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RESUMO 

 

A biotecnologia proporcionou um grande avanço tecnológico e, dessa forma, 

processos tradicionais puderam ser aperfeiçoados, inclusive, possibilitando sua inserção nos 

novos paradigmas da humanidade como a sustentabilidade. Dentre os processos que podem 

ser aprimorados, encontra-se a produção de ácido lático, que possui múltiplas aplicações 

industriais, principalmente, na área alimentícia. Devido a essa ampla aplicabilidade, tem-se 

estudado cada vez mais a produção desse insumo por via fermentativa, buscando maneiras de 

melhorar a produtividade e diminuir o custo do processo. Esse aperfeiçoamento pode ser 

alcançado empregando-se microrganismos específicos capazes de metabolizar 

resíduos/subprodutos ou matérias-primas sustentáveis. Portanto, reduzir os custos e visar à 

melhoria da produção por meio da utilização de substratos de baixo custo tornou-se um 

objetivo importante. Geralmente, a produção fermentativa de ácido lático é realizada por 

bactérias láticas e, como estas requerem nutrientes específicos para seu crescimento, devem-

se analisar quais delas se adaptam melhor à utilização de substratos de baixo custo como fonte 

de energia, não interferindo na produção de ácido lático. Neste contexto, o presente trabalho 

visou analisar as condições ideais para o processo fermentativo e, dentre os substratos 

alternativos analisados, selecionar o mais viável para tal processo. Acredita-se que os 

resultados obtidos neste trabalho contribuirão para o desenvolvimento, viável e nacional de 

produção sustentável de ácido lático, sendo que também é visado propor alternativas para uma 

melhor produtividade e menor custo de produção para as indústrias.  

 

Palavras-Chave: Produção Fermentativa, Sustentabilidade, Microrganismos, 

Substratos Alternativos e Ácido Lático. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Biotechnology has provided a major technological advancement and thereby, 

traditional processes could be improved, even allowing its inclusion in the new paradigm of 

humanity as sustainability. Among the procedures that may be improved, we can point out the 

production of lactic acid, which has many industrial applications, mainly in the food area. Due 

to its broad applicability, seeking ways to improve productivity and reduce the cost of 

litigation, the fermentative production of this input has been studied increasingly. The 

improvement of this method can be achieved by the use of specific microorganisms that are 

able to metabolize waste/by-products or sustainable raw materials. So the reduction of costs 

and the enhancement of production, by the use of low cost substrates, became an important 

goal. Usually, the fermentative production of lactic acid is done by lactic bacteria and, as it’s 

requires specific nutrients for it’s grown, it should analyze which of them is best adapted to 

the use of low cost substrates as a source of energy. In this context, this work aimed to 

analyze the optimal conditions for the fermentation process, and among the alternative 

substrates analyzed, select the most feasible for such a process. It is believed that the results 

of this work will contribute to the development of viable and sustainable national production 

of lactic acid, which is also being sought to propose alternatives for better productivity and 

lower production costs for industries. 

 

Keywords: Fermentative Production, Sustainability, Microorganisms, Alternative 

Substrates and Lactic Acid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A biotecnologia é uma das práticas mais antigas da ciência, em 1919 o engenheiro 

húngaro Karl Ereky a definiu pela primeira vez como sendo “a ciência e os métodos que 

permitem a obtenção de produtos a partir de matéria-prima, mediante a intervenção de 

organismos vivos” (SOUZA, 2012). De maneira geral, a biotecnologia pode ser entendida 

como sendo qualquer atividade tecnológica que utiliza processos biológicos para o 

desenvolvimento de produtos e técnicas. 

Os processos biotecnológicos abrangem diversas áreas do conhecimento, nas quais a 

ciência e a tecnologia se complementam. Entre as pesquisas biotecnológicas desenvolvidas 

destacam-se o aprimoramento de processos tradicionais, não só com o intuito de melhorias no 

custo, eficiência e produtividade, mas também para se adequar às novas tendências mundiais 

de preservação do meio ambiente e sustentabilidade e o estudo de novos organismos vivos 

que sejam capazes de gerar produtos que contribuam para o desenvolvimento econômico e 

social do homem. 

Dessa forma, no que se trata de economia, há uma diminuição de custos com relação à 

matéria-prima utilizada e, também, em relação à produção industrial. Na área ambiental, as 

biotecnologias não só previnem como remediam e monitoram a contaminação do meio 

ambiente. E espera-se o desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas que conserve ou 

aumente a demanda de empregos na área social. 

Atualmente, os bioprocessos despertam grande interesse nos pesquisadores e na 

indústria, por ser responsável pela obtenção de muitos produtos de interesse para a 

humanidade, com aplicação nos diversos setores da economia, tais como: saúde humana, 

saúde animal, agropecuária, meio ambiente, etc. As indústrias farmacêuticas e de alimentos 

são as que mais utilizam estes processos e têm investido em pesquisas nessa área. 

O processo fermentativo, em biotecnologia, é um processo microbiano e, no sentido 

mais amplo possível, é definido como todos os processos no qual microrganismos catalisam a 

conversão de uma dada substância em determinado produto (AQUARONE et al., 1986). O 

ácido lático, por exemplo, pode ser produzido através da fermentação e têm atraído muita 

atenção devido à sua ampla aplicabilidade. Dessa forma, têm-se empregado recursos naturais 

como matéria-prima para produzi-lo, estes materiais possuem baixo valor agregado, são 

potenciais em fonte de carbono para os microrganismos e sua utilização visa processos mais 

sustentáveis.  
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Neste contexto, o presente trabalho visa apresentar uma revisão de diversos tipos de 

microrganismos utilizados para produção de ácido lático e, de acordo com suas características 

e condições ideais necessárias para o processo, definir os que resultariam em um melhor 

processo produtivo, levando em consideração a produtividade, custo e eficiência. Deve-se 

enfatizar que a biomassa microbiana possui grande interesse econômico dependendo, 

principalmente, do tipo de organismo a ser empregado. 

 Dessa forma, o trabalho possui caráter inovador, por estudar a diversidade de 

microrganismos utilizados na área de produção fermentativa de ácido lático e englobar 

características de um processo sustentável, pois visa analisar estudos que utilizam resíduos 

industriais e/ou matérias-primas renováveis como meio de cultura. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Ácido lático e suas aplicações 

 

O ácido 2- hidroxipropanóico ou α- hidroxipropanóico, também conhecido como ácido 

lático, foi descoberto em 1780 pelo cientista sueco C. W. Scheele a partir do leite azedo e 

tornou-se comercialmente importante desde 1881 por possuir diversas aplicações nas 

indústrias químicas, alimentícias, cosméticas e farmacêuticas (ALTAF et al., 2005; LIMA, 

1975). Na indústria farmacêutica o ácido lático pode ser utilizado como matéria-prima na 

produção de cosméticos, formulação de pomadas e loções, na indústria química normalmente 

é empregado como matéria-prima para produção de plásticos biodegradáveis e na indústria 

alimentícia atua como acidulante, flavorizante, aromatizante e emulsificante (DEMIRCI et al., 

1998; WEE et al., 2004).  

Devido à sua estrutura química, pelo fato de possuir um carbono quiral, o ácido lático 

possui dois isômeros ópticos, o D- ácido lático e o L- ácido lático (Figura 1) e pode ser obtido 

tanto por síntese química quanto pela ação fermentativa, sendo esta última economicamente 

mais viável (CHOUDHURY et al., 1998). Afinal, as vias de produção fermentativa possuem 

algumas vantagens, como utilizar baixo consumo energético, ser conduzidas a temperaturas 

mais brandas e utilizar matéria-prima com baixo custo (ILMÉN et al., 2007; PANDEY et 

al.,2001).  

 

Figura 1. Isômeros ópticos do ácido lático. 

Fonte: REDDY et al., 2008. 

 

Outra vantagem da rota fermentativa em relação à química é que através dela pode-se 

produzir D- ácido lático e L- ácido lático opticamente puro de acordo com a seleção 
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apropriada do microrganismo e, já na síntese química, que é fundamentada na hidrólise ácida 

da lactonitrila, um derivado petroquímico, há produção de uma mistura racêmica de D e L-

ácido láctico (LIMA et al., 2001; WEE et al., 2006; DATTA et al.,1995). A mistura racêmica 

é indesejável, uma vez que a forma isomérica D- ácido lático não é facilmente metabolizada 

pelo organismo humano. Portanto, cerca de 90% da produção mundial de ácido lático é 

realizada através da fermentação por bactérias (ABDEL- RAHMAN et al., 2011; ZHOU et 

al.,2006). 

A produção de ácido lático em escala comercial ainda é feita, em sua maioria, pela 

fermentação descontínua (SIEBOLD et al., 1995), também conhecida por fermentação 

batelada, que consiste em inocular a solução nutriente esterilizada com microrganismos e 

incubá-la, de modo que a fermentação ocorra sob ótimas condições (SCHMIDELL et al., 

2001).  De forma geral, para a produção fermentativa do ácido lático é desejável que o 

substrato possua baixos níveis de contaminantes e/ou compostos tóxicos, para que a 

fermentação ocorra com o mínimo possível de pré-tratamentos e, consequentemente, haja 

maior índice de produtividade e rendimento, levando à diminuição da formação de 

subprodutos (SIEBOLD et al., 1995; SCHMIDELL et al., 2001).  

Atualmente, a maior parte do ácido lático produzido é aplicada na indústria alimentícia, 

onde é utilizado com as funções de redução de pH; como agente antimicrobiano; adjuvante de 

sabor; solvente; estabilizador; umectante; emulsificador; plasticizante, entre outros 

(LITCHFIELD, 1996).  

O ácido lático pode ser produzido por vários microrganismos classificados em bactérias, 

fungos, leveduras, cianobactérias e algas (ABDEL-RAHMAN et al., 2013). Tipicamente, 

devem-se enfatizar as bactérias produtoras de ácido lático, conhecidas como bactérias ácido 

láticas, pois são capazes de produzi-lo como metabólico principal, com elevados rendimento e 

produtividade (MONTIPÓ, 2012).  

