quantificação do 

ácido acético produzido.   

 Após a injeção de concentrações conhecidas de ácido acético (g/100mL), 

construiu-se a curva padrão de onde foi obtida a equação da reta (ambas 

exemplificadas no Apêndice 7.4), utilizada para calcular a concentração de ácido 

acético presente nas amostras. A curva padrão foi obtida diariamente objetivando 

uma maior precisão dos resultados gerados. O valor de R², para todas as curvas 

padrão, foi maior que 99,8%.  

Um exemplo de cromatograma obtido para análise do ácido acético em 

amostras pode ser observado no Apêndice 7.5. Os resultados obtidos para as 

distintas metodologias utilizadas estão apresentadas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.3. 

  

4.7.1 - Método Lento ou Orléans 

 A fermentação acética pelo método Lento ou Orléans foi realizada ao longo 

de 35 dias, conforme descrito no item 3.4.4.1. Semanalmente a quantificação de 

ácido acético produzido foi realizada por cromatografia líquida. Após a coleta das 

amostras para análise e quantificação da concentração de ácido acético 

presentes nos fermentados eram adicionados aos meios 10% (equivalente ao 

volume inicial) do fermentado alcoólico correspondente a cada um dos ensaios. 

Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4.9. 
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O Ensaio I corresponde ao fermentado acético produzido a partir do 

fermentado alcoólico elaborado com a adição de 45,0 g.L-1 de glicose; o Ensaio II 

foi elaborado com o fermentado alcoólico produzido com a adição de 55,0 g.L-1 e 

o Ensaio III corresponde ao fermentado acético obtido do fermentado alcoólico 

elaborado com a adição de 65,0 g.L-1. 

 Nas Figuras 4.9 e 4.10 constata-se que, durante os 35 dias de fermentação 

acética sofrida pelos ensaios I, II e III, a concentração de ácido acético (g/100mL) 

produzido pelo Ensaio I foi sempre inferior à concentração de ácido acético 

produzido pelo Ensaio II, que por sua vez foi inferior ao ácido acético obtido no 

Ensaio III. 

 

 

Figura 4.9 – Concentração de ácido acético (g/100mL) obtido pelo método Lento 
ou Orléans de fermentação. 
 

A diferença na concentração de ácido acético entre os ensaios era 

esperada, tendo em vista que a concentração de etanol inicial dos fermentados 

alcoólicos empregados na fermentação acética também eram distintos. O Ensaio I 

foi obtido do fermentado alcoólico que apresentava a menor concentração de 

etanol (4,21%), o Ensaio II foi preparado com o fermentado alcoólico que 

apresentava 5,11% de etanol, enquanto que o Ensaio III é proveniente do 
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fermentado alcoólico que apresentava a maior concentração de etanol (6,34%), 

conforme Tabela 4.4. 

 O tempo zero corresponde ao momento após a preparação dos 

fermentados acéticos, no primeiro dia de fermentação. Os ensaios foram 

preparados com 80% de fermentado acético “forte” e 20% de fermentado 

alcoólico, conforme metodologia descrita por Corazza (2001).  

O fermentado acético “forte”, previamente elaborado para cada um dos 

ensaios, não havia realizado a completa transformação do etanol em ácido 

acético, e apresentava a composição apresentada na Tabela 4.5. 

  

Tabela 4.5 – Composição de etanol e ácido acético do fermentado acético “forte” 
empregado na fermentação acética dos ensaios I, II e III 
Fermentado acético “forte” Concentração de 

etanol (g/100mL) 
Concentração de ácido 

acético (g/100mL) 

Correspondente ao Ensaio I 1,33 2,92 

Correspondente ao Ensaio II 1,49 3,48 

Correspondente ao Ensaio III 1,88 3,70 

 

Pela presença de etanol no fermentado acético “forte” utilizado para a 

preparação dos meios e também pela adição de 20% de fermentado alcoólico em 

cada um deles, explica-se a baixa concentração de ácido acético no tempo zero 

de fermentação acética, apresentado na Figura 4.9. No tempo zero de 

fermentação acética, os ensaios I, II e III apresentavam 2,05 g/100mL, 2,42 

g/100mL e 2,72 g/100mL de ácido acético, respectivamente (Figura 4.9). Dessa 

forma, nenhum dos ensaios continha a concentração mínima de ácido acético, 

exigida pela legislação brasileira (4,0 g/100mL) (BRASIL, 1999), para ser 

denominado fermentado acético. 

A segunda quantificação de ácido acético foi realizada no tempo de 7 dias. 

Observa-se na Figura 4.9, que a concentração de ácido acético dos três ensaios 

apresentou aumento expressivo, quando comparado com o tempo zero. O 

aumento na concentração de ácido acético dos ensaios se deve à oxidação do 
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etanol a ácido acético, realizado pelas bactérias acéticas selvagens na presença 

de oxigênio. Assim como no tempo zero, o Ensaio III apresentou a maior 

concentração de ácido acético, 4,43 g/100mL. O Ensaio II apresentou 3,76 

g/100mL de ácido acético e o Ensaio I, que obteve a menor concentração, 3,42 

g/100mL. 

 A concentração de ácido acético encontrada no Ensaio III estava acima do 

valor mínimo (4,0 g/100mL de ácido acético), exigido pela legislação para ser 

considerado fermentado acético. Já os ensaio I e II não alcançaram esta 

concentração, pois foram elaborados com os fermentados alcoólicos que 

possuíam os menores teores alcoólicos sendo estes insuficientes, como 

constatado, para a obtenção de 4,0 g/100mL de ácido acético. 

  As demais quantificações de ácido acético, ao longo dos 35 dias de 

fermentação apresentaram-se semelhantes à encontrada no sétimo dia, indicando 

assim que o processo não sofreu alterações, sejam estas ambientais (como 

variação de temperatura, pressão, agitação) ou por contaminação através de 

micro-organismos inibidores de bactérias acéticas ou deterioradoras do produto 

formado.  

