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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 afetadao pela difusão das células no meio 
fermentativo. Caso na fase inicial, por meio artificial, seja promovida a agitação e homogeneização 
do material em fermentação, a produtividade e a eficiência fermentativa podem ser alteradas 
para melhor. Testar a utilização de hidrociclones em fermentações alcoólicas e mensurar as 
possíveis melhorias em rendimento e produtividade. Utilizou-se de Fermentador desenvolvido no 
CENTEC com a instalação de, hidrociclone. As Metodologias utilizadas para acompanhamento do 
rendimento da fermentação foram: análise de teor de açúcares, análise do teor de etanol, 
viabilidade e concentração celular (COPERSUCAR, 1987) e para determinação da produtividade de 
fermentação anotou-se o tempo inicial e final do processo, os quais foram estabelecidos pelos 
mesmos critérios utilizados por Marques e Serra (1997). Os dados obtidos nas fermentações 
realizadas foram comparados com os dados médios das fermentações industriais, que não utilizam 
hidrociclones.  A utilização de hidrociclones durante o processo fermentativo, desde que 
devidamente dimensionado, pode substituir a operação de separação durante o esvaziamento. O 
sistema de fermentação proposto e testado apresentou bons indícios de funcionamento, com o 
tempo total de fermentação de 3 a 4 horas e viabilidade do fermento acima de 90% com eficiência 
acima de 91%. Novos ensaios devem ser realizados para confirmar e melhor entender os 
parâmetros fermentativos. Os hidrociclones, equipamentos utilizados em larga escala nas 
indústrias de alimentos e outras, quando inseridos no processo fermentativo pode ter 
proporcionado melhor eliminação de CO2, o que foi observado visualmente durante o processo , 
além de permitir, como o esperado, maior concentração de leveduras e retirada de etanol do meio 
fermentativo. Tais fatores levaram a melhores eficiências e produtividades fermentativas. O 
hidrociclone deve ser melhor estudado para utilização em processo fermentativo 
industrial    CENTEC/UNOESTE     

 