 

2.2 Bactérias ácido láticas  

 

O termo bactérias ácido láticas, ou simplesmente bactérias láticas, surgiu em meados do 

século XX (KANDLER, 1983). Constituem um grupo diversificado de microrganismos Gram - 

positivos, que existem no interior de plantas, carne e produtos lácteos e podem produzir ácido láctico 

como um produto da glicólise anaeróbia com elevado rendimento e produtividade (VESCOVO et al., 

1993; ABDEL-RAHMAN, et al., 2013). De acordo com McFall e Montville (1989), elas 
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destacam-se pela rápida produção de ácido láctico, convertendo mais de 80% dos açúcares 

fermentescíveis. 

Os gêneros que a compreendem são: Carnobacterium, Enterococcus, Lactococcus, 

Lactobacillus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Streptococcus, 

Tetragenococcus, Vagococcus e Weissella (Figura 3). 

 

 

 

Figura 2. Principais grupos filogenéticos de bactérias ácido láticas e bactérias 

relacionadas gram-positivas. 

Fonte: COELHO, 2011. 

 

As bactérias láticas fermentam a glicose por vias diferentes e podem ser dividas em dois 

grupos: homofermentativas, na qual o ácido lático é o único produto final formado do 

metabolismo da glicose pela via Embden-Meyerhof-Parnas ou via glicolítica (Figura 4A) e 

heterofermentativas, na qual quantidades equimolares de ácido lático, dióxido de carbono e 

etanol ou acetato são formados a partir da glicose pela via oxidativa das pentoses (Figura 4B) 

(REDDY et al., 2008; JOHN et al., 2007; LITCHFIELD, 1996).  

No metabolismo homofermentativo ocorre degradação anaeróbica da glicose para a 

produção de ácido lático através da glicólise, que é uma das inúmeras vias catabólicas 
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conhecidas como fermentações anaeróbicas, através das quais os vários organismos extraem 

energia química de combustíveis orgânicos, na ausência de oxigênio molecular. No termo da 

glicólise, obtém-se a fragmentação da molécula de açúcar em duas moléculas de ácido 

pirúvico catalisada pela enzima frutose-1,6-bifosfato aldolase, que é capaz de gerar duas 

trioses a partir da hexose. Esta energia é posta à disposição das funções celulares sob a forma 

de ATP. A etapa seguinte da via glicolítica consiste na redução do ácido pirúvico em ácido 

láctico concomitante à oxidação do NADH em NAD
+
. Este processo ocorre em organismos 

anaeróbios como as bactérias lácticas, gerando então, ácido lático (LEHNINGER et al.,2002).  

No caso da via das pentoses fosfato, o NADPH é produzido durante a oxidação da 

glicose-6-fosfato. Durante a ocorrência das reações referentes à via das pentoses, a glucose é 

convertida em açúcares com diferentes números de átomos de carbono, mas percebe-se que o 

processo pode oxidar a molécula de glucose totalmente até gás carbônico. Como é um 

processo oxidativo, sem o envolvimento do oxigênio molecular, percebe-se a necessidade de 

uma coenzima para capturar os elétrons e H
+
 que serão removidas da molécula do açúcar. Os 

compostos intermediários formados na via heterofermentativa são o ácido pirúvico e o aldeído 

acético. O rendimento líquido em ácido lático é igual a 2 mols / mol de glicose pela via 

homofermentativa e apenas 1 mol / mol de glicose pela via heterofermentativa (LEHNINGER 

et al.,2002). 

 

 

Figura 3. Fermentação Lática. (A) Via homofermentativa e (B) heterofermentativa. 

Fonte: VICTORELLI, 2011. 
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Dos doze gêneros citados anteriormente, um dos mais empregados são os Lactobacillus 

(L.), pois eles possuem a capacidade de produzir ácido lático a partir de meios de cultivo 

alternativos de forma eficiente.  

 

2.2.1 Gênero Lactobacillus  

 

O gênero Lactobacillus possui características similares às descritas para as bactérias 

ácido láticas: Gram positivos, incapazes de formar esporos e anaeróbios. Os lactobacillus são 

encontrados em plantas, na mucosa de homens e animais, em substratos ricos contendo 

carboidratos disponíveis e em alimentos fermentados (Figura 5) e podem ser dividido quanto 

à utilização da hexose em: homofermentativo obrigatório, heterofermentativo facultativo e 

heterofermentativo obrigatório (Tabela 1) (HAMMES et al., 1995).  

 

 

Figura 4. Imagens de alguns tipos de lactobacillus: (A) L. casei e (B) L. helveticus. 

Fonte: Microbiology Glossary, 2014. 



21 
 

 

 

Tabela 1 – Organização do gênero Lactobacillus. 

 

Fonte: VICTORELLI, 2011. 

 

Os homofermentativos metabolizam hexoses pela via glicolítica, tendo como reação 

final a redução do ácido pirúvico em ácido lático. Esses microrganismos possuem a enzima 

frutose-1,6-bifosfato aldolase que é capaz de gerar duas trioses, dessa forma, uma molécula de 

hexose gera duas moléculas de ácido lático. A ausência da enzima fosfocetolase, faz com que 

as pentoses ou o gluconato não sejam fermentados (SALMINEN et al., 2004; HAMMES et 

al., 1995). 

Os heterofermentativos facultativos podem metabolizar tanto hexoses quanto pentoses, 

pois possuem as enzimas aldolase e fosfocetolase. Em condições anaeróbias e baixas 

concentrações de substrato, algumas espécies heterofermentativas facultativas produzem 

acetato e dióxido de carbono no lugar do lactato, dessa forma, é necessário o 

acompanhamento da fermentação para uma melhor produtividade. 

Os estritamente heterofermentativos fermentam as hexoses pela via das pentoses  

fosfato produzindo, em quantidades equimolares, lactato, etanol, ácido acético e dióxido de 

carbono e as pentoses que entram na via também devem ser fermentadas (LOPES, 2008). 

Estes microrganismos são exigentes com relação a alguns fatores de crescimento, como, 

por exemplo, manter o pH constantemente neutro ou na faixa levemente ácida, pois com o 

aumento da acidez ocorre uma inibição da fermentação. Havendo, também, a necessidade de 

fonte de nitrogênio, vitaminas e sais minerais para que a fermentação lática seja efetiva.  

 

 

 

 

A 
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2.3 Parâmetros que influenciam a produção fermentativa de ácido lático 

 

2.3.1 Temperatura 

 

 Um dos fatores imprescindíveis para o crescimento microbiano e, consequentemente, a 

eficiência do processo, é a temperatura. De acordo com Peleg (1995), existe uma temperatura 

ideal na qual a taxa de crescimento é maior e, essa temperatura ótima, varia de acordo com as 

características de cada micro-organismo utilizado, assim como de acordo com as condições do 

ambiente. Quando a temperatura do meio se encontra acima ou abaixo da requerida para um 

crescimento ideal, a atividade microbiana é consideravelmente reduzida, pois os 

microrganismos acabam se deteriorando ou até mesmo morrendo.  

A temperatura ótima para crescimento varia de acordo com o gênero do micro-

organismo, sendo que, a maioria dos lactobacillus é mesófila, e a temperatura ideal varia de 

20º a 45ºC. No caso dos lactobacillus termófilos, Buchta (1983) recomenda manter a 

temperatura de 45ºC ou acima.  

 Para analisar melhor o efeito da temperatura sobre a produtividade de ácido lático, 

Yanes (2003) realizou vários experimentos utilizando os lactobacillus coryniformis variando 

a temperatura do meio, observou-se maior produção ao realizar o processo a 39 ºC e ao 

aumentar a temperatura até 45 ºC não foi possível observar nenhuma fermentação. Dessa 

forma, nota-se maior eficiência dos L. coryniformis a 39 ºC, fato que concorda com a faixa de 

temperatura ideal para os microrganismos.  

 Normalmente, de acordo com Vishnu et al (2002), realiza-se a produção de ácido 

lático a 37 ºC, sendo considerada a temperatura na qual os microrganismos apresentam maior 

crescimento  e produtividade de ácido lático.  

 

2.3.2 pH  

 

O pH é um dos principais fatores que influenciam a produtividade de ácido lático, pois 

a atividade catalítica das enzimas e a atividade metabólica dos microrganismos dependem do 

pH extra celular (SILVA et al., 1991). Sendo assim, a concentração do íon hidrogênio durante 

a fermentação está diretamente ligada ao crescimento microbiano e formação do produto. O 

pH influencia no funcionamento das enzimas, na síntese de RNA e de proteínas e no 

transporte de nutrientes dentro da célula e tal fato pode limitar a atividade das enzimas 

metabólicas responsáveis pela síntese de novo protoplasma (KLOVRYCHEV et al., 1979).  
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O pH ótimo para a produção de ácido lático varia entre 5,0 e 7,0 dependendo do 

micro-organismo usado. O meio de fermentação pode influenciar de forma significativa a 

manutenção do pH (HOFVENDAHL et al., 2000).  

Através de alguns estudos percebeu-se que, em fermentações utilizando melaço como 

meio de cultura, o decréscimo do pH não foi significativo(de 6,0 para 5,3), e atribuíram tal 

fato a uma provável ação tampão do melaço. Já no caso da utilização de sacarose para o 

processo fermentativo observou-se um decréscimo drástico do pH (de 6,8 para 4,5). Sendo 

assim, utilizar o melaço como substrato para a produção de ácido lático seria vantajoso, pois 

manteria o pH na faixa ideal, garantindo a eficiência do processo (COELHO, 2011; 

DUMBREPATIL et al., 2008). 