 Na Figura 4.9 também é possível verificar que os ensaios I e II, produzidos 

pelo método Lento ou Orléans de fermentação acética, não alcançaram 4,0 

g/100mL em nenhum momento do processo fermentativo, chegando ao último dia 

de fermentação acética com concentrações de ácido acético igual a 3,15 g/100mL 

e 3,53 g/100mL, respectivamente. 

O ensaio III ultrapassou a concentração mínima de ácido acético exigido 

pela legislação para ser designado “fermentado acético de soro de leite”, ou 

“vinagre de soro de leite”. Ao final do processo fermentativo, o Ensaio III 

apresentava-se com 4,23 g/100mL de ácido acético.  

Os ensaios I e II são produtos obtidos da fermentação acética de 

fermentado alcoólico de soro de leite previamente acrescido de 45,0 g.L-1 e 55,0 

g.L-1 de glicose, que tinha por objetivo aumentar o teor alcoólico do “vinho de 

soro”, para que este servisse de matéria prima para a produção do fermentado 

acético. Já o Ensaio III é o produto obtido da fermentação acética de um 
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fermentado alcoólico de soro de leite previamente acrescido de 65,0 g.L-1 de 

glicose com o mesmo objetivo citado anteriormente.  

Como os dois ensaios (I e II) não atingiram a concentração de 4,0 g/100mL 

de ácido acético, pode-se afirmar que não é possível produzir fermentado acético 

de soro de leite, pela metodologia Lenta ou Orléans, utilizando um fermentado 

alcoólico de soro de leite, com concentração igual ou inferior a 5,11% de etanol. 

Também é possível afirmar que o fermentado alcoólico elaborado com adição de 

glicose igual ou inferior a 55,0 g.L-1 não produz etanol suficiente para ser oxidado 

à ácido acético, na concentração mínima exigida pela legislação brasileira para 

denominar o fermentado produzido de “fermentado acético.  

 O Ensaio III, que obteve concentração final de 4,13 g/100mL em ácido 

acético, foi o único fermentado a atender o quesito de concentração mínima de 

ácido acético, exigido pela legislação, para ser considerado fermentado acético. 

Assim, é possível afirmar que fermentados alcoólicos de soro de leite, elaborados 

com a adição de 65,0 g.L-1 de glicose e que apresentem concentração de etanol 

igual ou superior a 6,34 g/100mL podem ser utilizados para elaborar fermentado 

acético de soro de leite. 

 Foi observada uma característica em comum para os três ensaios ao longo 

do processo fermentativo acético, podendo esta ser considerada um ponto 

negativo para a elaboração de fermentado acético pelo método Lento ou Orléans: 

após o sétimo dia de fermentação acética, a concentração de ácido acético 

presente no fermentado diminuiu, gradativamente, análise após análise. Mesmo 

essa redução sendo pequena e quase imperceptível quando se compara duas 

análises próximas (por exemplo, dia 7 e 14), a diferença na concentração deste 

ácido nos ensaios torna-se expressiva quando se compara análises mais 

distantes (dia 7 e 35, por exemplo). Esse comportamento pode ser melhor 

observado pela Figura 4.10.  

Para o Ensaio III, que apresentou 4,43 g/100mL de ácido acético em 7 dias 

de fermentação, houve uma redução de 4,51% na concentração desse ácido até 

o término da fermentação, aos 35 dias. Os ensaios I e II apresentaram redução na 

concentração de ácido acético de 11,8% e 6,12%, respectivamente, após o 

sétimo dia de fermentação, até o final do processo. 
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Figura 4.10 – Comportamento do ácido acético obtido pelo método Lento ou 
Orléans de fermentação. 
 

Essa redução na concentração de ácido acético dos fermentados pode ser 

consequência da oxidação deste, produzindo água e CO2, realizada pelas 

próprias bactérias acéticas do gênero Acetobacter (MORAIS, 1991). Isso ocorre 

quando o teor de etanol presente no meio alcança concentrações inferiores a 

0,2% e ainda o contato do fermentado com o oxigênio, conforme Sachs (2001).  

Dificilmente esse comportamento é presenciado em fermentados acéticos 

elaborados a partir de fermentados alcoólicos provenientes de frutas e produtos 

amiláceos (uva, maçã, arroz), pois a concentração inicial de etanol no “vinho” 

encontra-se entre 8 e 12% (BRASIL, 2006; SACHS, 2001), superior às 

concentrações de etanol obtidas nos fermentados alcoólicos utilizados para a 

fermentação acética neste trabalho (4,21%, 5,40% e 6,34%). Quanto menor a 

quantidade de etanol presente no meio, mais rapidamente sua concentração 

tenderá a zero devido à transformação deste até ácido acético pelas bactérias 

acéticas selvagens.  

Por meio das reduções nas concentrações de ácido acético dos ensaios, 

ao longo do processo fermentativo, constatou-se também que o Ensaio I 

apresentou maior perda de ácido acético (11,8%), seguido pelo Ensaio II (6,12%) 
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e por último o Ensaio III (4,51%), que apresentou a menor redução na 

concentração de ácido acético ao longo do processo fermentativo acético. Esses 

dados evidenciam que, quanto menor a concentração inicial de etanol no 

fermentado alcoólico utilizado como matéria prima para a produção do fermentado 

acético, mais rapidamente a concentração de etanol no meio será reduzida à 

0,2%, o que acarretará na oxidação do ácido acético produzido pelas bactérias 

acéticas presentes no meio. 

Na tentativa de reduzir a perda do ácido acético por oxidação, realizou-se 

nova fermentação acética, empregando-se a metodologia de fermentação Lenta 

ou Orléans, porém reduzindo o tempo de fermentação. Esta metodologia foi 

denominada de “Método Orléans Modificado” e é apresentada no item 4.7.1.1. A 

fermentação acética, por este método, foi realizada somente para o Ensaio III, 

pelo fato deste ter sido o único a produzir ácido acético em concentração de 

interesse. 

