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DIAFRAGMA EM FERMENTACAO ALCOOLICA 
 

SAMUEL CABRAL TEIXEIRA  
ERICK MALHEIROS RAMPAZO  
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ANGELA MADALENA MARCHIZELLI GODINHO  

PAULO AUGUSTO MANFRON  
 

No Brasil, o Estado de São Paulo se destaca como maior produtor de cana-de-açúcar e seus 
derivados, por ter condições climáticas, solos favoráveis e centros de pesquisas, bem como por ser 
o principal centro consumidor. O caldo extraído da cana-de-açúcar após tratamentos (físicos e 
químicos) é denominado de mosto. Os açúcares do mosto são metabolizados em etanol por via 
biológica, sendo o agente fermentativo ou levedura, mais comumente saccharomyces cerevisiae. 
Diversos fatores exercem influência no processo fermentativo como temperatura, pH, oxigênio, 
teor de açúcar, aditivos químicos, microrganismos e o processo fermentativo utilizado. No caso de 
sistema de fermentação intermitente a curva de crescimento típico microbiana apresenta uma 
fase inicial de adaptação, a qual dentre outros fatores é afetado pela difusão das células no meio 
fermentativo. Os processos fermentativos em batelada possuem a desvantagem de um maior 
tempo no ciclo fermentativo, pois demanda tempo para adição completa do mosto, no início do 
processo e tempo para retirada do vinho final e separação das células de leveduras, as quais 
compõem o creme de levedura que será o inoculo de um novo ciclo, caso um sistema permita a 
permanência concomitante do mosto e do vinho fermentado sem que ocorra a mistura de ambos, 
este tempo de enchimento seria reduzido ou anulado, o uso de diafragma tipo balão pode ser a 
alternativa adequada.  Checar melhorias fermentativas (rendimentos e produtividades) advindas 
da utilização de um equipamento. Utilizou-se nos ensaios umFermentador de 60 litros contendo 
um diafragma de 50 litros, internamente. O diafragma permitiu a adição de mosto açucarado 
durante o processo de fermentação, fato que não pode ser executado em um fermentador 
convencional. As fermentações foram realizadas em três reciclos, utilizando o mesmo fermento 
inicial e foram realizadas oito repetições, totalizando vinte e quatro fermentações ao total. Para 
acompanhamento da fermentação e determinação das produtividades e rendimentos realizou-se 
análises de ART, Etanol, Viabilidade celular e Concentração de células segundo metodologia de 
COPERSUCAR (1987). Para determinação da produtividade anotou-se o tempo inicial da 
fermentação e tempo final, de acordo com Marques e Serra (1997). A separação das células pelo 
sistema tradicional utiliza o equipamento denominado de centrífuga. A utilização do diafragma, 
sem a centrifuga, apresentou bons resultados, com redução no tempo total de fermentação de 3 a 
4 horas e manutenção da viabilidade do fermento acima de 90% com eficiência acima de 91%. 
Novos ensaios devem ser realizados para confirmar e melhor entender os parâmetros 
fermentativos. O equipamento denominado diafragma permitiu adição de mosto para o novo 
reciclo durante a retirada de vinho fermentado, sendo que o volume útil ficou sempre 
preenchido. Novos testes devem ser realizados para melhor compreensão da funcionalidade do 
diafragma.    CENTEC/UNOESTE     
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O presente trabalho visa demonstrar que através da expansão e crescimento dos negócios 
envolvendo a produção de álcool pelas Usinas Sucroalcooleiras, houve a necessidade destas 
aproveitarem a vinhaça como adubação orgânica. Procurou-se relatar que as Empresas/Indústrias 
Sucroalcooleiras evoluir paralelamente devem andar juntas com a questão ambiental, tão 
fortemente defendida nos dias atuais. Falou-se sobre a Fertirrigação detalhando minuciosamente 
os benefícios e os malefícios provenientes de sua utilização junto ao plantio da cana de açúcar, 
especificando ainda que Empresas/Indústrias Sucroalcooleiras que aproveitam o resíduo 
denominado como vinhaça na adubação orgânica estão economizando muito no que se refere aos 
gastos despendidos com a adubação do solo, além disso, foi possível evidenciar que a adubação 
orgânica decorrente da vinhaça é mais viável e proveitosa do que a adubação química. 
 Aproveitamento da vinhaça na adubação orgânica, evidente que a vinhaça pode ser utilizada 
como meio de sustentabilidade pois, ao ser reutilizada pelas Empresas e Indústrias 
Sucroalcooleiras.  Fora-se extraídas informações a respeito da viabilidade da Adubação Orgânica 
com Vinhaça em relação a Adubação Química em Usina Sucroalcooleira que fica localizada na 
Região de Quatá-SP, sendo que se referem especificamente a comparação da adubação química 
(cloreto de potássio (KCL) em relação a adubação orgânica procedida com o resíduo vinhaça, nas 
safras dos anos de 2011/2012. Custo econômico anual com despesas de adubação químico, 
proveniente da compra de KCL (Cloreto de Potássio), onde segundo os dados levantados chegou-
se a quantia de R$ 8.840.464,00. Benefícios financeiros em se aplicar a adubação orgânica na 
Usina, apresentando grande vantagem em relação ao modelo atual utilizado por esta firma, assim, 
a Concentração de Vinhaça tem anualmente uma despesa de R$ 1.598.000,00. Detecta uma 
Economia obtida por safra: R$ 7.242.464, ao se utilizar a adubação orgânica por meio da 
vinhaça. As aplicações devem ser administradas a partir da realização de análises de solo que 
consiste no diagnóstico dos nutrientes, procurando disponibilizar apenas quantidades 
complementares à exigências da cultura durante o ano de cultivo a fim de melhorar o seu 
desenvolvimento. Em geral, para as soqueiras a dose varia entre 120 e 180 kg de K2O.ha-1 o que 
significa doses de vinhaça entre 50 e 300 m3.ha-1. Verifica-se pela análise minuciosa dos mesmos 
que a adubação orgânica proveniente com vinhaça, é muito mais econômica, gera mais benefícios 
e faz com que se adquira muito potássio. Assim, a compra de KCL (cloreto de potássio) se mostra 
muito mais cara do que o procedimento de aplicação da vinhaça como adubação 
orgânica Comprovou-se que adubação orgânica a base de vinhaça supera e muito os benefícios 
apresentados pela adubação química, desde da concentração de potássio até economia nos gastos 
pelo Usineiro.         
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Atualmente, o setor de cunicultura brasileiro vem buscando a organização de sua cadeia produtiva 
ainda que a passos lentos. O futuro é muito promissor, pois a partir do momento que as pessoas 
conhecerem o valor nutritivo da sua carne, o consumo irá aumentar de imediato, como ocorre 
com outras carnes nobres no Brasil. Vários aspectos contribuem para com a viabilidade da 
cunicultura, entre eles a elevada prolificidade, ciclos reprodutivos curtos, normalmente de 40 dias 
na maior parte das criações intensivas, viável mesmo em pequenas áreas, com reduzido impacto 
no equilíbrio do ambiente, produzindo carne de alto valor nutritivo para a alimentação humana. A 
carne de coelho é considerada de altíssima qualidade, extremamente saudável, apresentando, em 
média, 19% a 23% de proteína bruta, de 3% a 6% de gordura de baixo teor de colesterol (50 
mg/100g), representando uma excelente opção de consumo de proteína animal.  Avaliar o 
desempenho dos coelhos em crescimento alimentados com ração, ração mais a hortaliça Ora-pro-
nóbis (Pereskia aculeta miller) e ração mais a forrageira Rami (Boehmeria nívea gaud) a fim de 
verificar quais são os benefícios nutricionais que as mesmas proporcionam à nutrição dos 
mesmos.  Este experimento está sendo conduzido nas instalações de cunicultura da ETEC Prof. Dr. 
Antônio Eufrásio de Toledo, situada na Rodovia Raposo Tavares, km 561- Presidente Prudente - SP. 
Estão sendo utilizados 24 coelhos, 12 machos e 12 fêmeas, ou seja, este experimento consiste de 
um fatorial 3x2, ou seja, 3 rações e 2 sexos. Os animais já foram tatuados para facilitar sua 
identificação e avaliar o desempenho individual de cada um. Os machos receberam numeração 
ímpar e as fêmeas numeração par. O delineamento experimental que está sendo utilizado é em 
blocos inteiramente casualizados com seis tratamentos e quatro repetições, com um animal por 
unidade experimental. Os tratamentos são: T1-R1M (ração peletizada para macho), T2-R1F (ração 
peletizada para fêmea), T3-R2M (ração peletizada + rami para macho), T4-R2F (ração peletizada + 
rami para fêmea), T5-R3M (ração peletizada + ora-pro-nóbis para macho) e T6-R3F (ração 
peletizada + ora-pro-nóbis para fêmea). Os volumosos que estamos utilizando nos tratamentos T3, 
T4, T5 E T6, são colhidos e após a murcha são triturados para facilitar a digestão. Os animais foram 
pesados no início do experimento, depois de 30 dias e no final do experimento, com 75 dias de 
idade serão pesados novamente. Ao final do experimento os dados serão tabulados e será 
realizada análise de variância e teste de tukey (p < 0,05) a fim de avaliar o desempenho dos 
animais mediante o ganho de peso, consumo alimentar, o ganho de peso diário, a conversão 
alimentar e o rendimento de carcaça.             
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DESENVOLVIMENTO DE PÃO DE QUEIJO COM TEOR REDUZIDO DE SÓDIO 
 