O ácido lático, que é um ácido fraco, inibe o crescimento bacteriano, pois quando há 

queda no pH externo, o ácido acaba sendo protonado assim que é eliminado das bactérias. Ao 

ser descarregado, ele se difunde novamente para a célula e acaba se dissociando devido ao pH 

superior intracelular. Dessa forma, a célula usa ATP para bombear os prótons para fora, 

ocorrendo perda de energia, que, consequentemente, gera uma diminuição do crescimento e 

até a morte das bactérias (HOFVENDAHL et al., 1997).  Sendo assim, o ácido lático 

produzido durante o processo fermentativo deve ser constantemente neutralizado, a fim de 

evitar a inibição citada anteriormente. 

Agentes neutralizantes como carbonato de cálcio, hidróxido de sódio carbonato de 

sódio são adicionados ao meio de fermentação para o controle do pH durante a fermentação. 

Porém, deve-se evitar a adição em excesso desses neutralizantes, pois num pH elevado o 

lactato é formado preferencialmente em vez de ácido lático, o que resultará em um gasto 

maior com purificação, devido à necessidade de recuperar o ácido lático (YEN, 2010; 

COELHO, 2011). 

Grande parte dos lactobacillus é capaz de inibir o crescimento de organismos 

causadores de deterioração ou produtores de toxina e outra característica importante é o fato 

desses microrganismos serem capazes de resistir e crescer em pH levemente ácido. Algumas 

espécies de bactérias láticas, inclusive, são consideradas probióticos, por serem resistentes o 

suficiente para tolerar o baixo pH intestinal. 

Um problema em processos microbianos é a geração da própria biomassa microbiana 

que necessita de tratamento posterior, entretanto, podem-se empregar microrganismos que 

possuam características de interesse industrial como os pré e pró-bióticos, os quais estão 

sendo largamente empregados em diversos produtos alimentícios. 
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2.3.3 Fonte de carbono 

 

As bactérias láticas exigem fontes orgânicas de carbono e, destas, a melhor é o 

carboidrato, particularmente glicose, podendo-se utilizar também aminoácidos, lipídeos, 

alcoóis e mesmo polímeros como amido e celulose. Na verdade, qualquer composto orgânico 

natural e diversos sintéticos podem ser utilizados como fonte de carbono para esses 

microrganismos (SCHMIDELL, 2001).  

De acordo com Buchta (1983) os açúcares representam as melhores fontes de carbono 

para as bactérias láticas, por serem redutores e servirem como fonte de carboidratos, usando-

se normalmente açúcares de origem vegetal para esta finalidade (PARDI et al., 1994). 

Visando não só um processo sustentável, mas também a melhoria na produção e diminuição 

nos custos buscam-se fontes de matérias-primas renováveis para serem utilizadas como meio 

de cultura desses microrganismos. 

 

2.3.4 Fontes de nitrogênio  

 

 Os microrganismos em questão também necessitam de fonte de nitrogênio para a 

renovação da matéria viva, para isso, os meios de cultivo são normalmente suplementados 

com peptona, extrato de levedura e extrato de carne. A peptona pode ser obtida através da 

hidrólise de restos de alimentos, tornando a produção mais acessível para cultivos em larga 

escala (VÁZQUEZ et al.,2008). Porém, Arasaratnam et al. (1996) definiu o extrato de 

levedura como nutriente essencial para os lactobacilos a fim de se obter uma produção 

eficiente de ácido lático.  

O melaço suplementado com extrato de levedura possui uma significativa influência 

na produção de ácido lático. A importância do extrato de levedura pode ser explicada, pois 

nele há quantidades de vitaminas e elementos essenciais para o melhor crescimento e 

biossíntese do produto (COELHO, 2011).  

Para se determinar a quantidade ideal de extrato de levedura a ser adicionada devem-se 

levar em conta diversos fatores: o tipo de micro-organismo, a composição química do 

substrato e as condições gerais empregadas durante o processo de fermentação 

(KOTZAMANIDIS et al., 2002).  

Contudo, os meios utilizados não são economicamente viáveis, devido ao 

requerimento de nutrientes com custo elevado, como a peptona e o extrato de levedura 

(BUSTOS et al., 2004). Como um meio alternativo, para resolver esse problema, alguns 
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resíduos ou produtos agrícolas são utilizados como, por exemplo: água de maceração de 

milho, ureia, farinha de milho, farelo de trigo, entre outros (VICTORELLI, 2011). 

 

2.3.5 Fontes de vitaminas e sais minerais 

 

Além de carbono e nitrogênio, os microrganismos necessitam de uma série de outros 

elementos sob a forma de compostos inorgânicos. Alguns deles são necessários em 

quantidades apreciáveis como, por exemplo, o fósforo, que é importante no metabolismo 

energético e na síntese de ácidos nucleicos; o enxofre, necessário por fazer parte dos 

aminoácidos; o potássio, que tem função ativadora de enzimas e reguladora da pressão 

osmótica; o magnésio, que tem papel importante na esporulação e o ferro, necessário para a 

síntese de citocromos. Há também alguns compostos que são adicionados em pequenas 

quantidades como o zinco, cobalto, cobre, sódio, entre outros (BORZANI, 2001).  

 

2.4  Meios de cultura 

 

Até 1880 os microrganismos eram cultivados em meios líquidos, até que Robert Koch 

e sua equipe introduziram os meios de cultura sólidos, os quais permitiram o estudo de 

espécies isoladas, separando-as dos contaminantes (DANTAS, 2012). 

Os meios de cultura são a associação de substâncias que fornecem os nutrientes 

necessários ao crescimento e produtividade dos microrganismos fora do seu meio natural. 

Levando em consideração a ampla diversidade metabólica dos microrganismos, existem 

diversos tipos de meios de cultura capazes de satisfazer as exigências nutricionais.  

 Os meios de cultura são classificados quanto ao seu estado físico: - Sólidos: quando 

contém agentes solidificantes, principalmente ágar (cerca de 1 a 2,0 %); - Semi-sólidos: 

quando a quantidade de ágar ou gelatina é de 0,075 a 0,5 %, de modo a permitir o crescimento 

de microrganismos em tensões variadas de oxigênio e também para conservação de culturas; -  

Líquidos: sem agentes solidificantes, apresentando-se como um caldo, utilizados para 

ativação das culturas, por exemplo (DANTAS, 2012).  

Os meios de cultura também podem ser classificados quanto à procedência dos 

constituintes em naturais ou complexos: - Quimicamente indefinido: quando usa ingredientes 

com composição química não definida, tais como extratos de vegetais (por exemplo, a 

peptona, proteína semi-digerida, que serve como fonte de nitrogênio) de animais (o extrato de 
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carne, por exemplo, que atua como fonte de carbono orgânico, nitrogênio e sais minerais) e de 

microrganismos (levedura); – Quimicamente definidos: quando a composição química é 

conhecida e seus componentes servem para suprir as exigências nutritivas dos 

microrganismos, em fontes de carbono, nitrogênio, vitaminas e energia (DANTAS, 2012).  

Os açúcares refinados são amplamente utilizados para produção de ácido láctico como 

um meio de cultura para os microrganismos, porém possuem alto valor agregado (JOHN et 

al., 2007). Sendo assim, têm-se estudado cada vez mais, matérias-primas alternativas que 

satisfaçam as necessidades nutricionais dos microrganismos. 

 

2.5 Fontes alternativas utilizadas para a produção de ácido lático  

 

Quando os materiais refinados são utilizados para a produção, os custos para a 

purificação do produto são significativamente reduzidos. No entanto, isso ainda é 

economicamente desfavorável, pois os carboidratos refinados são tão caros que, 

eventualmente, resultam em maiores custos de produção. Portanto, há muitas tentativas para 

rastrear matérias-primas baratas para a produção econômica de ácido láctico (WEE et al., 

2006). 

Dessa forma, para o desenvolvimento das bactérias ácido láticas é preciso que o 

substrato seja economicamente viável e possua os nutrientes necessários para o crescimento 

desses microrganismos. Sendo assim, diversos subprodutos e matérias-primas da indústria de 

alimentos e/ou da agroindústria vêm sendo empregados para o crescimento de 

microrganismos, pela alta disponibilidade e baixo custo (MAKOTO et al., 2011). Além disso, 

a utilização de resíduos industriais possui grande interesse devido ao apelo ecológico.  

Matérias-primas para a produção de ácido láctico devem ter as seguintes características: 

baixo custo, níveis baixos de contaminantes, taxa de produção rápida, alto rendimento, pouca 

ou nenhuma formação de subprodutos, capacidade de ser fermentado com pouco ou nenhum 

pré-tratamento e disponibilidade durante todo o ano (VICKROY, 1985; WEE et al.,2006). 

Portanto, alguns exemplos de subprodutos utilizados no crescimento de microrganismos 

para produção do ácido lático são: o soro de queijo, farelo de arroz, água de maceração de 

milho, palha de milho, melaços, entre outros (JHON et al., 2007).  

Dessa forma, destacam-se os substratos ricos em açúcares fermentescíveis, que possuem 

um alto teor de minerais e vitaminas, tais como manganês, magnésio, potássio, zinco, sódio e 

cálcio (DELGADO, 1975) e que são considerados resíduos de fácil manipulação. É ideal que 
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esta matéria-prima possua alta disponibilidade no território brasileiro, baixo custo e muitas 

aplicações a nível industrial (LIMA, 1987). Em virtude disso, esses substratos são utilizados 

fundamentalmente como fonte de carbono e energia, porém, ainda assim, há casos no qual é 

necessário suplementá-los com nitrogênio e alguns minerais, especialmente fósforo e 

magnésio (DIEZ et al., 1996). Essa suplementação é feita para se obter um maior rendimento 

da fermentação do ácido lático. 

 Os melaços são comumente utilizados, pois possuem alto teor de açúcares 

fermentescíveis, vitaminas e minerais e, geralmente, utiliza-se o melaço de cana-de-açúcar 

para a produção de ácido lático, já que a cana é um insumo de várias indústrias 

sucroalcooleiras sendo considerada como matéria-prima abundante em nosso país (HAULY et 

al., 2003).  

