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Problema inverso
transdução Eq. (2)

Introdução
A indústria da fermentação tem sido amplamente
explorada nos últimos anos, fabricando produtos
que buscam priorizar a saúde e o bem estar da
população. Entre os organismos fermentadores com
destaque está o Kefir, um complexo de bactérias e
leveduras incluindo Lactobacillus e Saccharomyces
[1]. Para garantir um produto fermentado com
qualidade e padronizado uma das variáveis mais
importantes é a temperatura, pois, afeta
primariamente, a multiplicação bacteriana e,
consequentemente, a estrutura e o sabor do produto
[2]. Dessa forma, monitorar e saber com precisão a
temperatura
durante
todo
o
processo
é
extremamente relevante.
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Método de regularização por spline cúbica Eq. (3)
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Resultados e Discussão

Objetivos
O presente trabalho tem por objetivo monitorar a
temperatura do processo fermentativo do probiótico
Kefir, reconstruindo a temperatura através de um
modelo numérico inverso da equação de
transdução, que considera acúmulo térmico,
convecção e radiação, regularizando o sinal usando
o método de alisamento por spline cúbica, que visa
minimizar os ruídos inerentes aos experimentos que
podem corromper os resultados.

Figura 1. Temperaturas do processo fermentativo.

Material e Métodos
Delineamento experimental
Figura 2. Temperatura reconstruída e regularizada.

Conclusões
Testes experimentais fermentativos mostraram a
eficiência do método de alisamento usado para
regularizar o sinal reconstruído da temperatura, e
em conjunto com a combinação de parâmetros
flexíveis do próprio método, que foram analisados e
ajustados, otimizaram os resultados obtidos.
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