  

4.7.1.1 - Método Orléans Modificado 

 A fermentação acética do fermentado alcoólico elaborado com a adição de 

65,0 g.L-1 de glicose foi realizada empregando o Método de Orléans modificado, 

que consistiu em reduzir o tempo de fermentação de 35 para 12 dias. O intervalo 

de adição de fermentado alcoólico ao meio que estava sendo fermentado 

aceticamente foi reduzido de 7 para 4 dias na primeira etapa do processo, 

enquanto nas quatro etapas posteriores o tempo foi reduzido de 7 para 2 dias. 

 O resultado do Ensaio III obtido por esta metodologia de fermentação pode 

ser visualizado na Figura 4.11. O fermentado acético produzido por este método 

obteve uma concentração final de 4,48 g/100mL de ácido acético, superior ao 

encontrado no Ensaio III produzido pela metodologia original (4,23 g/100mL). 

A produção de ácido acético, obtida pela metodologia Orléans Modificada, 

conseguiu atingir e ultrapassar a concentração mínima de ácido acético (4,0 

g/100mL) estabelecido pela legislação brasileira, ou seja, a redução no tempo de 

fermentação não impediu que o etanol presente inicialmente no meio fosse 

transformado em ácido acético pelas bactérias acéticas selvagens utilizadas nesta 

pesquisa.  
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Figura 4.11 - Concentração de ácido acético (g/100mL) obtido pelo método 
Orléans Modificado de fermentação. 
 

Assim como os fermentados produzidos pelo método Lento ou Orléans 

original, o fermentado produzido pelo do método Orléans modificado (tempo de 

fermentação reduzido) apresentou a mesma característica na concentração de 

ácido acético obtido para o tempo de residência 4 e o correspondente obtido com 

base no método original para 7 dias. A explicação disto é que todos os 

fermentados sofreram o mesmo tratamento (foram elaborados com 80% do 

mesmo fermentado acético “forte” e acrescidos de 20% do seu fermentado 

alcoólico correspondente). 

No entanto, a partir do quarto dia de fermentação acética, verifica-se que a 

concentração de ácido acético presente no fermentado permaneceu praticamente 

constante para o Ensaio III que teve como base o método de Orléans modificado, 

enquanto que para os demais ensaios (I, II e III), elaborados com o método 

original houve redução contínua na concentração de ácido acético dos 

fermentados. 

 Assim é possível concluir que utilizando o Método Orléans Modificado, que 

emprega um menor tempo de fermentação acética, é possível diminuir ou até 
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mesmo eliminar as perdas de ácido acético por oxidação bacteriana. A oxidação 

do ácido acético a água e CO2 ocorre principalmente quando a concentração de 

etanol no meio fermentativo encontra-se abaixo de 0,2% (BRASIL, 2006; SACHS, 

2001). Ao reduzir o tempo de fermentação acética (35 para 12 dias), e 

consequentemente o intervalo de análise e adição de fermentado alcoólico ao 

meio fermentescível (7 para 2 dias), baseado na metodologia descrita no item 

3.5.4.1, preveniu-se que a concentração de etanol no fermentado ficasse abaixo 

do valor crítico evitando dessa forma que o ácido acético produzido fosse 

oxidado. 

 

4.7.2 - Método Agitado a 100 rpm 

 O Método Agitado a 100 rpm foi conduzido ao longo de 11 dias, sendo 

designada como tempo zero a primeira análise realizada após o preparo dos 

ensaios. Nesta fermentação, os meios foram elaborados com 44,44% de 

fermentado acético forte e 55,56% de fermentado alcoólico, não havendo adição 

de fermentado alcoólico ao longo da fermentação, como ocorria no Método Lento 

ou Orléans, original ou modificado. As análises para quantificação de ácido 

acético foram realizadas diariamente por cromatógrafo líquido. Os resultados 

obtidos são apresentados na Figura 4.12. 

 Observa-se que para nenhum dos ensaios (I, II e III) obteve-se 

concentrações de ácido acético iguais ou superiores  a mínima exigida pela 

legislação brasileira (4,0 g/100mL). A concentração máxima de ácido acético 

encontrado durante a fermentação foi de 1,99%, correspondente ao Ensaio III no 

tempo de dez dias de fermentação. Assim como nas fermentações realizadas 

pelo Método Lento, o Ensaio I, apresentou concentração de ácido acético inferior 

ao Ensaio II. Este por sua vez obteve concentração de ácido acético menor que o 

Ensaio III.  

Mesmo os ensaios apresentando aumento na concentração de ácido 

acético ao longo dos dias de fermentação, não seria possível a obtenção de 4,0 

g/100mL ou mais, de ácido acético, em tempo menor ou igual a 12 dias de 

fermentação, como no Método Orléans Modificado. Dessa forma, o mais viável 
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seria utilizar a metodologia Orléans Modificada para a produção de fermentado 

acético de soro de leite. 

 

 

Figura 4.12 - Concentração de ácido acético (g/100mL) obtido pelo método 
agitado a 100 rpm de fermentação. 
 

 Durante a fermentação acética pelo Método Agitado a 100 rpm, foi possível 

constatar que o odor característoco do ácido acético era percebido com maior 

intensidade, do que no Método de Orléans, provavelmente devido a incorporação 

de ar decorrente da agitação do meio, desprendimento e arraste do ácido 

presente no fermentado. Esse arraste e volatilização é possível, pois o ácido 

acético pertence a classe dos ácidos voláteis, apresentando vida média curta na 

solução (CAMARGO et al, 2001). A volatilização e arraste do etanol pelo ar 

ambiente, antes mesmo de ser consumido pelas bactérias acéticas também pode 

ter contribuído para a baixa concentração de ácido acético produzido utilizando a 

metodologia com agitação. 

 A volatilização e/ou arraste do etanol presente e do ácido acético presentes 

no meio em fermentação, ocasionado por meio da incorporação do ar ambiente 

devido a agitação vigorosa, pode ser a principal causa da baixa concentração 

desse ácido nos fermentados produzidos pelo Método Agitado a 100 rpm, obtida 
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após 10 dias de processo fermentativo. O controle e/ou recuperação do etanol e 

do ácido acético arrastados pela corrente de ar que deixa o fermentador pode ser 

uma alternativa para evitar perdas excessivas do produto por volatilização e 

arraste. Esta problemática fica como sugestão para o desenvolvimento de uma 

pesquisa específica e aprofundada no assunto. 