 Outra matéria-prima alternativa bastante utilizada é o soro de leite, afinal é um 

substrato que possui alto teor de lactose e pode ser utilizado como meio de cultura para 

diversas bactérias ácido láticas que possuam capacidade de metabolizar tanto glicose quanto 

porcões de lactose (SCHEPERS et al., 2002). 

Existem diversas outras fontes alternativas que podem ser utilizadas para a produção 

fermentativa de ácido lático e, têm-se estudado cada vez mais sobre essas matérias-primas, a 

fim de se obter uma melhor produtividade e diminuir os custos do processo.  
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Na Tabela 2 encontram-se as diversas fontes de substrato e os diferentes 

microrganismos escolhidos para a análise teórica de produção fermentativa de ácido lático. 

 

Tabela 2 – Microrganismos e substratos utilizados para a produção fermentativa de 

ácido lático. 

Matéria-prima Alternativa Micro-organismo Referência 

Soro de leite L. helveticus SCHEPERS, et al. (2002) 

L. casei var. rhamnosus ALVAREZ, et al. (2010) 

Melaço de cana-de-açúcar L. casei OLIVEIRA et al. (2009) 

L. curvatus HAULY et al. (2003) 

L. plantarum OLIVEIRA, et al. (2013) 

Melaço de beterraba L. delbrueckii KOTZAMANIDIS, et al. 

(2002) 

Amido de cevada L. amylophilus VISHNU, et al. (2002) 

Material celulósico L. coryniformis YANES, et al. (2003) 

Farelo de arroz L. sp. RKY2 YUN, et al. (2004) 

Palha de milho L. brevis CUI, et al. (2011) 

L. : Lactobacillus. 
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

  Estudar a produção fermentativa de ácido lático a partir da utilização de meios de 

cultivo alternativos de baixo custo e sugerir as matérias-primas alternativas mais adequadas 

para o processo, empregando dados da literatura. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

  A partir do estudo de diversas fontes alternativas, determinar qual delas é 

potencialmente melhor para a produção de ácido lático, sob a influência da temperatura, pH, 

tempo e condições químicas e físicas.  

 

Analisar o crescimento e produtividade de diversos microrganismos para produção de 

ácido lático em diferentes concentrações e suplementações dos meios de cultivo utilizados. 

 

 Estudar processos fermentativos de ácido lático por diversos microrganismos a partir 

de diferentes fontes alternativas de substratos, com o intuito de colaborar com a viabilidade e 

sustentabilidade da produção.  
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4  METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho visa estudar e comparar os resultados encontrados em diversos 

artigos acadêmicos que buscam diferentes meios para a produção de ácido lático. Apresenta-

se então, uma revisão de microrganismos produtores de ácido lático, assim como a utilização 

de diferentes substratos para seu cultivo.  

Dentre os diversos tipos de microrganismos produtores de ácido lático buscou-se 

preferencialmente um tipo específico de bactéria lática: os Lactobacillus e como meio de 

cultivo deu-se ênfase a matérias-primas alternativas e de baixo valor agregado. 

Dessa forma, pretende-se analisar quantitativamente a produtividade e eficiência de 

cada um dos lactobacillus para a produção de ácido lático, levando em consideração o meio 

no qual vai ser processada a fermentação e as condições ideais de cultivo como, por exemplo, 

pH e temperatura. Sendo assim, através da revisão de diferentes artigos, deve-se sugerir o 

meio de cultivo alternativo no qual os microrganismos se adaptam melhor, gerando um 

aumento da eficiência e produtividade do processo fermentativo de ácido lático.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

A partir de diversos artigos analisados, pôde-se perceber que o uso de diferentes 

microrganismos, substratos e formas de condução de processo levam a valores distintos de 

rendimento de produção de ácido lático, sendo assim, é possível indicar as condições mais 

adequadas para o processo fermentativo. Dessa forma, seguem os resultados obtidos pelos 

autores e, através destes, realiza-se uma discussão sobre as possíveis fontes alternativas 

utilizadas por cada um.  

 

5.1 Soro de leite 

 

Schepers et al. (2002) decidiram produzir ácido lático a partir de soro de leite pelo 

Lactobacillus helveticus, afinal o soro de leite possui alto teor de lactose e pode ser utilizado 

como meio de cultura para L. helveticus, pois ele possui a capacidade de metabolizar tanto 

glicose quanto porcões de lactose. Outra característica dessa estirpe é a capacidade de tolerar 

um pH levemente ácido (5,5). 

Para uma maior produtividade, é necessário a suplementação do meio de cultivo com 

fontes de vitaminas, tais como extrato de levedura, a fim de satisfazer as condições 

nutricionais ideais para os microrganismos. No entanto, a produção de ácido lático pode ser 

interferida por diversos outros fatores, como um baixo pH, acumulação de produto no meio, 

disponibilidade de substrato para os microrganismos.  

Dessa forma, Schepers et al. (2002) decidiram analisar as diferentes condições citadas 

acima para a produção de ácido lático a partir do soro de leite por L. helveticus, a fim de 

encontrar as condições ideais para um aumento na eficiência  do processo. Dois fatores 

cinéticos foram levados em consideração nestes experimentos: a taxa máxima de crescimento 

específico (μmáx) ( Figura 6) e a concentração máxima de biomassa (Xmáx) (Figura 7). 
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Figura 5. Análise da taxa máxima de crescimento específico (μmáx) como uma função 

de (a) pH e concentração de extrato de levedura (YE), (b) concentração de soro de leite (WP) 

e  de extrato de levedura e (c) pH e concentração de soro de leite. 

Fonte: SCHEPERS et al., 2002.  

 

 Através dos resultados obtidos percebe-se a dependência de μmáx com o pH e que para 

que se atinja um valor ótimo o pH deve ser controlado em 5.5 (Figura 6a e 6c). Os valores de 

concentração de extrato de levedura também afetam diretamente a taxa de crescimento, sendo 

necessária a suplementação do meio (Figura 6a e 6b). Já a concentração de soro de leite, neste 

caso, não afetou signifativamente o parâmetro cinético (Figura 6b e 6c), sugerindo que a 

concentração inicial de açúcares já se encontrava num valor ideal, não sendo nem o substrato 

limitante nem fonte causadora da inibição dos microrganismos. 
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Figura 6. Análise da concentração máxima de biomassa (Xmáx) como uma função de 

(a) pH e concentração de extrato de levedura (YE), (b) concentração de soro de leite (WP) e  

de extrato de levedura e (c) pH e concentração de soro de leite. 

Fonte: SCHEPERS et al., 2002.  

 

O considerável efeito da suplementação do meio com extrato de levedura (Figura 7a e 

7c), mais uma vez, se mostrou um fator limitante para o crescimento do L. helveticus e através 

da Figura 7b pode-se notar novamente um pH ótimo em 5,5. O efeito positivo da 

concentração de soro de leite para um baixo pH (Figura 7c) pode ser explicado pela 

disponibilidade de nutrientes presentes no meio em pH levemente ácido.  

Dessa forma, Schepers et al. (2002) mostrou que as condições de cultivo como, pH e 

suplementação com extrato de levedura são de suma importância para a produção de ácido 

lático por L. helveticus. 

Alvarez (2010), também resolveu utilizar, como um meio eficaz de se produzir ácido 

lático, o do soro de leite utilizando Lactobacillus casei var. rhamnosus e, com base em seus 
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experimentos, ele analisou alguns parâmetros do processo, levando em consideração fatores 

como: produção de ácido lático, consumo de substrato e produção de biomassa microbiana.  

A produção de ácido lático se deu em meio de soro de leite não suplementado, os 

experimentos foram executados em diferentes concentrações iniciais de substrato e escolheu-

se para utilizar como inóculo o L. casei var. rhamnosus liofilizado.  

A Figura 8 apresenta o perfil de produção de biomassa, o consumo de lactose e a 

produção de ácido lático por L. casei var. rhamnosus a partir de soro de leite não 

suplementado.  Através dela, nota-se que durante a fermentação diferentes fases podem ser 

identificadas. A fase inicial, conhecida como fase lag (Figura 8a), é representada por um leve 

aumento das concentrações de biomassa, ácido lático e galactose, sendo que a concentração 

de lactose também não se altera consideravelmente, tal fato ocorre, pois no início da 

fermentação os microrganismos ainda estão se adaptando ao meio de cultivo, ou seja, essa 

fase inicial se caracteriza como o tempo necessário para que o lactobacillus casei var. 

rhamnosus se adapte ao soro de leite para, posteriormente, metabolizar a lactose neste 

presente. 

 

Figura 7. Análise das concentrações de (○) biomassa, (■) lactose, (□) ácido lático e (●) 

galactose em função do tempo decorrido de fermentação a partir do soro de leite não 

suplementado por L. casei var. rhamnosus. 

Adaptado: ALVAREZ et al., 2010. 

 

Em seguida, encontra-se a fase onde se inicia o crescimento de biomassa e produção 

de ácido (Figura 8b) e é possível notar o consumo considerável de lactose. No final da 

segunda fase de fermentação, o crescimento da biomassa cessa, no entanto, o ácido láctico 

continua sendo produzido em uma taxa pequena, porém significativa (Figura 8c). O motivo 
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pelo qual o crescimento de biomassa microbiana cessa depois de certo período pode ser 

explicado pelo fato de que os microrganismos são inibidos pela alta concentração de ácido 

lático acumulada no meio. 

Dessa forma, foi possível notar, através dos experimentos de Alvarez (2010), que a 

produção de ácido lático por L. casei var. rhamnosus segue o parâmetro esperado pela 

literatura e, por isso, mesmo que o substrato não tenha sido suplementado, ainda é viável que 

se utilize esse processo para a produção de ácido lático. 

