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RESUMO 

 

ARRUDA P.V. Avaliação do processo biotecnológico de obtenção de xilitol 
em diferentes escalas a partir do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 
cana-de-açúcar. 2011. 163p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de 
Engenharia de Lorena. Universidade de São Paulo. Lorena. 2011. 
 

A conversão de biomassa vegetal em produtos químicos e energia é essencial 
a fim de sustentar o nosso modo de vida atual. O bagaço de cana-de-açúcar, matéria-
prima disponível em abundância no Brasil, poderá tanto ajudar a suprir a crescente 
demanda pelo etanol combustível como ser empregado para obtenção de produtos 
de valor agregado, tais como xilitol, além de trazer vantagens econômicas para o 
setor sucroalcooleiro. O xilitol, um poliol com poder adoçante semelhante ao da 
sacarose e com propriedades peculiares, como metabolismo independente de 
insulina, anticariogenicidade e aplicações na área clínica, no tratamento de 
osteoporose e de doenças respiratórias, é obtido em escala comercial por catálise 
química de materiais lignocelulósicos.  A produção biotecnológica de xilitol como 
alternativa ao processo químico vem sendo pesquisada e os resultados revelam que 
a presença de compostos tóxicos nos hidrolisados hemicelulósicos resultantes do 
processo de hidrólise ácida contribui para sua baixa fermentabilidade. Isto se deve à 
inibição do metabolismo microbiano causada principalmente por compostos tais como 
ácidos orgânicos, fenólicos e íons metálicos.  No presente trabalho foi avaliado o 
efeito de diferentes fontes de carbono (xilose, glicose e mistura de xilose e glicose) 
empregadas no preparo do inóculo de Candida guilliermondii FTI 20037 sobre a 
bioconversão de xilose em xilitol a partir de fermentações em frascos Erlenmeyer de 
hidrolisados hemicelulósicos submetidos a procedimentos de destoxificação.  A 
condição de favorecimento deste bioprocesso foi empregada para a avaliação da 
ampliação de escala em fermentadores de 2,4L para 16L, utilizando como critério de 
ampliação o KLa (igual a 15h

-1
).  De acordo com os resultados, os máximos valores 

dos parâmetros fermentativos como fator de conversão de xilose em xilitol e 
produtividade em xilitol foram alcançados com a utilização de inóculo obtido em xilose 
durante fermentação do hidrolisado destoxificado por resinas (YP/S = 0,81 g g

-1 
e QP = 

0,60 g L
-1

 h
-1

, respectivamente), embora o emprego de carvão ativado tenha gerado 
valores de rendimento próximos para as diferentes fontes de carbono (YP/S variando 
de 0,78 a 0,80 g g

-1
).  Considerando o valor de fator de conversão e que o 

procedimento de destoxificação com carvão ativado é o de menor custo e de mais 
fácil manipulação em comparação ao processo com resinas, os experimentos de 
ampliação de escala da produção de xilitol por C. guilliermondii foram realizados 
nesta condição de destoxificação e empregando-se xilose como fonte de carbono 
para o inóculo.  Nesta etapa ficou evidente a viabilidade de ampliação de escala de 
produção de xilitol de fermentador de 2,4L para 16L, já que os valores dos 
parâmetros fermentativos avaliados foram semelhantes entre os fermentadores 
(valores médios: YP/S ≈ 0,68 g g

-1 
e QP ≈ 0,28 g L

-1
 h

-1
).  No entanto, tais valores foram 

inferiores aos obtidos em frascos Erlenmeyer, possivelmente devido às condições de 
disponibilidade de oxigênio diferirem nos fermentadores de bancada, uma vez que o 
oxigênio é o parâmetro mais crítico neste bioprocesso. 

 
 

Palavras-chave: Xilitol. Bagaço de cana-de-açúcar. Hidrolisado hemicelulósico. 
Destoxificação. Candida guilliermondii. Ampliação de escala. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ARRUDA P.V. Evaluation of the biotechnological process for xylitol 
obtainment at different scales from the sugarcane bagasse hemicellulosic 
hydrolysate. 2011. 163p. Thesis (Doctoral in Sciences) – Escola de Engenharia 
de Lorena. Universidade de São Paulo. Lorena. 2011. 
 

The conversion of vegetable biomass into chemicals and energy is essential to 
sustain our current style of life.  Sugarcane bagasse, a raw material abundantly 
available in Brazil, greatly contributes to the supply of the evergrowing demand for 
ethanol.  Furthermore, biomass can be employed for obtaining value-added products, 
such as xylitol, as well as bring economical advantages for the sugar-ethanol sector.  
Xylitol, a polyol with sweetener power similar to that of saccharose and peculiar 
properties such as insulin-independent metabolism, anticariogenic power, and 
applications in the clinical area, in the treatment of osteoporosis and respiratory 
diseases, is obtained on a commercial scale by chemical catalysis of lignocellulosic 
materials.  The biotechnological production of xylitol as an alternative to the chemical 
process has been researched and the results reveal that the presence of toxic 
compounds in hemicelllosics hydrolysates resulting from acid hydrolysis process 
contributes to its low fermentability.  Such toxicity could be due to the inhibition of 
microbial metabolism promoted mainly by compounds such as organic acids, phenols 
and metallic ions.  In the present work, the effect of different carbon sources (xylose, 
glucose and a mixture of xylose and glucose) used in the inoculum preparation of 
Candida guilliermondii FTI 20037 for the xylose-to-xylitol bioconversion by 
fermentation of hemicellulosics hydrolysates submitted to detoxification procedures in 
Erlenmeyer flasks was evaluated.  The best condition for this bioprocess was 
employed to evaluate the scale up from the 2.4L to 16L fermentors, using KLa (equal 
to 15h