 

4.7.3 - Método Aerado 

 A fermentação acética desenvolvida pela metodologia de aeração do meio 

fermentescível foi conduzida durante 8 dias, onde diariamente realizou-se a coleta 

de amostra e quantificação de ácido acético do meio. Assim como no método 

Agitado de fermentação, os ensaios foram elaborados com 44,44% de fermentado 

acético forte e 55,56% de fermentado alcoólico, não havendo adição de 

fermentado alcoólico ao longo dos 8 dias de fermentação. Os resultados obtidos 

para o Método Aerado de fermentação estão apresentados na Figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13 – Concentração de ácido acético (g/100mL) obtido pelo método 
Aerado de fermentação. 
  

O fermentado que apresentou a maior concentração em ácido acético ao 

longo de 8 dias de fermentação foi o Ensaio III, com um valor igual a 3,25 
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g/100mL de ácido acético, no sexto dia do processo fermentativo. Assim como 

nos demais métodos de fermentação avaliados, o Ensaio III foi o que obteve a 

maior concentração de ácido acético ao longo dos 9 dias de fermentação acética, 

seguido pelo Ensaio II e posteriormente, com a menor concentração de ácido 

acético, pelo Ensaio I. A ordem decrescente na obtenção de concentrações de 

ácido acético, citada acima, está diretamente relacionada à concentração inicial 

de etanol nos fermentados alcoólicos utilizados como matéria prima para produzi-

los. Assim, o fermentado alcoólico que inicialmente apresentava a maior 

concentração de etanol (Ensaio III) deu origem ao fermentado acético com a 

maior concentração em ácido acético (Ensaio III). 

Evidencia-se na Figura 4.13 a ineficiência do Método Aerado, desenvolvido 

em laboratório, cuja característica foi a incorporação de ar ambiente aos ensaios, 

visando o aumento da oxigenação do meio fermentescível para a produção de 

fermentado acético. Este método foi ineficiente nas condições de trabalho, 

descritas no item 3.4.5.5, pois nenhum dos fermentados elaborados por meio dele 

atingiu a concentração mínima de ácido acético exigido pela legislação brasileira 

(4,0 g/100mL). 

 Os fermentados obtidos por esta metodologia apresentaram uma 

característica única entre os fermentados produzidos e avaliados por outros 

métodos: todos apresentaram um pico máximo de concentração de ácido acético 

no sexto dia de fermentação, após o qual houve redução na quantidade deste 

ácido para todos os ensaios. Vale lembrar, que mesmo tendo sido encontrado a 

maior concentração de ácido acético no sexto dia, nenhum dos ensaios atingiu a 

concentração mínima exigida pela legislação brasileira (4,0 g/100mL para ser 

denominado “fermentado acético”). Nesse momento o Ensaio I apresentava-se 

com 2,30 g/100mL, o Ensaio II com 2,92 g/100mL e o Ensaio III, como citado 

anteriormente, com 3,25 g/100mL de ácido acético. 

 Constata-se também, que após o sexto dia de fermentação ocorreu à 

redução contínua do ácido acético produzido até então. Este fato pode ser 

decorrente do consumo quase que completo do etanol existente inicialmente no 

fermentado, forçando as bactérias acéticas a encontrar uma nova rota metabólica 

para fermentação, como meio de obtenção de energia. Dessa forma, as bactérias 

acéticas selvagens passaram a oxidar o ácido acético produzido à água e CO2 
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(SACHS, 2001), reduzindo constantemente a concentração de ácido acético dos 

ensaios. 

 Analisando a Figura 4.13 pode-se afirmar que utilizando o mesmo Método 

de Aeração para fermentar aceticamente fermentados alcoólicos com 

concentrações elevadas de etanol, seriam necessários no mínimo seis dias de 

processo para que ocorresse a máxima conversão do etanol presente no mosto a 

acido acético, por bactérias acéticas selvagens.  

Provavelmente a obtenção de fermentado acético de soro de leite seria 

possível, empregando-se a mesma metodologia e os mesmos fermentados 

alcoólicos, se houvesse controle das perdas de etanol e ácido acético por arraste 

com o ar inserido diretamente na amostra. Com a injeção de ar diretamente na 

amostra, a agitação do meio fermentescível era constante, havendo formação de 

espuma sobre o líquido. A percolação do ar pelo interior do líquido pode ter 

facilitado a incorporação e arraste do etanol e do ácido acético para a superfície 

do fermentado e posteriormente para o ar ambiente. Assim como no Método 

Agitado de fermentação acética, sugere-se para próximos estudos, o controle da 

volatilização/arraste do etanol e ácido acético do fermentado durante a 

fermentação acética com aeração. 

 

 

4.8 – Caracterização do Fermentado Acético 

 

 A caracterização do fermentado acético foi realizada somente para o 

Ensaio III produzido pelo Método Orléans Modificado, tendo em vista que foi o 

único ensaio a produzir ácido acético acima da concentração mínima exigida pela 

legislação brasileira (4,0 g/100mL) e em menor tempo de fermentação. As 

análises realizadas para caracterizar o fermentado acético elaborado foram: pH, 

sólidos totais, cinzas, teor de proteína, DBO e DQO. Os resultados obtidos são as 

médias de triplicatas e estão apresentados na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Caracterização do fermentado acético obtido do Ensaio III e 
elaborado pelo Método Orléans Modificado 

Análise Método Orléans Modificado 

pH 3,46 

Sólidos Totais % 2,33 

Cinzas % 0,51 

Proteína % 0,71 

DBO (mg.L-1) 11.369 

DQO (mg.L-1) 16.724 

Ácido Acético (g/100mL) 4,48 

 

O pH inicial do fermentado alcoólico III (4,14), utilizado para o preparo do 

Ensaio III, sofreu alteração em seu valor para 3,46, após passar pelo processo de 

fermentação acética. O decréscimo no pH do meio era esperado, pois durante a 

fermentação acética ocorre a produção e aumento na concentração de ácido 

acético no meio fermentescível devido a ação de bactérias acéticas que 

transformam o etanol presente inicialmente no fermentado alcoólico em ácido 

acético. O aumento da concentração de ácido acético no fermentado culminou na 

redução do pH deste. 