Analisando os resultados de Alvarez (2010) e Schepers (2002), nota-se que a produção 

de ácido lático utilizando soro de leite como substrato pode ser realizada, porém recomenda-

se o uso de suplementação do meio para que haja maior produtividade. 

 

5.2 Melaço de cana-de-açúcar 

 

O trabalho de Oliveira (2009) visou à produção de ácido lático através da fermentação 

de melaço de cana-de-açúcar por Lactobacillus casei. Buscando maior eficiência de 

conversão, o melaço foi previamente hidrolisado com invertase e analisou-se sua 

produtividade adicionando diversas concentrações de extrato de levedura e peptona.  

Durante o processo, a temperatura foi mantida a 37ºC e o pH do meio foi ajustado para 

6,2 inicialmente e a agitação foi constantemente 100 rpm. Os resultados cinéticos obtidos por 

Oliveira (2009) encontram-se na Figura 9 e através deles é possível notar uma maior produção 

de ácido lático no meio onde a suplementação de levedura e peptona foram maiores, 

indicando que para que haja uma melhor eficiência deve-se suplementar o melaço. Nota-se 

também que o período de 25h de fermentação foi o suficiente para que se atingisse o máximo 

de produtividade. 
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Figura 8. Produção de ácido lático por L. casei utilizando o melaço de cana-de-açúcar 

em diferentes concentrações de suplementação em extrato de levedura e peptona. 

Fonte: OLIVEIRA et al., 2009. 

 

Os resultados da análise de produção de ácido lático assim como as análises cinéticas 

estão expostos na Tabela 3. Percebe-se, mais uma vez, que a produtividade aumenta de acordo 

com a suplementação do melaço de cana-de-açúcar. Além disso, é possível notar um 

decréscimo no pH com o aumento da suplementação do melaço, sugerindo que o meio mais 

suplementado em peptona e extrato de levedura foi o mais adequado para o crescimento e 

produção dos microrganismos. 

 

Tabela 3 – Parâmetros da produção fermentativa de ácido lático a partir de melaço de 

cana-de-açúcar em diferentes concentrações de suplementação com levedura e peptona. 

Parâmetros analisados Melaço de cana-de-açúcar 

0% suplementado 1% suplementado 2% suplementado 

pH 4,1 3,9 3,8 

Ác. Lático (g.L
-1

) 25,57 40,65 58,86 

Rendimento (g.g
-1

) 0,56 0,70 0,76 

Produtividade (g.L
-1

.h
-1

) 0,53 0,85 1,22 

Adaptado: OLIVEIRA et al., 2009. 
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 Dessa forma, através dos resultados analisados para a produção de ácido lático a partir 

do melaço de cana-de-açúcar, pode-se inferir que o lactobacillus casei se apresentou eficiente 

e produtivo, especialmente quando o substrato foi suplementado com extrato de levedura e 

peptona. Sendo assim, nota-se a importância da suplementação do melaço de cana-de-açúcar 

quando se deseja obter alta produtividade e rendimento. 

Com o intuito de produzir ácido lático a partir de melaço de cana-de-açúcar por 

Lactobacillus curvatus, Hauly (2003) buscou estabelecer as melhores condições, relativas às 

concentrações do meio de cultivo e sua suplementação adequada, para que se obtivesse um 

processo produtivo eficiente.   

A fermentação ocorreu durante 48 horas, sob temperatura de 37ºC, em pH 6,2 e 

buscou-se determinar a melhor composição do meio de cultivo enriquecido com peptona e 

extrato de levedura para a produção de ácido lático pelo L. curvatus (HAULI et al., 2003).  

 O melaço de cana-de-açúcar é uma ótima fonte de carbono para os microrganismos, 

pois possui muitos açúcares fermentescíveis, além de ser uma matéria-prima de baixo custo e 

abundância, porém como o Lactobacillus curvatus possui baixo metabolismo de sacarose e 

este é o açúcar presente em maior quantidade no melaço de cana-de-açúcar, foi necessário o 

pré-tratamento deste meio de cultivo, e, para isso, realizou-se a hidrólise enzimática a fim de 

disponibilizar os açúcares desejáveis ao micro-organismo (OLIVEIRA, 1995). Os resultados 

de Hauly (2003) mostraram que a produção de ácido lático aumenta consideravelmente ao se 

utilizar o meio tratado com invertase, já que a partir do melaço de cana-de-açúcar não tratado 

produziu-se 10,0 g.L
-1 

e do meio tratado com invertase 14,6g.L
-1

 de ácido lático. 

 Após analisar a importância do pré-tratamento do melaço de cana-de-açúcar, Hauly 

(2003) realizou diversos experimentos de produção de ácido lático enriquecendo o meio de 

cultivo com diferentes concentrações de extrato de levedura e peptona e os principais 

resultados encontram-se na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Produção de ácido lático a partir do melaço de cana-de-açúcar com 

diferentes teores de suplementação pelo L. curvatus.  

Melaço de cana-de-

açúcar (% m/v) 

Extrato de levedura 

(% m/v) 

Peptona (% m/v) Ácido lático (g.L
-1

) 

2 0 2 10,8 

2 1 4 10,8 

6 0 0 7,9 

6 2 4 18,7 

10 0 2 22,2 

10 1 4 27,9 

10 2 2 29,9 

Adaptado: HAULY et al., 2003. 

 

 De acordo com os resultados obtidos, a maior produtividade (29,9 gL
-1

) foi atribuída 

ao melaço 10% (m/v); extrato de levedura 2% (m/v) e peptona 2% (m/v) e o resultado que 

obteve menos sucesso foi o melaço de cana-de-açúcar 6% (m/v) sem suplementação (07,9 

g.L
-1

). Tal fato mostra a importância da adição de extrato de levedura e peptona ao meio de 

cultivo para que os L. curvatus possam crescer mais rapidamente e produzir ácido lático com 

mais eficiência. 

Oliveira et al (2013) propôs realizar a produção de ácido lático a partir do melaço de 

cana de açucar por Lactobacillus plantarum e avaliar os efeitos da suplementação do meio 

com adição de extrato de levedura e sulfato de amônia visando a otimização do processo.  

 Os experimentos foram realizados em pH 6,2 a 37ºC e analisou-se a produção de ácido 

lático a partir de melaço com diversas concentrações de extrato de levedura e sulfato de 

amônia. Após o término da fermentação, Oliveira et al (2013) determinou a viabilidade 

celular (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Produção fermentativa de ácido lático a partir de melaço de cana-de-açúcar 

suplementado com diferentes concentrações de extrato de levedura e sulfato de amônia. 

Melaço de cana-

de-açúcar (%) 

Extrato de 

levedura 

(g/100ml) 

Sulfato de 

amônia 

(g/100ml) 

Ácido lático 

(%) 

Células 

viáveis  

(10
8
 ufc/mL) 

5 0,1 0,1 1,08 1,75 

5 0,1 1,1 0,76 1,40 

5 1,1 0,1 1,03 2,90 

5 1,1 1,1 1,53 4,22 

5 0,6 0,6 1,15 1,50 

10 0,1 0,6 1,26 1,44 

10 0,6 0,1 1,19 2,65 

10 0,6 0,6 1,37 3,01 

10 0,6 1,1 1,33 3,10 

10 1,1 0,6 1,37 1,50 

15 0,6 0,6 1,42 4,05 

15 0,1 0,1 1,12 2,80 

15 0,1 1,1 1,31 2,05 

15 1,1 0,1 1,44 3,50 

15 1,1 1,1 1,51 4,25 

Adaptado: OLIVEIRA et al., 2013. 

 

Através dos resultados obtidos, Oliveira et al (2013) mostram que a composição do 

meio e as condições de cultivo são necessárias para garantir o crescimento do L. plantarum. 

Percebeu-se que a suplementação do melaço com extrato de levedura e sulfato de amônia é 

uma alternativa para que haja uma maior produtividade. 

 Sendo assim, L. plantarum ATCC 4005 demonstrou potencial para a produção de 

ácido lático utilizando como substrato o melaço de cana-de-açúcar. Sugere-se então a 

suplementação do meio de cultivo, para que haja os nutrientes necessários para os 

microrganismos crescerem e produzirem mais. 

Com os resultados obtidos pela fermentação de ácido lático a partir de melaço de cana-

de-açucar é possível perceber, mais uma vez, a importância da suplementação do meio de 

cultivo. Porém, nota-se uma diferença considerável na produtividade e rendimento de ácido 
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lático nas diferentes formas de cultivo e lactobacillus utilizados, sendo que Hauly (2003) 

obteve o melhor rendimento e a maior produtividade (29,9 g.L
-1

) em melaço 10% (m/v) 

suplementado com extrato de levedura 2% (m/v) e peptona 2% (m/v) utilizando L.curvatus. Já 

a maior produtividade foi atribuída aos resultados de Oliveira (2013), ao suplementar o 

melaço com levedura e sulfato de amônia. Sendo assim, é possível perceber que a quantidade 

de suplementação influencia diretamente a produção de ácido lático e vai depender do tipo de 

micro-organismo a ser utilizado. 

 

5.3 Melaço de beterraba 

 

Com o intuito de produzir ácido lático a partir do melaço de beterraba por 

Lactobacillus delbrueckii NCIMB 8130, Kotzamanidis et al. (2002) buscaram formas de 

aprimorar o processo, levando em consideração o efeito da agitação e dos tratamentos do 

melaço sob a fermentação.  

Então, a análise dos experimentos visava determinar quais condições levariam à 

produção máxima de produção de ácido lático. Como durante a fermentação do melaço o pH 

do meio vai diminuindo gradativamente e, consequentemente, a biomassa microbiana também 

decresce, foi necessária a adição de CaCO3, com o intuito de manter o pH numa faixa entre 

6,5 e 7,0 (KOTZAMANIDIS et al., 2002). 