-1
) as scale-up criteria.  According to the results the highest values of 

fermentative parameters such as xylitol yield and productivity were achieved with the 
use of inoculum cultivated on xylose during the fermentation of hydrolysate detoxified 
with resins (YP/S = 0.81 g g

-1 
and QP = 0.60 g L

-1
 h

-1
, respectively), although with the 

use of charcoal the yield value was similar (YP/S ranging for 0.78 to 0.80 g g
-1

), 
regardless of the carbon source employed. Considering the value of xylitol yield and 
that detoxification with activated charcoal is less expensive and more easily 
manipulated when compared to detoxification procedure with resins, the experiments 
for scale up xylitol production by C. guilliermondii were performed in such 
detoxification condition with xylose as the carbon source for the inoculum.  At this 
stage it was evident the scale up xylitol production from a fermenter of 2.4L to 16L 
was feasible, since the values of fermentative parameters evaluated were similar to 
those of the fermentors (medium values YP/S ≈ 0.68 g g

-1 
e QP ≈ 0.28 g L

-1
 h

-1
).  

However, these values were lower than those obtained in Erlenmeyer flasks, maybe 
due to conditions of oxygen availability for they differ from those in fermentors, since 
oxygen is the most critical parameter in this bioprocess. 

 

Keywords: Xylitol. Sugarcane bagasse. Hemicellulosic hydrolysate. Detoxification. 

Candida guilliermondii. Scale-up. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A dinâmica dos tempos atuais impõe às pessoas costumes alimentares 

pouco saudáveis, além de hábitos sedentários. Com isso, agravam-se os 

problemas como obesidade, diabetes e cáries dentárias. Portanto, os estudos que 

buscam a obtenção de alimentos os quais possam amenizar tais problemas são 

importantes à medida que auxiliam na prevenção e manutenção da saúde 

humana. Neste contexto, encontra-se o xilitol, um açúcar-alcool que apresenta 

propriedades peculiares como poder adoçante semelhante à sacarose, não 

calórico, adequado à dieta de diabéticos e obesos e indicado no tratamento de 

doenças respiratórias e na prevenção de osteoporose.  

O processo de catálise química de xilose, método pelo qual o xilitol é 

comercialmente produzido a partir de materiais com alto teor de xilana (polímero 

de xilose), é de elevado custo pelas extensivas etapas de purificação da solução 

de xilose requerida para a catálise, bem como para a remoção do catalisador e 

purificação do xilitol. Neste sentido, pesquisadores do grupo de Microbiologia 

Aplicada e Bioprocessos (GMBio) da Escola de Engenharia de Lorena (EEL - 

USP) vem desde 1985 concentrando esforços para o desenvolvimento de uma 

tecnologia de produção de xilitol por via biotecnológica a partir de materiais 

lignocelulósicos. Estas pesquisas são intensificadas principalmente pela 

abundância renovável destes materiais e aplicação do xilitol em vários segmentos 

industriais, em particular na área da saúde. 

As pesquisas iniciais tiveram como objetivo a seleção de leveduras 

fermentadoras de xilose para a produção de xilitol em meio sintético, destacando-

se a levedura Candida guilliermondii FTI 20037 como promissora para essa 

bioconversão. As pesquisas foram intensificadas a partir do aproveitamento de 

materiais lignocelulósicos com o objetivo principal de se estabelecer a melhor 

condição de hidrólise destes materiais como bagaço de cana, de malte, palha de 

arroz, de trigo e de cevada, aparas de eucalipto e casca de aveia. Estes 

hidrolisados são avaliados principalmente quanto às condições dos processos 

fermentativos, além da avaliação de procedimentos de recuperação do xilitol do 

meio fermentado e recentemente do custo deste bioprocesso. Até o momento um 

dos principais gargalos para a bioconversão da xilose, presente nos hidrolisados 

hemicelulósicos de bagaço de cana, em xilitol é a presença nestes de compostos 
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tóxicos aos micro-organismos como fenólicos, ácido acético, furfural, 5-

hidroximetilfurfural e íons metálicos, oriundos da hidrólise ácida deste material. 

Estes compostos se encontram presentes no meio mesmo após procedimentos 

de destoxificação do hidrolisado que vem sendo estudados pelo GMBio, como 

alteração de pH, adsorção em carvão ativo, utilização de resinas de troca iônica e 

polímeros vegetais quer como métodos isolados ou combinados. É primordial que 

a escolha da metodologia a ser empregada se baseie num conjunto de quesitos 

como eficácia e custo da técnica, ao mesmo tempo em que não leve à perda de 

açúcares durante o processo e também não cause impacto negativo ao ambiente. 

