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RESUMO

A produção mundial de frutas tem apresentado um crescimento contínuo, em termos globais o Brasil se encontra na terceira posição, porem o seu desperdício é de 30%. Diante

deste cenário, torna se necessário o aproveitamento dessas frutas que possuem um potencial para serem biotransformados em bebidas alcoólicas. A fermentação alcoólica é o

processo de transformação do açúcar em álcool e em outros produtos secundários. Tendo em vista a grande quantidade de descarte de frutas, a proposta inicial do projeto é de

avaliar o potencial fermentativo da laranja, devido a sua grande concentração de açúcar. Foram recolhidas e selecionadas laranjas de descarte de um sacolão da cidade de

Passos-MG, as laranjas foram lavadas e extraiu-se o suco no qual foi inoculada a levedura Saccharomyces cerevisiae. O experimento foi realizado em nível de bancada.

Avaliaram-se os seguintes parâmetros: Contagem de células, brix, temperatura, pH e acidez. Avaliaram-se duas estirpes de leveduras, sendo uma previamente adaptada ao

substrato e a outra não adaptada. A fermentação foi conduzida pelo período de 5 horas, o inoculo inicial do fermento adaptado foi de 2,1x109 células/mL e o não adaptado

8,3x109 células/mL, o brix inicial foi de 13% para ambos os teste, o caldo foi inicialmente aquecido a 36º C, em ambos os testes ocorreu a queda do pH de 3,11 para 2,9

ocorrendo também o aumento da acidez total inicial de 1,53% para 1,92%, o percentual de açúcar medido pelo brix no fermento não adaptado ocorreu de forma mais lenta,

diferente do adaptado em relação ao tempo de fermentação. O fermento adaptado já havia desenvolvido o arsenal de enzimas para degradação do substrato, justificando o

menor tempo para esgotamento do açúcar no substrato o fato não havia ocorrido com fermento não adaptado. A diminuição do pH do meio pode ser atribuído ao subprodutos

produzidos no processo metabólico das leveduras. Conclui-se que a laranja apresenta grande potencial fermentativo para produção de bebida alcoólica
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