Inicialmente, Kotzamanidis et al (2002) analisou a influência da agitação na 

fermentação por L. delbrueckii e, para isso, realizou experimentos considerando o processo 

estático e o processo devidamente agitado (Figura 10). 
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Figura 9. Parâmetros cinéticos da produção de ácido lático a partir do melaço de 

beterraba em (○) frasco estático e (□) agitado durante a fermentação.  

Adaptado: KOTZAMANIDIS et al., 2002. 

 

 Com os resultados obtidos é possível notar que, tanto em meio estático como agitado, 

a máxima produção de ácido lático possuiu o mesmo valor, porém, para o meio estático a 

fermentação só atingiu o máximo em 24h enquanto para o meio agitado, essa mesma 

concentração de ácido lático foi atingida em apenas 18h de fermentação Figura 10a). Tal fato 

pode ser facilmente explicado, pois durante a agitação há uma melhor difusão do substrato 

para dentro das células através da melhoria de transferência de massa, sendo necessário um 

tempo menor de fermentação para que o processo atinja o máximo de fermentação. 

 Com relação à concentração biomassa microbiana, pode-se inferir que foram maiores 

em culturas estáticas em relação às que foram devidamente agitadas, pois o L. delbrueckii é 

um microorganismo anaeróbio, sendo assim, vai haver maior crescimento em meios estáticos, 

no qual as condições são ideais para seu desenvolvimento (Figura 10b) (KOTZAMANIDIS et 

al., 2002). 
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 A concentração de açúcares residuais diminui durante o processo fermentativo, como 

esperado (Figura 10c), nota-se um decaimento brusco durante as primeiras 18h de 

fermentação e, após, a concentração diminui lentamente. Tal fato se explica, pois a partir das 

18h a concentração de ácido lático atinge seu máximo em meios agitados e já se encontra em 

fase crescente no meio estático, sendo assim, os microrganismos acabam sendo inibidos, não 

consumindo mais de maneira tão afoita os açúcares. 

 Dessa forma, utilizar meios de fermentação tanto estáticos como agitados se mostrou 

eficiente e satisfatório para a produção de ácido lático por L. belbrueckii a partir de melaço de 

beterraba, porém, é recomendado que se faça a utilização de meios devidamente agitados, 

para que haja uma melhor produtividade, já que através desse método é possível obter uma 

elevada concentração de ácido lático em um menor  tempo.  

 Como se sabe, a suplementação dos meios de cultura é um método eficaz para 

melhorar o crescimento dos microrganismos e a produtividade do processo. Dessa forma, 

Kotzamanidis et al. (2002) mostraram o efeito da produção de ácido lático a partir do melaço 

de beterraba suplementado com extrato de levedura por L. delbrueckii em comparação ao 

melaço não suplementado (Figura 11), chegando à conclusão de que a concentração de ácido 

lático, o número de células viáveis, o rendimento da produção de ácido lático e o consumo de 

açúcar aumentaram com o aumento de extrato de levedura até 5% (m/v). 

 Em concentrações acima de 5% (m/v) houve uma drástica diminuição de todos os 

parâmetros cinéticos analisados anteriormente, indicando que em concentrações muito altas o 

extrato de levedura acaba sendo tóxico para os microrganismos. As concentrações ideais de 

suplementação variam para cada micro-organismo, dependem também da composição 

química do meio de cultivo escolhido e, em geral, de todas as condições empregadas durante 

o processo, por isso é imprescindível analisar com cautela todos os passos de uma produção 

fermentativa. 
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Figura 10. Efeito do extrato de levedura nos parâmetros cinéticos da produção de 

ácido lático a partir do melaço de beterraba por L. delbrueckii. (○) Concentração de ácido 

láctico; (□) número de células viáveis; (●) rendimento de ácido láctico; (■) consumo de 

açúcar. 

Adaptado: KOTZAMANIDIS et al., 2002. 

 

5.4 Amido de cevada 

 

De acordo com Vishnu (2002) cada vez mais se têm empregado amidos como meio de 

cultivo para a produção de ácido lático e, embora já se saiba da existência das bactérias ácido 

láticas, elas ainda não são comumente utilizadas para realizar a fermentação utilizando tal 

meio como subtrato. Dentre as espécies mais utilizadas, destacam-se os L. amylophilus, que 

possuem capacidade de produzir ácido lático através de amido. 

Dessa forma, a estirpe lactobacillus amylophilus GV6 foi previamente isolada e 

avaliada, com o intuito de se obter alta eficiência de conversão de substrato em produto 

mesmo em elevadas concentrações. Sendo assim, realizou a produção de ácido lático 

utilizando diversos substratos de amido, como mandioca, arroz, milho, entre outros 

(VISHNU, et al. 2002). Selecionou-se então, a produção fermentativa através de amido de 

cevada pelo L. amylophilus GV6 para ser posteriormente analisada. 
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Os resultados obtidos por Vishnu (2002) com relação à produção de ácido lático 

através da utilização de cevada como substrato estão descritos na Tabela 6 e, nota-se que a 

produção foi analisada levando-se em conta diferentes concentrações de meios de cultivo.  

 

Tabela 6- Fermentação de ácido lático pelo Lactobacillus amylophilus GV6 utilizando 

cevada como substrato em diferentes concentrações. 

Concentração 

de substrato 

(g.L
-1

)
 

Tempo de 

fermentação 

(dias) 

Consumo de 

substrato 

(g.L
-1

)
 

Ácido lático 

(g.L
-1

)
 

Rendimento 

(g.g
-1

)
 

20 2 15,2 14,0 0,92 

60 4 38,1 33,6 0,88 

100 6 37,0 30,7 0,82 

Adaptado: Vishnu et al., 2002 

  

De acordo com os resultados descritos percebe-se que a estirpe de lactobacillus 

escolhida obteve alto rendimento de produção de ácido lático, porém com o aumento da 

concentração de substrato houve uma diminuição considerável de produtividade, sem contar 

que foi necessário um maior tempo de fermentação para que houvesse a máxima utilização de 

amido e, consequentemente, uma maior produção de ácido lático. Dessa forma pode-se inferir 

que a eficiência desses lactobacillus diminui com o aumento da concentração de amido além 

de requerer mais tempo de fermentação. 

 A produção fermentativa de ácido lático diminui com o aumento das concentrações de 

amido, pois nesse caso não haverá acessibilidade desses substratos para as células diminuindo 

a eficiência e causando inibição pelo produto nas etapas conseguintes. Mesmo com esses 

problemas, a produtividade dessa estirpe ainda é consideravelmente alta, indicando que os 

lactobacillus amylophilus GV6 são eficientes para a fermentação utilizando cevada como 

substrato. 

De acordo com Vishnu (2002), a produção de ácido lático a partir de substratos ricos 

em amido por lactobacillus amylophilus GV6 está entre as mais eficientes já registradas 

nestes últimos anos para estirpes desse tipo de lactobacillus. Dessa forma, é possível afirmar 

que a cepa GV6 possui uma alta produtividade na fermentação direta de substratos ricos em 

amido, como a cevada.  
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5.5 Material celulósico 

 

Yanes (2003) analisou a produção de ácido lático a partir de substratos celulósicos, 

tais como papelão ou jornal, por Lactobacillus coryniformis subsp. torquens, levando em 

conta as condições favoráveis para o processo. Dessa forma, a análise foi realizada em 

diversas faixas de temperatura e pH, para a escolha de condições que levassem a um maior 

crescimento e produtividade dos microrganismos. Dessa forma, foi necessário a escolha de 

condições que fossem adequadas tanto para a hidrólise enzimática da celulose quando para a 

fermentação dos açúcares pelos lactobacillus.  

Sendo assim, utilizaram-se pedaços de papel de filtro (28 unidades) como substrato 

para a produção de ácido lático com L. coryniformis e o pH do meio foi controlado por adição 

de NaOH 4M. Realizou-se a fermentação de celulose por L. coryniformis sob diversas 

condições: favoráveis para a etapa de hidrólise enzimática ( 45ºC e pH 4,8), favoráveis para a 

fase de fermentação (37ºC e pH 6) e favoráveis tanto para a hidrólise quanto para a 

fermentação (41ºC e pH 5,4) (YANES et al., 2003). Na Tabela 7 estão os resultados da 

produção de ácido lático a partir da fermentação de celulose em diversas faixas de pH e 

temperatura. 

 

Tabela 7 – Parâmetros cinéticos da produção de ácido lático a partir de celulose por L. 

coryniformis em diferentes faixas de temperatura e pH. 

Condições adequadas Produtividade 

(g.L
-1

.h
-1

) 

Rendimento 

(g.g
-1

) Temperatura (ºC) pH 

37 6 3,30 0,82 

39 5,4 3,37 0,89 

41 5,4 1,56 - 

45 4,8 - - 

Adaptado: Yanes et al., 2003. 

 

 De acordo com os resultados obtidos, nota-se que operando a 37ºC e pH 6 os 

microrganismos se apresentaram eficientes e rentáveis, porém nestas condições a hidrólise 

enzimática da celulose não é tão favorecida. Para favorecê-la testes foram realizados a 45ºC e 

pH 4,8, porém, de acordo com Yanes (2003), nestas condições nenhuma atividade 

fermentativa foi detectada. 
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 Dessa forma, ao intermediar as condições favoráveis tanto para a hidrólise quanto 

para a fermentação, operando a 41ºC e pH 5,4 houve uma diminuição drástica de 

produtividade e a glicose não foi completamente consumida. Sendo assim, os experimentos 

realizados em uma temperatura um pouco abaixo da citada anteriormente apresentam maior 

produtividade, por isso realizou-se a fermentação a 39ºC e manteve-se o pH 5,4, obtendo-se 

assim os melhores resultados em comparação com as outras condições experimentadas 

(Figura 12). 

 

Figura 11. Produção de ácido lático, ácido acético e as concentrações de glicose na 

fermentação de celulose por L. coryniformis subsp. torquens ATCC 25600 a 39ºC e pH 5,4 (■ 

Ácido lático; □ Glicose; ○ Ácido acético). 