Até o momento alguns indicadores foram estabelecidos, entretanto, os 

experimentos foram realizados em hidrolisados provenientes de diferentes 

biomassas, muitas vezes em separado com uma ou várias combinações de 

métodos, cujas análises para avaliação da eficácia dos procedimentos 

empregados nem sempre foram feitas para todos os tóxicos já conhecidos.  

Acrescenta-se a isto que a realização das fermentações para a avaliação 

dos hidrolisados destoxificados foram feitas em frascos Erlenmeyer (50mL de 

meio) e alguns para avaliação de parâmetros como oxigênio e imobilização 

celular em fermentador de 2,4L. A ampliação de escala com vistas ao aumento da 

produção de xilitol a partir do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana é 

uma etapa até então não avaliada e de fundamental importância para a obtenção 

de indicadores de viabilidade do processo. É importante considerar que a 

disponibilidade de oxigênio no meio é o principal parâmetro regulador da 

bioconversão de xilose em xilitol e que juntamente com quesitos como fonte de 

carbono empregada no preparo do inóculo, pH, temperatura, podem interferir na 

resposta celular frente aos hidrolisados destoxificados, uma vez que estes ainda 

podem conter tóxicos os quais poderão interferir no processo fermentativo quando 

da ampliação de escala. Além disso, não há relatos na literatura quanto  à 

investigação conjunta da combinação dos procedimentos de destoxificação do 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana aliado ao efeito de diferentes fontes 

de carbono empregadas no cultivo do inóculo sobre a bioconversão de xilose em 

xilitol  por C. guilliermondii.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Materiais lignocelulósicos  
 

Os materiais lignocelulósicos são os mais abundates materiais orgânicos 

presentes na biosfera e representam aproximadamente 50% da biomassa 

vegetal, dentre eles podemos citar resíduos florestais, agrícolas, plantas 

aquáticas, gramíneas e outros (CHANDEL et al., 2011), sendo a produção anual 

desta biomassa estimada em 10-50 × 109 toneladas (CHANDEL; SINGH; RAO, 

2010). 

A composição química dos materiais lignocelulósicos é complexa, sendo 

constituída principalmente por três frações distintas: celulose, hemicelulose e 

lignina, (FENGEL; WEGENER, 1989), sendo que a concentração destes 

componentes varia de acordo com o tipo de madeira ou resíduo da agroindústria 

(Tabela 2.1).  

 

Tabela 2.1. Composição de alguns materiais lignocelulósicos. 

Material 
Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 
Lignina (%) Referência 

Aparas de 

eucalipto 
40,20 15,67 26,90 

Canettieri; Almeida e 

Silva; Carvalho Júnior 

(2003) 

Bagaço de cana 40,00 35,00 15,00 Rodrigues (2005) 

Casca de aveia 29,26 28,35 22,22 Tamanini et al. (2004) 

Palha de arroz 43,50 22,00 17,20 
Mussatto e Roberto 

(2002) 

Palha de cana 38,10 29,20 24,20 Silva (2009) 

Palha de cevada 38,60 21,40 19,90 Moraes (2008) 

Palha de milho 40,00 25,00 17,00 Saha (2003) 

Palha de sorgo 34,00 44,00 20,00 Herrera et al. (2004) 

Palha de trigo 33,81 31,83 20,12 

Canilha, Carvalho, 

Almeida e Silva 

(2006) 

Sabugo de milho 45,00 35,00 15,00 Saha (2003) 

 

Além das substâncias macromoleculares que constituem os materiais 

lignocelulósicos (celulose, hemicelulose e lignina), encontram-se as de baixa 

massa molecular, como compostos aromáticos, ácidos alifáticos, sendo um deles 

o ácido acético que se encontra ligado a hemicelulose como um grupo éster 

(FENGEL; WEGENER, 1989). Estes compostos contribuem com uma pequena 

porcentagem na massa dos materiais lignocelulósicos e podem ter grande 
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influência nas propriedades destes (FENGEL; WEGENER, 1989). A celulose é um 

polímero linear constituído por unidades de D-glicose unidas por ligações 

glicosídicas -14, enquanto a hemicelulose é um heteropolímero composto 

predominantemente por hexoses e pentoses com curtas ramificações tais como 

D-xilose, D-glicose, L-arabinose e D-galactose. Já a lignina é uma macromolécula 

polifenólica, constituída por unidades básicas de 3-5-dimetoxi-4-hidroxi-

fenilpropano, 3 metoxi-4-hidroxi-fenilpropano e 4-hidroxi-fenilpropano (FENGEL; 

WEGENER, 1989). 

Vários grupos de pesquisa têm direcionado seus esforços para o 

desenvolvimento de estratégias para o processamento da biomassa com máxima 

eficiência na utilização do material “in natura”, proporcionando com isso impacto 

ambiental limitado e rentabilidade econômica. O processo de fracionamento é 

uma solução para este aproveitamento, permitindo com isso a separação da 

hemicelulose, celulose e lignina, uma vez que cada fração pode ser utilizada para 

obtenção de diferentes produtos (PARAJÓ; ALONSO; SANTOS, 1995). Os 

materiais lignocelulósicos, devido à sua natureza polissacarídica, não são 

diretamente metabolizados por micro-organismos de interesse industrial, sendo 

necessário proceder a hidrólise dos seus componentes para os respectivos 

monômeros (DEKKER, 1985), conforme ilustrado na Figura 2.1.  