A concentração de sólidos totais e cinzas presentes no fermentado acético 

apresentaram um aumento de 15,3% e 6,2%, respectivamente, quando 

comparados com os percentuais obtidos no fermentado alcoólico que lhe deu 

origem (Tabela 4.4). A elevação na concentração dessas duas variáveis deve-se 

principalmente à presença de bactérias acéticas selvagens, que foram 

adicionadas ao fermentado alcoólico com o objetivo de transformar o etanol ali 

presente em ácido acético. 

O teor de proteína presente no fermentado acético produzido apresentou-

se idêntico ao do fermentado alcoólico que lhe deu origem. Dessa forma é 

possível afirmar que durante a fermentação acética não houve consumo e nem 

produção de material proteico pelas bactérias acéticas selvagens. As bactérias 

acéticas não necessitam de fonte de proteína para seu desenvolvimento. 
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Segundo Morais (1991) e Sachs (2001), o meio deve conter fonte de nutrientes 

minerais, aminoácidos e vitaminas do complexo B, para que ocorra uma boa 

fermentação acética. Como a matéria prima utilizada nesse trabalho foi o soro de 

leite, não houve a necessidade de adição de nenhum complemento nutricional, 

tendo em vista que o soro de leite continha todos os elementos citados por Morais 

(1991) e Sachs (2001). 

A Demanda Química e Bioquímica de Oxigênio (DQO e DBO), apresentou-

se muito inferior àquela encontrada inicialmente no soro de leite empregado para 

a produção do fermentado alcoólico que deu origem ao fermentado acético. 

Inicialmente a DQO do soro encontrava-se próximo a 77.586 mg.L-1, enquanto a 

DBO apresentava um valor médio de 56.734 mg.L-1 (Tabela 4.1 e Anexo 7.1). 

Após a realização alcoólica e acética do soro de leite, a DQO foi reduzida a 

16.727 mg.L-1 e a DBO a 11.369 mg.L-1. Tanto a redução da DBO, quanto a da 

DQO apontam para um decréscimo na quantidade de carga orgânica inicialmente 

encontrada no soro de leite. Esse decréscimo também pode ser identificado pela 

redução na quantidade de sólidos totais inicialmente presentes no soro, 6,06% 

para 2,33% no fermentado acético produzido à partir dele. Essa redução é 

consequência principalmente do consumo e transformação da lactose a etanol, 

pela levedura S. cerevisiae, e posteriormente da oxidação do etanol produzido a 

ácido acético, pelas bactérias acéticas selvagens. Outros compostos que podem 

ter sido consumidos, colaborando assim para a redução da DBO e DQO são: 

aminoácidos, gordura residual e vitaminas. 

A concentração final de ácido acético, 4,48 g/100mL, foi o resultado obtido 

após a realização de duas fermentações distintas e consecutivas do soro de leite. 

Com a obtenção dessa concentração, é possível denominar o produto obtido 

como fermentado acético de soro de leite, tendo em vista o cumprimento da 

concentração mínima em ácido acético estabelecido pela legislação brasileira 

vigente, para fermentações que visam à oxidação do etanol a ácido acético com o 

objetivo de produzir vinagre. 
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5.0 - CONCLUSÃO 

 

 Com base da análise dos resultados obtidos é possível concluir que: 

 A produção de etanol a partir do soro de leite não foi potencializada nas 

condições de agitação de 50 e 100 rpm, intervalo de temperatura (28 a 36ºC) e 

variação na concentração de enzima lactase (0,05 a 0,1%) adicionada ao soro de 

leite, conforme resultado estatístico obtido neste trabalho. 

 A única variável que apresentou influência significativa e positiva, para um 

intervalo de confiança de 90%, foi a concentração de glicose adicionada ao meio. 

Dessa forma, quanto maior a adição desse carboidrato, maior será a 

concentração de etanol no fermentado alcoólico elaborado. Esse resultado só é 

válido para concentrações de açúcares inferiores a 250,0 g.L-1, tendo em vista 

que valores acima do citado inibem o metabolismo da levedura utilizada nesse 

trabalho (S. cerevisiae). 

 O fermentado alcoólico que apresentou a maior concentração de etanol foi 

o ensaio de número III, submetido à temperatura de 28ºC, com agitação de 100 

rpm, acrescido de 0,05% de enzima lactase e de 65,0 g.L-1 de glicose P.A. A 

concentração de etanol desse ensaio foi de 6,41%. 

 Os resultados obtidos para os Métodos Lento ou Orléans, Orléans 

Modificado, Agitado a 100 rpm e Aerado, de fermentação acética permitem 

concluir que: 

 Houve produção de ácido acético em todos os fermentados elaborados, 

porém, somente com os métodos de fermentação Lento ou Orléans e Orléans 

Modificado, o Ensaio III atingiu a concentração mínima de ácido acético (4,0 

g/100mL) para ser considerado fermentado acético de soro de leite pela 

legislação brasileira.  

 Os ensaios I e II apresentaram concentrações em ácido acético abaixo de 

4,0 g/100mL, para todos as metodologias de fermentação acética testadas, 

possivelmente por terem sido preparados com fermentados alcoólicos que 

apresentavam teor alcoólico inferior ao utilizado na elaboração do Ensaio III. 
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 A maior concentração em ácido acético foi obtida pelo Método Orléans 

Modificado, onde após 12 dias de fermentação acética, o Ensaio III apresentou 

uma concentração igual a 4,48 g/100mL de ácido acético. 

 Constatou-se também que ocorreu a redução do ácido acético produzido 

pelo Método Lento ou Orléans, após o sétimo dia de fermentação acética, 

possivelmente devido à oxidação desse ácido a água e CO2 pelas próprias 

bactérias acéticas do gênero Acetobacter, decorrente da rarefação do etanol 

presente no meio fermentescível. Este problema foi solucionado ao realizar nova 

fermentação acética através da modificação do Método Lento ou Orléans, onde o 

tempo de fermentação foi reduzido de 35 para 12 dias. 