Adaptado: YANES et al., (2003). 

 

 Sendo assim, ácido lático foi produzido a partir de um substrato celulósico por L. 

coryniformis subsp. torquens ATCC 25600, sob as condições mais adequadas para tais 

microrganismos ( 39ºC e pH 5,4).  

 

5.6 Farelo de arroz 

 

Yun et al. (2004) buscou como fonte de substrato para a produção de ácido lático o 

farelo de arroz, por ser uma fonte  eficaz de nutrientes para os microrganismos, já que possui 

um teor alto de carbonos fermentescíveis. Neste experimento, a fermentação foi realisada sem 

adição de nutrientes, porém a produção foi maximizada pela suplementação do arroz com 

materiais ricos em amido, como trigo e arroz.  O micro-organismo utilizado para a 

fermentação foi uma nova linhagem de Lactobacillus sp. RKY2, um tipo de bactéria ácido 

lática homofermentativa. As fermentações foram efetuadas à 36◦C e 200 rotações por minuto 

e o pH 6 do meio de cultura foi automaticamente controlado com adição de NaOH 10M. 
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 Geralmente, as bactérias ácido láticas são bastante exigentes com relação à 

suplementação do meio de cultivo, necessitando de fontes de vitaminas entre outras e um 

meio alternativo que pode satisfazer essas condições sem a necessidade de adição de 

nutrientes é o farelo de arroz, que desempenha um papel como nutriente eficaz para a 

fermentação do ácido lático.  

Como um meio de se aumentar a produtividade do processo fermentativo de produção 

de ácido lático, Yun et al. (2004) resolveu aumentar a concentração de farelo de arroz e os 

resultados encontram-se na Figura 13. Com os resultados obtidos, a produção de ácido lático e 

o crescimento celular aumentam com o aumento de concentrações de farelo de arroz 

suplementado, a produção máxima de ácido lático foi obtida a partir do farelo de arroz mais 

concentrado.   

 

Figura 12. (a) Produção de ácido lático e (b) crescimento celular durante a 

fermentação em diferentes concentrações de farelo de arroz por Lactobacillus sp. RKY2. 

Concentrações de farelo de arroz: (●) 100 g/L, (○) 200 g/L e (■) 300 g/L. 

Adaptado: YUN et al., 2004.  

 

Mesmo que o aumento de concentração do substrato tenha sido um meio de aumentar 

a produtividade, a produção de ácido lático ainda é relativamente baixa, pois o farelo de arroz 



48 
 

 

possui baixo teor de amido. Portanto, a fim de maximizar a produção, Yun (2004) realizou a 

suplementação do farelo de arroz com materiais amiláceos (Tabela 8).  

 

Tabela 8 – Fermentação de ácido lático a partir de farelo de arroz suplementado com 

diversas fontes de amido por L. sp. RKY2. 

 Farelo de arroz 

Sem 

suplementação 

Farinha de 

milho integral 

Farinha de 

trigo integral 

Farinha de 

arroz integral 

Glicose inicial  

(g.L
-1

)
 

60 110 118 136 

Ácido lático  

(g.L
-1

)
 

55 101 103 129 

Rendimento  

(g.g
-1

)
 

0,92 0,92 0,87 0,95 

Crescimento 

celular máximo 

(g.L
-1

)
 

5,3 9,4 7,2 10 

Produtividade     

(g.L
-1

.h
-1

) 

2,3 3,1 3,1 2,9 

Adaptado: YUN et al., 2004.  

 

Dessa forma, a máxima produção de ácido lático foi obtida pela suplementação de 

farelo de arroz com farinha de arroz integral e a maior produtividade foi devido a 

suplementação com farinha de milho ou de trigo. Pode-se dizer que a suplementação com 

materiais contendo amido foi uma ótima solução para o aumento de produção de ácido lático 

a partir de farelo de arroz por L. sp. RKY2. 

 

5.7 Palha de milho 

 

A grande maioria das bactérias láticas são caracterizadas como homofermentativas, 

pois convertem a glicose em ácido lático, mas não são capazes de fermentar açúcares 

derivados de hemicelulose, como por exemplo, a xilose. Em contrapartida, há algumas 

bactérias heterofementativas capazes de utilizar pentoses e hexoses, que metabolizam glicose, 

xilose e lactose em ácido lático gerando ácido acético como subproduto (CHAILLOU et al., 
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1998). Dentre esse grupo de bactérias ácido láticas encontra-se o Lactobacillus brevis, muito 

utilizado para converter xilose e uma quantidade limitada de glicose em ácido lático e ácido 

acético através da via fosfocetolase.  

Dessa forma, CUI et al. (2011) decidiram avaliar o desempenho das culturas de L. 

brevis para a produção de ácido lático utilizando palha de milho como substrato alternativo e, 

para comparação de sua eficiência, testou-se essas mesmas estipes utilizando uma mistura de 

xilose e glicose. 

Para realização destes experimentos, a palha de milho foi pré tratada com solução de 

NaOH 1M para que fosse obtido um pH de aproximadamente 7,0 e os principais componentes 

deste substrato foram 64,83% de celulose, 23,89% de hemicelulose e 11,61% de lignina. A 

palha de milho pré tratada foi utilizada como fonte de carbono e os meios de fermentação 

foram suplementados com nutrientes e vitaminas. Os testes de fermentação foram conduzidos 

a 37º C com agitação a 100 rpm durante 36 h, sendo que num intervalo de 6h foram retiradas 

amostras para análise (CUI et al., 2011).  

A produção de ácido lático a partir de misturas de glicose e xilose é mostrada na 

Figura 14 e mostra que a glicose foi completamente consumida por L. brevis após 24 horas de 

fermentação. O lactobacillus brevis começou a utilizar a xilose rapidamente após 12h de 

fermentação, quando a glicose já se encontrava em menor concentração. 

 

 

Figura 13. Produção de ácido lático a partir da mistura de glicose e xilose por L. brevis.  

Adaptado: CUI et al., 2011. 

  

No caso da produção de ácido lático a partir de palha de milho, há uma baixa 

eficiência de conversão de hemicelulose, por isso fez-se o pré tratamento com NaOH, no qual 

diminuiu significativamente o teor de lignina e gerou um aumento na concentração de 
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celulose. O resultado da produção a partir de palha de milho encontra-se na Figura 15 e 

indicam que os açúcares só começaram a ser consumidos após 6h de cultivo. Com a utilização 

do L. brevis,  a concentração de xilose atingiu um nível máximo em 12h de cultura e não 

houve acumulação depois de 24h, indicando que essa estirpe começou a converter xilose 

rapidamente após 12h (CUI et al., 2011). 

 

 

Figura 14. Produção de ácido lático a partir de palha de milho por L. brevis. 

Adaptado: CUI et al., 2011. 

 

Os resultados da produção de ácido lático por Lactobacillus brevis utilizando a mistura 

de açúcares ou a palha de milho como substrato encontram-se na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Produção de ácido lático por L.brevis utilizando meios de cultivo distintos.  

Substrato Concentração 

de ácido 

lático (g.L
-1

) 

Rendimento 

de ácido 

lático (g.g
-1

) 

Produtividade 

de ácido lático 

(g.L
-1

.h
-1

) 

Mistura de açúcares 13,44 0,67 0,36 

Palha de milho 16,71 0,54 0,45 

Adaptado: CUI et al., 2011. 

 

 Os resultados obtidos tanto para a mistura de açúcares quanto para o substrato 

alternativo foram semelhantes e, a glicose e xilose foram completamente convertidas ao final 

de 36h. Dessa forma, a utilização da estirpe selecionada é imprescindível, já que foi eficiente 
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na conversão de hexoses e pentoses, podendo-se utilizar como biomassa a palha de milho, que 

é uma fonte econômica e viável. 

 

 

5.8 Comparação da produção de ácido lático  

 

Após a análise individual de produção de ácido lático por diversos tipos de matérias-

primas alternativas, os melhores resultados obtidos por cada autor serão utilizados para uma 

posterior comparação entre eles, sendo possível analisar as diversas condições e parâmetros 

cinéticos dos processos, com o intuito de se chegar às melhores condições e métodos para a 

realização do processo fermentativo de ácido lático.  

Sendo assim, após a análise de diversos experimentos de produção fermentativa de 

ácido lático a partir de diferentes meios de cultivo e por diversos microrganismos, os 

resultados mais significativos encontram-se na Tabela 10. 

Através destes resultados, pode-se perceber que, em alguns casos, houve uma maior 

produtividade de ácido lático, porém não necessariamente houve maior rendimento, nem 

maior produção de ácido lático.  Ao analisar estes resultados, alguns meios e microrganismos 

mostraram um maior rendimento para a produção de ácido lático. Dos estudos realizados, os 

que mais se destacaram foram: produção por L. delbrueckii, L. sp. RKY2 e L. amylophilus, 

que se desenvolveram em melaço de beterraba, farelo de arroz e amido de cevada, 

respectivamente.  

Destacar alguns substratos não significa dizer que os outros não foram eficientes, pois 

na análise individual foram apresentadas suas características e a capacidade de produção dos 

microrganismos utilizados, mostrando que todos os lactobacillus utilizados para o processo 

metabolizaram com sucesso o ácido lático em meios de cultivo alternativos.  

Muitos fatores devem ser analisados antes de inferir uma opinião sobre a produção de 

ácido lático mais bem sucedida.  Como se sabe, algumas condições são de extrema 

importância para um processo microbiano, sendo assim, na Tabela 10 encontram-se também 

as condições de produção, como  temperatura, tempo de fermentação e pH, utilizadas em 

diversos experimentos.  
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Tabela 10 – Resultados, retirados da literatura, de produção de ácido lático a partir da utilização de diferentes meios alternativos por 

diversos tipos de Lactobacillus.                  