 

 
Figura 2.1. Esquema do fracionamento dos principais componentes dos materiais 
lignocelulósicos após procedimento de hidrólise (Baseado em KUMAR et al., 
2009). 
 

A hidrólise de materiais lignocelulósicos pode ser realizada por processos 

físicos, químicos, biológicos e pela combinação destes (SUN; CHENG, 2002). 

Dentre as técnicas de hidrólise destes materiais, pode-se destacar a explosão a 

Lignina 

Hemicelulose 
Pré-tratamento 
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vapor, a hidrólise enzimática, os tratamentos hidrotérmico e AFEX, a utilização de 

hidrólise ácido diluído e mais recentemente a utilização de peróxido de hidrogênio 

à temperatura ambiente como métodos mais estudados e promissores no 

processo de obtenção de produtos de interesse industrial a partir da biomassa 

vegetal (MOSIER et al., 2005; SÁNCHEZ; CARDONA, 2008; ENGENHARIA..., 

2010a). 

Dentre estes métodos a hidrólise ácido diluído é a que tem sido 

frequentemente empregada, uma vez que esta metodologia alcança rendimentos 

elevados de açúcares a partir da hemicelulose (GALBE; ZACCHI, 2002; 

HAMELINCK; van HOOIJDONK; FAAIJ, 2005; SARROUH; BRANCO; SILVA, 

2009; CANILHA et al., 2010), bem como em comparação a hidrólise ácido 

concentrada, é mais barata (HAMELINCK; van HOOIJDONK; FAAIJ, 2005), gera 

menor quantidade de produtos de degradação (5-hidroximetilfurfural e furfural), 

que são tóxicos aos micro-organismos, além de menores problemas de corrosão 

nos tanques de hidrólise e tubulações (McWILLIAMS; van WALSUM, 2002; van 

WALSUM, 2001; van WALSUM; SHI, 2004). 

 

2.1.1 Bagaço de cana-de-açúcar 

 
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, seguido pela 

Índia e China (BIOETANOL..., 2008). A produção de cana brasileira expandiu-se 

inicialmente concentrada na região Centro-Sul, principalmente no estado de São 

Paulo, devido, em grande parte, a fatores climáticos, já que a cana responde 

muito bem ao clima do estado paulista, sendo este responsável pela maior 

contribuição nesta produção (57,8% da produção nacional) (CANA..., 2010). Além 

disto, nesta região encontra-se grande parte da concentração populacional do 

país, bem como a maior frota veicular e a maior demanda pelo combustível 

proveniente desta matéria-prima. Assim, os fatores que direcionaram o 

desenvolvimento na cana na região Centro-Sul, foram tanto climáticos quanto 

econômicos. 

Deste modo, a produção de cana-de-açúcar brasileira passou de 88 

milhões de toneladas, produzidas em 1977, para mais de 600 milhões de 

toneladas, em 2010, representando um crescimento de, aproximadamente, 680% 

neste período. Segundo a CONAB, a safra de 2009/2010 no país produziu 604,51 
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milhões de toneladas e a previsão para a safra 2010/2011 é de 624,99 milhões de 

toneladas, um aumento de 3,40% na produção (CONAB, 2011). Tendo em vista 

que cada tonelada de cana-de-açúcar processada gera 140 Kg de bagaço de 

cana seco (CENBIO, 2010), pode-se estimar que somente na safra 2010/2011 

serão gerados aproximadamente 87,5 milhões de toneladas de bagaço. Embora o 

bagaço gerado durante a produção de açúcar e álcool seja utilizado em grande 

parte pela própria indústria sucroalcooleira como fonte energética, na produção de 

vapor para a operação de todo o complexo industrial, existe ainda um excedente 

deste material (em torno de 10 a 20%) que pode ser utilizado em inúmeros 

processos industriais, conforme é apresentado na Tabela 2.2 (BIOETANOL..., 

2008, ENGENHARIA..., 2010b).  

A elevada concentração de xilose na fração hemicelulósica do bagaço de 

cana-de-açúcar, o que corresponde em até 80% do total de açúcar nesta fração 

(RODRIGUES et al., 2001) e a capacidade de assimilação desta pentose por 

várias leveduras  são os principais fatores que impulsionam o aproveitamento 

desta matéria-prima em diferentes processos de bioconversão como para a 

produção de xilitol (SAHA, 2003; FELIPE, 2004; SILVA et al., 2005; SARROUH; 

BRANCO; SILVA, 2009; PRAKASHAM; SREENIVAS RAO; HOBBS, 2009).  
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Tabela 2.2 Novos produtos da agroindústria da cana-de-açúcar (Baseado em 
BIOETANOL..., 2008). 

