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Introdução
 A fermentação alcoólica que anteriormente era utilizada principalmente na produção de aguardente, passou também a ser aplicada para 

a produção de etanol carburante. No Brasil a principal fonte para a produção de etanol é a sacarose da cana-de-açúcar. Entretanto a ciência 
busca novas fontes para a produção sustentável deste biocombustível devido a crescente demanda energética. A produção de etanol utilizando 
soro de queijo é uma alternativa, devido ao baixo custo deste subproduto da indústria láctea e o volume que ultrapassa a 6,5 bilhões de litros 
anuais, somente no Brasil. Entretanto a taxa de conversão da lactose a etanol é inferior ao obtido com a sacarose da cana-de-açúcar. Assim, a 
utilização de outras leveduras, bem como o emprego da hidrólise enzimática pode ser alternativa para aumentar a produtividade e tornar 
viável a produção do etanol.

Objetivos
 Avaliar a produção de etanol em meios contendo diferentes açúcares utilizando as leveduras Saccharomyces fragilis e Saccharomyces 

cerevisae.

Material e Métodos
 Foram testadas sete linhagens de Saccharomyces cerevisae e três de Saccharomyces fragilis. Os meios de cultura foram constituídos de 

lactose, sacarose, glicose e soro de queijo. Nos meios contendo lactose também foi realizado o cultivo com o hidrolisado por meio da beta
-galactosidase comercial. Em todos os meios houve a suplementação com 12g/L de extrato de levedura, 5g/L de fosfato de potássio 
monobásico, 6g/L de sulfato de amônio e 0,6g/L de sulfato de magnésio e pH 5,5, conforme descrito por SANTIAGO et al. (2004). A 
fermentação ocorreu a 35ºC, 150rpm e por 8 horas na S. cerevisae e 12 horas na S. fragilis. A concentração de etanol foi quantificada pelo 
método descrito por Kaye e Haag (1954).

Resultados e Discussão
 A produção de etanol é fortemente influenciada pela fonte de carbono e o uso de açúcares mono e dissacarideos são os mais comuns. 

No cultivo de S. cerevisae a maior produção de etanol, 3,03% (v/v), foi no meio com 2,5% sacarose e 2,5% glicose. As menores produções de 
etanol ocorreram nos meios com lactose P.A. não hidrolisada e com soro de queijo cuja lactose não foi hidrolisada, já que esta levedura não e 
capaz de fermentar este açúcar, pois não produz a beta-galactosidase. A maior produção de etanol, 3,58% (v/v), com a S. fragilis ocorreu no 
meio com soro de queijo com lactose hidrolisada. Isso pode ser devido a rica composição do soro com resíduos de proteínas, lipídeos, minerais 
e vitaminas que podem ter contribuído como fonte de nutrientes para a levedura. A menor produção ocorreu em meio com glicose. Todos os 
valores obtidos neste experimento estão acima do resultado obtidos por Moreira (2009), que em soro de queijo obteve 3,06% (v/v) de etanol.

Conclusão
 Com os resultados obtidos verificou-se que e possível utilizar diferentes tipos de açúcares para produção de etanol. Entretanto a 

eficiência na conversão em etanol depende da interação entre o tipo de microrganismo e o substrato.
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