Matéria-prima 

Alternativa 

Micro-

organismo 

Ácido 

Lático 

(g.L
-1

) 

Rendimento 

(g.g
-1

) 

Produtividade 

(g.L
-1

.h
-1

) 

pH Temperatura 

(ºC) 

Tempo de 

fermentação (h) 

Referência 

Soro de leite L. helveticus 66,00 - 1,40 5,5 30 90 SCHEPERS, et al. 

(2002) 

L. casei var. 

rhamnosus 

35,00 0,64 0,64 5,5 37 50 ALVAREZ, et al. 

(2010) 

Melaço de cana-

de-açúcar 

L. casei 58,86 0,76 1,22 6,2 37 25 OLIVEIRA et al. 

(2009) 

L. curvatus 29,90 0,87 0,63 6,2 37 48 HAULY et al. (2003) 

L. plantarum 153,00 - 2,13 6,2 37 72 OLIVEIRA, et al. 

(2013) 

Melaço de 

beterraba 

L. delbrueckii 90,00 0,97 3,80 7,0 45 24 KOTZAMANIDIS, et 

al. (2002) 

Amido de 

cevada 

L. amylophilus 27,30 0,92 0,3 6,5 37 48 VISHNU, et al. (2002) 

Material 

celulósico 

L. coryniformis 24,00 0,89 0,5 5,4 39 48 YANES, et al. (2003) 

Farelo de arroz L. sp. RKY2 129,00 0,95 2,90 6,0 36 27 YUN, et al. (2004) 

Palha de milho L. brevis 16,71 0,54 0,45 7,0 37 36 CUI, et al. (2011) 
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 A Tabela 10, como o esperado, mostra que a grande maioria dos lactobacillus se 

adapta melhor em meios onde o pH é neutro ou levemente acidificado, sendo assim, todas as 

experiências foram realizadas numa faixa de pH de 5,4 – 7,0. Esse resultado é de extrema 

importância, afinal já é possível confirmar que, ao realizar uma fermentação utilizando os 

Lactobacillus como microrganismo, deve-se manter o pH dentro da faixa estabelecida acima.  

Com relação à temperatura, novamente houve uma concordância nos experimentos 

realizados, pois a grande maioria optou por realizar o processo a 37 ºC, alguns selecionaram 

temperaturas um pouco mais baixas ou mais altas, mas nada muito discrepante. A faixa de 

temperatura ideal para os Lactobacillus está entre 20 – 45 ºC e, dos experimentos analisados, 

todos se encontram dentro desta faixa. 

Quanto ao tempo de fermentação, vários fatores poderiam influenciar, como a 

concentração de substrato, a quantidade de nutrientes presentes no meio e as características do 

micro-organismo, podendo interferir de forma a aumentar ou diminuir o tempo necessário que 

se realize a fermentação.  

Como se trata de optar sempre pelo método mais viável, a prioridade é decidir pelo 

processo no qual houve um grande rendimento e produtividade sendo necessário um menor 

tempo de fermentação. Sendo assim, dois microrganismos em seus respectivos meios de 

cultivo se destacam por possuir estas propriedades: L. sp. RKY2 e L. delbrueckii.  

É importante lembrar, que muitos outros fatores devem ser analisados antes de se fazer 

a escolha do micro-organismo ideal para o processo de produção de ácido lático. Deve-se 

analisar o meio de cultivo a ser escolhido, como por exemplo, ao utilizar soro de leite, 

Schepers et al (2002) e Alvarez et al (2010) precisaram escolher atentamente o lactobacillus a 

ser utilizado, pois se sabe que o micro-organismo escolhido deveria ser capaz de metabolizar 

a lactose, do contrário não haveria produção de ácido lático. 

 Outro importante fator é a necessidade nutricional dos microrganismos, alguns meios 

precisam ser suplementados para que haja maior produtividade. Um meio de suplementação 

muito eficiente é o extrato de levedura, pois serve de fonte de vitaminas B para as diversas 

bactérias ácido láticas, sendo considerado indispensável para a obtenção de rápidas taxas de 

crescimento e produção de ácido lático por microrganismos, porém a suplementação do meio 

com levedura leva a um aumento considerável do custo da produção (SELMER-OLSEN et 

al., 1998). Pensando nisso, YUN, et al. (2004) encontraram um meio de suplementação do 

farelo de arroz com produtos ricos em amido e a produção de ácido lático por  L. sp. RKY2 

foi consideravelmente aumentada, não sendo necessário um alto investimento, o que 

inviabilizaria o processo.  
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Não é possível indicar de forma trivial a melhor matéria-prima utilizada para a produção 

fermentativa de ácido lático, já que várias outras condições devem ser avaliadas, porém é 

possível tirar algumas conclusões a partir dos resultados da Tabela 10. É imprescindível 

analisar condições como rendimento e produtividade para que se possa realizar a produção de 

ácido lático, principalmente, em escala industrial, pois como se sabe, as indústrias visam 

sempre buscar por métodos de produção que gerem um alto rendimento, leve um menor 

tempo para que a fermentação ocorra e necessite de menos gastos possíveis.  

Sendo assim, no caso das matérias-primas alternativas revisadas, nota-se que a produção 

de ácido lático por soro de leite, tanto por L. helveticus quanto por L.casei necessitaram de um 

tempo consideravelmente superior de fermentação se comparado aos demais meios, 

inviabilizando o processo. 

Nota-se também, que a utilização da palha de milho, mesmo que se tenham obtido 

resultados comparáveis aos açúcares refinados, não se mostrou rentável em comparação com 

as demais matérias-primas, indicando que esta não seria a melhor fonte de carbono para os 

microrganismos. 

Considerando os meios onde se obteve maior rendimento, encontram-se: melaço de 

beterraba, amido de cevada, material celulósico e farelo de arroz. Analisando de forma geral, 

a produção de ácido lático, tanto a partir do amido de cevada quanto do material celulósico, 

levaram 48h para que a fermentação fosse completada, porém no caso material celulósico foi 

necessária uma etapa a mais no processo, que se trata da hidrólise enzimática, levando em 

conta o fato de que quanto mais etapas forem necessárias num processo produtivo, menos 

preferível ele é, é possível prever que o amido de cevada seria uma melhor alternativa se 

comparado ao material celulósico, para esse caso. 

Levando-se em consideração o rendimento e também o tempo gasto para a produção de 

ácido lático, os meios alternativos que se destacaram foram: melaço de beterraba e farelo de 

arroz. Nota-se que o rendimento da produção a partir de melaço de beterraba (97%) foi maior 

que para o farelo de arroz (92%), mostrando-se então o meio mais rentável para a produção de 

ácido lático. Porém, para que esse resultado fosse obtido, foi necessária a suplementação do 

melaço de beterraba com extrato de levedura, que é uma ótima fonte de vitaminas e nitrogênio 

para os microrganismos, porém possui um alto valor agregado, dessa forma, o processo se 

torna economicamente inviável se comparado ao farelo de arroz. Sendo assim, o meio que 

mais se destacou para a produção de ácido lático nessa revisão bibliográfica foi o farelo de 

arroz suplementado com farinha de arroz integral, pois levou a um processo rentável, 

produtivo e econômico. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Através da revisão de alguns artigos, foi possível perceber que, com a utilização de 

matérias-primas alternativas de baixo custo, o processo produtivo de ácido lático se torna 

mais viável e sustentável. Vários meios de cultivo e diferentes microrganismos foram 

analisados e, dentre eles, alguns se mostraram mais rentáveis, como a produção de ácido 

lático a partir de farelo de arroz por L. sp. RKY2 realizada por Yun et al. (2004) e a partir de 

melaço de beterraba por L. delbrueckii realizada por Kotzamanidis et al. (2002).  

Observou-se a importância da suplementação do meio de cultivo, visando obter melhor 

produtividade e rendimento na produção fermentativa de ácido lático. Alguns substratos, após 

serem devidamente suplementados, se mostraram adequados para promover o crescimento e 

produtividade dos microrganismos, porém a suplementação com extrato de levedura 

inviabilizaria o processo, devido a seu alto custo. Sendo assim, destacou-se a utilização de 

farelo de arroz suplementado com materiais contendo amido, porque estes possuem baixo 

custo em relação ao extrato de levedura e, além disso, a produção de ácido lático a partir desse 

meio de cultivo gerou elevados índices de rendimento e produtividade.  
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

 

Recomenda-se a continuidade de estudos visando à produção fermentativa de ácido lático, 

com o intuito de substituir a produção realizada nas indústrias petroquímicas, já que esse 

método oferece soluções para os problemas ambientais, tal como a utilização de matérias-

primas renováveis ao invés de derivados petroquímicos. Além do mais, devem-se buscar 

formas de tornar a produção fermentativa mais ágil e econômica, para que o processo seja 

totalmente preferido em relação à produção por via química. 

Para tornar o processo viável e sustentável deve-se buscar cada vez mais por resíduos 

industriais ou matérias-primas alternativas para serem utilizados como substrato, a fim de se 

encontrar um meio de cultivo alternativo que se compare aos substratos puros.  

O aumento de estudos relacionados à produção de ácido lático por casca de arroz, por 

exemplo, seria interessante, já que a partir deste é possível realizar a produção de ácido lático 

de forma rentável e produtiva. Outro substrato alternativo interessante para futuros estudos 

seria a palha de milho, pois possui potencial semelhante à mistura de açúcares puros, como 

Cui et al. (2011) mostrou através de seus estudos, produzindo a mesma concentração de ácido 

lático. 

Com relação à suplementação do meio de cultivo, sugere-se que haja maiores estudos a 

respeito de materiais de baixo valor agregado que possuam os nutrientes necessários para que 

haja um maior crescimento microbiano e, consequentemente, maior produtividade de ácido 

lático, sem que haja um gasto maior utilizando suplementos como extrato de levedura, que 

possui um custo elevado.  
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