Família 
Matéria-
prima 

Produtos 

Químicos: produtos 

resultantes de reações 

químicas efetuadas com ou 

sem a presença de um 

elemento catalisador 

Melaço, 

bagaço e 

vinhaça 

a) insumos industriais (dextrana técnica, 

gluconato de cálcio, manitol, sorbitol e 

tensoativos biodegradáveis) 

b) Furfural (licor de xilose, furfural, álcool 

furfurílico, compostos furano-epóxi, preservante 

de madeira, resinas de fundição) 

c) Plásticos (PHB e PHA) 

d) Insumos para a indústria de papel e celulose 

(meio para corrugar, pastas 

quimitermomecânicas, meios filtrantes) 

e) Vinhaça concentrada 

Fármacos-veterinários: 

substâncias químicas, 

biológicas, biotecnológicas, 

ou de preparação 

manufatureira, diretamente 

misturada aos alimentos, 

destinadas a prevenir e 

tratar as enfermidades dos 

animais 

Melaço e 

bagaço 

a) Preparado antidiarréico 

b) Complexo ferro-dextrana 

c) Probiótico 

Alimentos 

Melaço, 

bagaço e 

vinhaça 

a) Derivados da levedura, frutose e glicose 

b) Frutoologossacarídeos 

c) Xaropes invertidos por via enzimática 

d) Cogumelos comestíveis da espécie Pleurotus 

ostreatus 

Biológicos Bagaço a) Composto fertilizante 

Estruturais: materiais 

cujas propriedades os 

tomam utilizáveis em 

estruturas, máquinas ou 

produtos consumíveis 

Bagaço 
a) Aglomerados de bagaço/cimento 

b) Aglomerados MDF 

 

Vários materiais lignocelulósicos são utilizados para obtenção de 

hidrolisados hemicelulósicos com o objetivo de produzir xilitol. Dentre eles 

podemos destacar: o bagaço de cana-de-açúcar (ALVES et al., 1998; SENE et al., 

2001a e b; VERDE, 2001; MARTON, 2002; RODRIGUES et al., 2003a e b; 

MARTON et al., 2006; SARROUH; BRANCO; SILVA, 2009; ARRUDA et al., 

2010), de malte (CARVALHEIRO et al., 2005; DRAGONE, 2007), de abacaxi 

(SILVA, 2011), as aparas de eucalipto (PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 

1996a e b e 1998a; CANETTIERI; ALMEIDA E SILVA; CARVALHO JR, 2003), as 

palhas de arroz (ROBERTO et al.,1994 e 1995, MUSSATO; ROBERTO, 2005; 
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HUANG et al., 2011),  de trigo (CANILHA; CARVALHO; ALMEIDA e SILVA, 2006; 

CANILHA et al., 2008), de cevada (CÂNDIDO et al., 2004), de centeio 

(FRANCESCHIN et al., 2011), de sorgo (HERRERA et al., 2004; SENE et al., 

2011), a casca de aveia (TAMANINI et al., 2004) e mais recentemente os debris 

das podas de oliveiras (GARCÍA et al., 2011) e o colmo de Sasa senanensis, uma 

espécie de bambu comum no Japão e China (MIURA et al., 2011). 

 

2.2 Xilitol 

  
2.2.1 Propriedades e aplicações 

 
O xilitol (Figura 2.2) é um açúcar natural com uma vasta gama de 

aplicações interessantes, sendo um dos fatores mais atraentes a possibilidade de 

sua obtenção a partir do bagaço de cana-de-açúcar, um co-produto abundante e 

disponível no Brasil, conforme apresentado no item 2.1.1. O xilitol é caracterizado 

quimicamente como um álcool pentahidroxilado (C5H12O5) de massa molar 152,15 

g/mol, com poder adoçante semelhante ao da sacarose e superior ao de polióis 

comuns, além de valor calórico reduzido (MANZ; VANNINEN; VOIROL, 1973; 

HYVÖNEN; KOIVISTOINEN; VOIROL, 1982). As propriedades físico-químicas 

(Tabela 2.3) mais importantes do xilitol deixam em evidência a sua grande 

importância como insumo na indústria alimentícia, odontológica e farmacêutica 

(BAR, 1986).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Modelo molecular do xilitol – Software ACD/ChemSketch – vs. 4.55 
(MARTON, 2002). 

 
Outra propriedade do xilitol que merece destaque é a sua não 

cariogenicidade, uma vez que este não é utilizado pelos micro-organismos da 

microbiota bucal, principalmente pela bactéria Streptococcus mutans, pois impede 

a formação de ácidos que atacam o esmalte dos dentes, além de promover a 
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remineralização dos mesmos, revertendo lesões recém formadas (MÄKINEN, 

1976; MÄKINEN, 1992; SHEN et al., 2001). 