 Nos Métodos Agitado e Aerado nenhum dos fermentados obtidos atingiu a 

concentração mínima de ácido acético exigido pela legislação brasileira (4,0 

g/100,0mL) para considerar o produto obtido como fermentado acético de soro de 

leite. Para estas duas metodologias, a causa mais provável da baixa 

concentração de ácido acético produzido pode ter sido a incorporação e arraste 

do etanol e do ácido acético presentes no meio em fermentação, pelo ar 

ambiente, devido à agitação e incorporação do mesmo nos ensaios. 

 O fermentado acético de soro de leite apresentou redução nos valores de 

DBO e DQO de 79,96% e 78,44%, respectivamente, quando comparados com os 

valores inicialmente obtidos no soro de leite. 

 Finalmente conclui-se que é possível produzir fermentado acético a partir 

de soro de leite nas seguintes condições: que a lactose presente no mesmo seja 

previamente hidrolisada por 0,05% de enzima lactase; haja o posterior acréscimo 

de no mínimo 65,0 g.L-1 de glicose P.A.; submeta-se o mosto elaborado a 

fermentação alcoólica, pela levedura S. cerevisiae, com temperatura controlada 

de 28ºC; e por último, realize-se a fermentação acética, do fermentado alcoólico 

previamente obtido, com bactérias acéticas selvagens, empregando-se o Método 

de Orléans Modificado. 
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Possibilidades de estudo para pesquisas futuras são sugeridas 

 

Para fermentação alcoólica: 

 Comparar a eficiência na produção do etanol, através da fermentação com 

leveduras do gênero S. cerevisiae e Kluyveromyces sp. 

 Estudar as vantagens/desvantagens entre a adição direta de glicose ao 

soro de leite, ou a prévia concentração deste soro, tendo por objetivo a elevação 

do teor de lactose presente por litro de soro a ser fermentado e 

consequentemente o aumento na concentração de etanol produzido após 

fermentação alcoólica. 

 Acompanhar a evolução da produção de etanol ao longo do processo 

fermentativo alcoólico objetivando descrever o perfil de produção deste álcool 

pela levedura S. cerevisiae. 

 

Para a fermentação acética: 

 Nesta etapa, o desenvolvimento de um planejamento experimental para 

definir as melhores condições de processo para a realização da fermentação 

acética auxiliaria no melhoramento do processo. 

 Acompanhar e quantificar o consumo de etanol presente no fermentado 

durante o processo fermentativo acético. 

 Realizar a fermentação acética utilizando para tais culturas puras de 

bactérias acéticas, visando o aumento na produtividade de ácido acético. 

 Ajustar e melhorar as metodologias baseadas na agitação e aeração dos 

fermentados, evitando a perda de etanol e ácido acético ao longo da fermentação.
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7.0 – APÊNDICES 

 
 

7.1 – Laudo de Análise (DBO e DQO) do Soro de Leite Desnatado 
 

 
 
7.1.1 - Laudo das análises de DBO e DQO do soro de leite desnatado, realizadas 
pelo Grupo de Pesquisa em Recursos Pesqueiros e Limnologia – GERPEL. 
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7.2 – Cromatografia Gasosa do Fermentado Alcoólico 

 
 

 
7.2.1 – Cromatograma de detecção do etanol produzido no fermentado alcoólico, 
correspondente ao ensaio III. 
 
 

 
7.2.2 – Aproximação do pico correspondente à concentração de etanol produzido 
no fermentado alcoólico correspondente ao ensaio III. 
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7.3 – Determinação da velocidade específica máxima (µmáx.) de crescimento 
da Saccharomyces cerevisiae em três fermentados alcoólicos distintos de 

soro de leite 
 
 
 

 
(A) 

 
 

 
(B) 
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(C) 

 
7.3.1 – Determinação do µmax. A) Ensaio I; B) Ensaio II e C) Ensaio III 
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7.4 – Curva Padrão e Equação da Reta para Cálculo 

da Concentração de Ácido Acético 
 
 

y = (2*10-07) x + 0,1316
R2 = 0,9973

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000
Área (U.A.)

%
 Á

ci
do

 A
cé

tic
o

Curva Padrão
Linear (Curva Padrão)

 
7.4.1 – Curva padrão de ácido acético para cromatógrafo líquido. 

 
 
 
 
 

Y = 0,0000002*X + 0,1316                                                                              (7.3.2) 
 
 
7.4.2 – Equação da reta para determinação da concentração de ácido acético 
presente nos fermentados acéticos produzidos. 
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7.5 – Cromatografia Líquida do Produto Obtido na Fermentação Acética 

 
 

 
 

7.5.1 – Cromatograma de detecção de ácido acético produzido no produto 
resultante da fermentação acética do fermentado alcoólico de soro doce de leite in 
natura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ácido Acético 
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8.0 – ANEXOS 

 
 

8.1 - Acidez Titulável de Leite Fluido (Método B) 
 

Consiste na titulação de determinado volume de leite por uma solução 
alcalina de concentração conhecida, utilizando como indicador a fenolftaleína. 
 
8.1.1 Material: béquer de 100 mL; Bureta de 10 ou 25 mL ou acidímetro de 
Dornic; Pipeta volumétrica de 10 mL. 
 
8.1.2 Reagentes: solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N; Solução alcoólica 
de fenolftaleína (C20H14O4) a 1 % (m/v); Padrão de coloração para acidez titulável: 
dissolver 0,12 g de rosanilina (fucsina C.I. 42510) (C20H20ClN3) p.a. em 50 mL de 
álcool etílico (C2H5OH) p.a. contendo 0,5 mL de ácido acético (CH3COOH) p.a., 
completar o volume para 100 mL com álcool etílico p.a. (solução estoque). Diluir 1 
mL dessa solução para 500 mL com uma mistura de álcool etílico p.a. e água em 
iguais proporções por volume (solução de trabalho). Ambas as soluções devem 
ser estocadas em local escuro, em garrafas âmbar tampado com rolhas de 
borracha. Adicionar 1 mL da solução de trabalho a 10 mL da amostra a ser 
titulada, agitar bem e adotar a coloração obtida como referência para o término da 
titulação. 
 