TELMA REGINATO MARTINS  
ANDREIA DE MENEZES OLIVO  

KELI MARIA CONSOLI  
 

       É crescente a preocupação com a saúde da população da sociedade moderna, especialmente 
no que tange a hábitos de vida saudável e alimentação. A ingestão de sal em excesso é 
comprovadamente um fator de risco para doenças cardiovasculares relacionadas ao aumento da 
pressão arterial. O pão de queijo é um produto tradicionalmente brasileiro, obtido da mistura de 
polvilho com água ou leite, queijo, ovos, sal e gordura. Esta pesquisa teve como objetivo 
desenvolver uma formulação de pão de queijo com teor reduzido de sódio, visando a obtenção de 
um produto funcional e ao mesmo tempo saboroso e aceitável, mediante avaliação sensorial em 
escala hedônica de 9 pontos com equipe não treinada de 50 provadores. Ao avaliar os testes de 
aceitabilidade global aplicados no pão de queijo convencional e no produto com redução de sódio, 
observou-se que ambas formulações apresentaram notas médias similares (7,85 para o pão de 
queijo tradicional e 7,75 para o pão de queijo com teor reduzido em sódio). O resultado das 
análises estatísticas demonstra que esta diferença não foi significativa ao nível 5% de 
probabilidade (p < 0,05). 

 