 
Tabela 2.3. Propriedades físico-químicas do xilitol (HYVÖNEN; KOIVISTOINEN; 
VOIROL, 1982; BAR, 1986)  

Fórmula química C5H12O5 

Massa Molar 152,15 g/mol 

Cor Branca 

Sabor Doce 

Odor Nenhum 

Aparência Pó cristalino 

Ponto de fusão 92-96ºC 

Ponto de ebulição 216ºC 

pH (solução aquosa a 10%) 5-7 

Viscosidade a 20ºC a 10%: 1,23cP; a 60%: 20,63cP 

Solubilidade a 30ºC 68g de xilitol /100g de solução, igual a da sacarose 

(abaixo desta temperatura o xilitol é menos solúvel, 

com o aumento da temperatura o xilitol se torna 

significantemente mais solúvel que a sacarose) 

Densidade a 10%: 1,03 g mL-1; a 60%: 1,23 g mL-1 

Calor de dissolução +34,8cal/g (“efeito refrescante”) 

Poder adoçante Igual ao da sacarose, superior ao sorbitol e manitol 

Valor calórico 4,06Kcal/g 

Índice de refração a 25ºC a 10%:1,34; a 50%:1,41 

Estabilidade Estável a 120ºC (não carameliza) 

Higroscopicidade Em umidade relativa alta, o xilitol é mais higroscópico 

que a sacarose, mas menos que o sorbitol 

 

O esquema da Figura 2.3 proposto por Wen, Browngardt e Burne (2001), 

representa o mecanismo de ação do xilitol na bactéria S. mutans. Neste esquema, 

o xilitol entra na célula pelo sistema fosfotransferase, e uma vez no interior da 

célula este é fosforilado pela frutose fosfotransferase formando então xilitol-5P. A 

bactéria não consegue metabolizar o xilitol-5P, pois este é tóxico a ela, o que 

resulta na expulsão do metabólito formado através do gasto de energia e seu 

acúmulo no citoplasma. Desta forma, o acúmulo de xilitol-5P inibe o consumo de 

outros açúcares e o crescimento bacteriano (WEN; BROWNGARDT; BURNE, 
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2001; GRILLAUD et al., 2005). Segundo Kandelman (2003) a diminuição do 

número de S. mutans na saliva e/ou na placa pode ser devida tanto à redução da 

quantidade de açúcar extracelular como pela perda da capacidade de adesão 

destas bactérias na cavidade bucal. Pesquisas clínicas com crianças em idade 

escolar, as quais utilizaram doces e gomas de mascar contendo xilitol, 

evidenciaram a capacidade deste poliol em prevenir a cárie dentária e manter a 

higiene-oral (ALANEN; ISOKANGAS; GUTMANN, 2000; MÄKINEN et al., 2001).  

Embora o uso do xilitol seja clinicamente tão eficaz quanto o uso de 

selantes de fissuras, os custos do tratamento com xilitol podem exceder as 

intervenções alternativas, assim o uso do xilitol pode ser limitado à populações de 

alto risco, tais como deficientes ou idosos em situação vulnerável e aos pacientes 

com alta experiência anterior de cárie (RODRIGUES, J.A. et al., 2011). 

 

                           Expulsão 

 

 

 

 

 

 

 

Fru = Frutose; SFT = Sistema Fosfotransferase 

Figura 2.3. Esquema do efeito do xilitol em Streptococcus mutans (Baseado em 
WEN; BROWNGARDT; BURNE, 2001). 

 
O xilitol também não participa de reações do tipo Maillard por não 

apresentar grupos aldeídicos ou cetônicos em sua molécula, responsáveis por 

escurecimento e redução do valor nutricional de proteínas, o que possibilita seu 

uso na indústria alimentícia no processamento de produtos em que estas reações 

não são desejáveis (MANZ; VANNINEN; VOIROL, 1973).  

Outra característica importante do xilitol é o seu metabolismo independente 

de insulina, tornando-o um substituto de outros açúcares na dieta de diabéticos 

(PEPPER; OLINGER, 1988). Este adoçante também pode ser empregado no 

tratamento de outras desordens metabólicas como a deficiência da enzima 

glicose-6-fosfato desidrogenase e na dieta de obesos, uma vez que este exerce 
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pequena contribuição para a formação de tecidos gordurosos quando comparado 

a outros açúcares (MANZ; VANNINEN; VOIROL, 1973; van EYS et al., 1974). Em 

estudos realizados com ratos foi constatado que a ingestão de xilitol reduziu o 

ganho de peso e o consumo de alimento e também diminuiu os níveis plasmáticos 

de triglicerídeos e colesterol nestes animais (ELLWOOD et at., 1999).  

A utilização do xilitol na área clínica também é relatada na prevenção de 

osteoporose, relatada por Mattila, Knuuttila e Svanberg (1998). Segundo esses 

autores, experimentos com ratos demonstraram que a administração oral de xilitol 

impediu a progressão da osteoporose proporcionando aumentos da massa óssea 

e das propriedades biomecânicas de ossos enfraquecidos naqueles ratos, 

apontando ainda que a utilização de xilitol torna-se uma nova alternativa que 

amplia os tratamentos clínicos na prevenção desta doença. Mattila, Kamgasmaa e 

Knuuttila (2005) demonstraram que a administração simultânea em ratos de 10% 

de xilitol aliada a 10% de etanol aumentou o volume ósseo e o conteúdo mineral 

destes animais em comparação aos efeitos induzidos pela única suplementação 

de 10% de xilitol. 