8.1.2 Procedimento: transferir 10 mL da amostra para o béquer e adicionar 4 - 5 
gotas da solução de fenolftaleína a 1 % e titular com solução de hidróxido de 
sódio 0,1 N ou com a solução Dornic, até aparecimento de coloração rósea 
persistente por aproximadamente 30 segundos. 
 
8.1.3 Cálculos 
Acidez (ºDornic) = V*f*0,9*10  
Onde: 
V = volume da solução de hidróxido de sódio 0,1 N gasto na titulação, em mL; 
f = fator de correção da solução de hidróxido de sódio 0,1 N; 
0,9 = fator de conversão do ácido lático; 
10 = transformação de ácido lático para grau Dornic. 
 
 
 

8.2 - Determinação do Extrato Seco Total (Resíduo Seco a 105°C) 
 
O extrato seco total ou resíduo seco é obtido após a evaporação da água e 

substâncias voláteis. 
 
8.2.1 Material: balança analítica, estufa, cápsula de porcelana, banho-maria, 
areia purificada, dessecador com sílica-gel, pipeta volumétrica de 5 mL, bastões 
de vidro e pinça metálica. 
 
8.2.2 Procedimento: pese, em uma cápsula, 10 g de areia purificada e dois 
bastões de vidro apoiados na borda do recipiente. Seque em estufa a (103±2)°C 
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por 2 horas, resfrie em dessecador e pese. Transfira, com auxílio de uma pipeta 
volumétrica, 5 mL da amostra e misture bem com auxílio dos dois bastões. Seque 
em banho-maria fervente e deixe em estufa a (103±2)°C por 1 hora. Resfrie em 
dessecador e pese. Retorne à estufa por 30 minutos, resfrie em dessecador e 
pese. Repita as operações de aquecimento e resfriamento até peso constante. 
 
8.2.3 Cálculo 
Resíduo seco % m/v = (100*P)/A 
Onde: 
P = n° de g de resíduo seco 
A = n° de mL da amostra 

 
 

8.3 - Determinação do Resíduo por Incineração (Cinzas) 
 
 O resíduo por incineração (cinzas) do leite é constituído principalmente por 
óxidos de potássio, sódio, cálcio, magnésio, fósforo e por cloretos. 
 
8.3.1 Material: balança analítica, cápsula de porcelana, pipeta volumétrica de 20 
mL, banho-maria, chapa aquecedora, mufla, dessecador com sílica-gel e pinça de 
metal. 
 
8.3.2 Procedimento: transfira, com o auxílio de uma pipeta volumétrica, 20 mL da 
amostra para uma cápsula de porcelana, previamente aquecida em mufla a (550 ± 
10)°C, por 2 horas, resfriada em dessecador e pesada. Evapore em banho-maria 
até a secagem. Carbonize em chapa aquecedora na capela e incinere em mufla a 
(550 ± 10)°C, pelo período aproximado de 4 horas. O resíduo deverá ficar branco 
ou ligeiramente acinzentado, caso contrário, resfrie, adicione 0,5 mL de água, 
seque em banho-maria e incinere novamente. Resfrie em dessecador e pese. 
 
8.3.3 Cálculo 
Resíduo de Incineração (Cinzas) % m/v = (100*P)/A 
Onde: 
P = n° de g de resíduo 
A = n°de mL da amostra 
 
 

8.4 – Determinação de Glicídios Redutores 
 

8.4.1 Material: balão volumétrico de 100 mL, pipetas volumétricas de 10 mL, 
pipeta graduada de 2 mL, frasco Erlenmeyer de 300 mL, funil de vidro, papel de 
filtro, balão de fundo chato de 300 mL, bureta de 25 mL, chapa aquecedora e 
garra de madeira. 
 
8.4.2 Reagentes: 
Solução de sulfato de zinco a 30% m/v 
Solução de ferrocianeto de potássio a 15% m/v 
Soluções de Fehling tituladas. 
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8.4.3 Procedimento: transfira, com auxílio de uma pipeta volumétrica, 10 mL da 
amostra para um balão volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de água, 2 mL da 
solução de sulfato de zinco a 30% e 2 mL da solução de ferrocianeto de potássio 
a 15%, misturando bem após cada adição. Deixe sedimentar durante 5 minutos, 
complete o volume com água e agite. Filtre em papel de filtro, recebendo o 
filtrado, que deverá estar límpido, em um frasco Erlenmeyer de 300 mL. Em um 
balão de fundo chato de 300 mL, transfira 10 mL de cada uma das soluções de 
Fehling e adicione 40 mL de água, aquecendo até a ebulição em chapa 
aquecedora. Transfira o filtrado para uma bureta de 25 mL e adicione, às gotas, 
sobre a solução do balão em ebulição, agitando sempre, utilizando garra de 
madeira, até que esta solução mude de coloração azul à incolor (no fundo do 
balão deverá ficar um resíduo vermelho-tijolo). 
 
8.4.4 Cálculo 
Glicídios redutores em lactose = V*0,068*100 

      v*L 
Onde: 
0,068 = nº de g de lactose que corresponde a 10 mL da solução de Fehling; 
v = nº de mL da solução da amostra, gasto na titulação; 
L = nº de mL da amostra; 
V = nº de mL da diluição da amostra (100 mL). 

 
 

8.5 - Nitrogênio Total 
 

 Baseia-se na transformação do nitrogênio da amostra em sulfato de 
amônio através da digestão com ácido sulfúrico p.a. e posterior destilação com 
liberação da amônia, que é fixada em solução ácida e titulada. Pode-se expressar 
os resultados em protídios, multiplicando-se a porcentagem do nitrogênio total por 
fator específico. 
 