Destaca-se também a propriedade do xilitol em inibir a aderência de células 

microbianas na região laringo-faringial (UHARI; TAPIAINEN; KONTIOKARI, 

2001). De fato observou-se inibição do crescimento de Streptococcus 

pneumoniae em função do impedimento da adesão desta bactéria sobre as 

células nasofaringeais na presença de xilitol, podendo assim este ser indicado no 

tratamento de pacientes com otite (UHARI; TAPIAINEN; KONTIOKARI, 2001; 

TAPIAINEN et al., 2002). Esta propriedade foi observada em experimentos 

clínicos com crianças, onde o xilitol mostrou-se eficaz na prevenção do 

desenvolvimento de otite com a utilização de uma dose variando entre 8,4 a 10 

g/dia dividida em cinco porções. Estes autores observaram ainda que o uso de 

xilitol na prevenção desta doença reduziu consideravelmente a utilização de 

antibióticos empregados no tratamento, contribuindo para a redução de um 

problema mundial, que é resistência de bactérias a agentes antimicrobianos 

causada justamente pelo uso descontrolado dos mesmos. 

 Zabner et al. (2000) verificaram que a utilização do xilitol teve efeito 

satisfatório também no tratamento da fibrose cística, uma doença que afeta 

principalmente os pulmões e o sistema digestivo. Esses autores constataram em 

testes com humanos, que o uso inalatório do xilitol em “spray” resultou na 
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diminuição da concentração salina da camada superficial da membrana 

respiratória, o que favoreceu a imunidade própria desta superfície e, como 

consequência, reduziu o número de bactérias do gênero Staphylococcus 

coagulase-negativa na cavidade nasal de voluntários, diminuindo o risco de 

infecções bacterianas pulmonares.  

Sajjan et al. (2004) observaram inibição de 67% a 85% na adesão da 

bactéria Burkholderia cepaciae pelo xilitol, sendo esta uma das principais 

bactérias responsáveis por infecções e morte em pacientes com fibrose cística. 

Estudos de toxicidade dérmica (em coelhos) e de fototoxicidade (em 

cobaias) indicaram que o uso de xilitol (5 e 10%, p/p) não apresentou irritação 

dérmica (não induziu o aparecimento de eritema, edema e escaras) embora tenha 

sido fototóxico em ambas as concentrações testadas, o que sugere que sua 

utilização em doenças de pele deve ser acompanhada de filtro solar (FERREIRA; 

BARBOSA; SILVA, 2009). 

A combinação de xilitol com farnesol foi testada por Masako et al. (2005a e 

b) como forma de controlar o balanço da microbiota da pele, segundo estes 

autores constatou-se que a combinação destes inibiu a formação de biofilme da 

bactéria Staphylococcus aureus além de dissolver aquele já existente. De acordo 

com os mesmos autores, a formação de biofilme, constituído principalmente de 

glicocálix e fibras de fibrina, é impedida pela inibição da formação de glicocálix 

causada pelo xilitol e a dissolução das fibras de fibrina causada pelo farnesol. 

Entretanto, não se observou a inibição do crescimento da bactéria 

Staphylococcus epidermidis, a qual é a principal constituinte da microbiota ou 

microflora da epiderme de pessoas saudáveis protegendo-as contra o 

crescimento de bactérias patogênicas como no caso de S. aureus. 

 
2.2.2 Tolerância, toxicidade do xilitol 

 
O xilitol é bem tolerado pelo corpo humano podendo ser consumido até 20g 

por dose, ou 60g por dia se ingerido em várias refeições, por isso, a ingestão 

acima dessa porção pode apresentar efeito laxativo devido ao desbalanço 

osmótico causado no intestino grosso pela baixa taxa de assimilação (EMODI, 

1978; CULBERT et al., 1986). No entanto, é conhecido que este pode causar 

risco de vida em cães, uma vez que pesquisas constataram que se estes animais 
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ingerirem quantidades acima de 0,1 g kg-1 de xilitol, podem desenvolver 

hipoglicemia, bem como aqueles que ingerirem quantidades acima de 0,5 g kg-1 

podem desenvolver insuficiência hepática aguda (PISCITELLI; DUNAYER; 

AUMANN, 2010). Em humanos, ratos, macacos rhesus e cavalos o aumento do 

nível de insulina depois da injestão de xilitol é insignificante se comparado com o 

consumo de glicose (WILSON; MARTIN, 19701 and KUZUYA et al., 19712 apud 

PISCITELLI; DUNAYER; AUMANN, 2010). Em contraste, o consumo de xilitol por 

cães, coelhos, babuínos, vacas e gansos pode ser comparado com a ingestão de 

uma dose de glicose. Em cães a ingestão de xilitol pode levar a um aumento de 

2,5 à 7,0 vezes o nível de insulina comparado com a mesma quantidade de 

glicose consumida. Esse aumento no nível de insulina depois da ingestão de xilitol 

pode levar a uma severa hipoglicemia, a elevação dos níveis das enzimas do  

fígado e até mesmo a necrose hepática em cães (DUNAYER; GWALTNEY-

BRANT, 2006; TODD; POWELL, 2007). 

Desde 1984 a European Economic Community (EEC) considera o xilitol 

seguro quanto à sua utilização por humanos, sendo que a partir de 1986 este foi 

classificado como “geralmente reconhecido como seguro” (Generally Regarded as 

Safe – GRAS) e em 1994 como “seguro para os dentes” (Safe for Teeth) pela 

Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos. Já A Joint Expert 

Committe on Food Additives (JECFA) desde 2008, o classifica como aceitável 

para consumo diário (Acceptable Daily Intake – ADI) (JOINT..., 2009).  