8.5.1 Material: aparelho ou bloco digestor e destilador macro, semi micro ou 
micro-Kjeldahl; Balança analítica. Balão de Kjeldahl de 800 mL ou tubo de 
Kjeldahl de 250 ou 100 mL; Béquer de 250 mL; Buretas de 25 ou 50 mL; 
Erlenmeyers de 125 ou 250 mL; Espátula; Papel indicador universal de pH; Papel 
de pesagem (papel vegetal livre de nitrogênio); Pipeta graduada de 1 e 10 mL; 
Provetas de 50, 100 e 250 mL; Tenaz metálica. 
 
8.5.2 Reagentes: ácido sulfúrico (H2SO4) p.a.; Anti-espumante (talco, parafina ou 
silicone); Indicador misto: pesar 0,132 g de vermelho de metila (C15H15N3O2) e 
0,06 g de verde de bromocresol (C21H14Br4O5S). Dissolver em 200 mL de solução 
de álcool etílico a 70% (v/v). Filtrar se necessário e guardar em frasco âmbar. O 
indicador misto poderá ser incorporado à solução de ácido bórico a 4% na 
proporção de 8 mL por litro; 
Mistura catalítica: 
a) Sulfato de potássio (k2SO4) pa., sulfato de sódio anidro (Na2SO4) pa. Ou 
bissulfato de potássio (KHSO4) pa.  
b) Sulfato de cobre pentahidratado (CuSC4. %H2O) pa. 
c) Misturar (a) em (b) na proporção de (10 + 1), triturando em gral de porcelana 
até obter um pó fino. 
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Solução de ácido bórico (H3BO3) a 4% (m/v): pesar 4 g de ácido bórico p.a., 
transferir para um béquer de 250 mL, adicionar 80 mL de água e aquecer sob 
agitação branda até dissolução. Resfriar, transferir para balão volumétrico de 100 
mL e completar com água. Filtrar se necessário; Solução de hidróxido de sódio 
(NaOH) a 50% (m/v); Soluçao padrão de ácido sulfúrico (H2SO4) 0,1 N ou solução 
padrão de ácido clorídrico (HCl) 0,1 N; Zinco metálico granulado. 
 
8.5.3 Procedimento: micro e semi micro-Kjeldahl 
 
8.5.3.1 Digestão ou mineralização: Pesar em balança analítica a amostra de 
acordo com os itens de 3.1 a 3.6 e transferir para tubo de Kjeldahl. Adicionar 2,5 g 
de mistura catalítica e 7 mL para micro e 10 mL para o semi micro-Kjeldahl de 
ácido sulfúrico p.a.. Aquecer em bloco digestor, a princípio, lentamente, mantendo 
a temperatura de 50ºC por 1 (uma) hora ou dependendo das instruções do 
fabricante do bloco digestor. Em seguida, elevar gradativamente até atingir 400ºC. 
Quando o líquido se tornar límpido e transparente, de tonalidade azul-esverdeada, 
retirar do aquecimento, deixar esfriar e adicionar 10 mL de água. 
Observação: Para produtos muito gordurosos, digerir a amostra com adição de 
um anti-espumante. 
 
8.5.3.2 Destilação: Acoplar ao destilador um erlenmeyer contendo 20 mL de 
solução de ácido bórico a 4 % com 4 ou 5 gotas de solução de indicador misto 
(erlenmeyer receptor do destilado). Adaptar o tubo de Kjeldahl ao destilador e 
adicionar a solução de hidróxido de sódio a 50% até que a mesma se torne negra 
(cerca de 20 mL). Proceder a destilação coletando cerca de 100 mL do destilado. 
A solução receptora deve ser mantida fria durante a destilação. 
 
8.5.3.3 Titulação: Titular com solução de ácido sulfúrico 0,1 N ou solução de 
ácido clorídrico 0,1 N até a viragem do indicador. 
Leite fluído, bebida láctea: 
Micro: 2,0 g; 
Semi: 5,0 g; 
Macro: 10,0 g. 
 
8.5.4 Cálculos 
% nitrogênio total = V x N x f x 0,014 x 100 
                                                  m 
% protídios = % nitrogênio total x F 
Onde: 
V = volume da solução de ácido sulfúrico 0,1 N, ou solução de ácido clorídrico 0,1 
N, gasto na titulação após a correção do branco, em mL; 
N = normalidade teórica da solução de ácido sulfúrico 0,1 N ou solução de ácido 
clorídrico 0,1 N; 
f = fator de correção da solução de ácido sulfúrico 0,1 N ou solução de ácido 
clorídrico 0,1 N; = 1,00991 
m = massa da amostra, em gramas; 
F = fator de conversão da relação nitrogênio/proteína, F = 6,38. 
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8.6 – Enzima Lactase 
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8.7 – Extrato Seco Para Vinho (Método A) 
 

Aplicável a vinhos secos e outras bebidas fermentadas com extrato seco 
menor que 3 g/100 mL. O método avalia o resíduo seco (sólidos totais) da bebida, 
por evaporação e secagem em estufa. 

 
8.7.1 Material: cápsula de metal com fundo chato, com aproximadamente 8,5 cm 
de diâmetro, estufa, banho-maria, balança analítica, pipeta volumétrica de 20 ou 
25 mL, dessecador e termômetro. 
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8.7.2 Procedimento: transfira, com o auxílio de uma pipeta, 20 ou 25 mL da 
amostra para uma cápsula metálica de fundo chato, previamente aquecida em 
estufa a (100 ± 5)ºC, por uma hora, resfriada em dessecador e pesada. Evapore 
em banho-maria fervente até que o resíduo esteja aparentemente seco, ou até 
uma consistência xaroposa. Aqueça o resíduo em estufa a (100 ± 5)ºC, por 1 
hora. Resfrie em dessecador e pese. Repita as operações em estufa e 
dessecador até peso constante. 
 
8.7.3 Cálculo 
Extrato seco m/v = 1000*N/v 
Onde: 
N = massa, em g de resíduo; 
v = volume da amostra, em mL. 

 
 
 

8.8 – Laudo de Análise (DBO e DQO) do Fermentado Acético Produzido 
 

 

 