 

2.2.3 Mercado do xilitol 

 

Desde 1980, 28 países estão usando o xilitol em produtos comerciais, 

sendo que no início dos anos 90, uma produção anual na faixa de 5000 toneladas 

em todo mundo foi relatada. Além de um número de empresas nos Estados 

Unidos que estão interessadas na produção em grande escala de xilitol, 

interesses semelhantes são despertados em países como Suíça, Finlândia e 

Alemanha, entre outros. A União Européia é responsável pela a metade da 

                                                 
1
 WILSON, R.B.; MARTIN, J.M. Plasma insulin concentration in dogs and monkeys after xylitol, glucose or 

tolbutamide infusion. Diabetes, v.19, p.18-22, 1970. 

 
2
 KUZUYA, T.; KANAZAWA, Y.; HAYASHI, M. et al. Species different in plasma insulin response to 

intravenous xilitol in man and several mammals. Endocrinol  Jpn, v.18, p.309-320, 1971. 
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produção mundial de xilitol, enquanto a Ásia e os Estados Unidos são 

responsáveis por 30 e 20%, respectivamente (JIN-SEO, 2007; SHIRBHATE, 

2008). Até 2008 cerca de 95% da produção mundial de xilitol pertencia a duas 

empresas finlandesas, sendo e o restante dividido entre quatro empresas 

japonesas, uma chinesa e duas suíças (SHIRBHATE, 2008). Hoje a maior 

fabricante do mundo é a empresa dinamarquesa Danisco, seguida de outras 

empresas chinesas (FRANCESCHIN et al., 2011).  

Na Ásia o xilitol é particularmente usado na fabricação de gomas de 

mascar, sendo que nesta região cerca de 80% a 90% das gomas vendidas tem o 

adoçante em suas formulações. A empresa chinesa Futaste produz atualmente 35 

mil toneladas de xilitol por ano, bem como 20 mil toneladas de xilose e outros 

tipos de adoçantes e já fornece para empresas importantes, como Wrigleys, Kraft 

e Cadbury em todo o mundo. A China é atualmente, uma grande produtora de 

xilitol, e no ano passado, os analistas da Frost & Sullivan, alertaram que os 

produtores da região já estão promovendo competição acirrada com os seus 

homólogos ocidentais (ANNIES, 2011).  

Segundo García (2005) e Jin-Seo (2007) o mercado do xilitol está 

aumentando, sendo este estimado em US$ 639,5 milhões/ano, sendo que o preço 

deste açúcar-álcool está na faixa de US$ 20-200 Kg-1, de acordo com o seu grau 

de pureza.  

 

2.3 Ocorrência e obtenção do xilitol 
 
2.3.1 Ocorrência 
 

Na natureza, o xilitol é encontrado, por exemplo, em frutas, legumes, 

verduras, liquens, algas e cogumelos (Psalliota campestris) e a sua extração 

diretamente dessas fontes não é economicamente viável pelas baixas 

quantidades presentes nestes materiais (900mg/100g), o que torna este processo 

de obtenção economicamente inviável (HYVÖNEN; KOIVISTOINEN; VOIROL, 

1982; PEPPER; OLINGER, 1988).  

O xilitol também aparece como um produto intermediário durante o 

metabolismo de carboidratos em mamíferos, inclusive no homem (MANZ; 

VANNINEN; VOIROL, 1973; YLIKAHRI, 1979). Um humano adulto produz, por 

exemplo, entre 5 e 15g de xilitol por dia durante o metabolismo normal (PEPPER; 
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OLINGER, 1988) e a sua concentração no sangue encontra-se na faixa de 0,03 a 

0,06 mg/100mL (MANZ; VANNINEN; VOIROL, 1973; YLIKAHRI, 1979).  

Em organismos superiores o metabolismo do xilitol ocorre principalmente 

no fígado, onde pode ser transformado em glicose a uma taxa entre 20 e 80%, 

dependendo da necessidade. Sua absorção é lenta e, por isso, também pode ser 

metabolizado indiretamente pela microbiota intestinal (YLIKAHRI, 1979; 

MÄKINEN, 2000). 

 
2.3.2 Obtenção 

 
A produção de xilitol por processo químico iniciou-se na Finlândia pela 

Finnish Sugar Co. Ltda., Helsink, com capacidade para produzir acima de 3000 

ton/ano, processo patenteado em 1977 (Patente # 4008285) (MELAJA; 

HÄMÄLÄINEN, 1977). Este processo consiste na hidrogenação catalítica da 

xilose pura obtida através da hidrólise de materiais lignocelulósicos. De modo 

geral, são necessárias quatro etapas básicas para a realização do processo 

químico: (1) desintegração de materiais lignocelulósicos ricos em xilana através 

de uma hidrólise ácida, (2) separação da xilose do hidrolisado, por cromatografia, 

para a obtenção de uma solução de xilose de elevada pureza, (3) hidrogenação 

catalítica da xilose pura em xilitol na presença de níquel como catalisador e (4) 

purificação e cristalização do xilitol (MELAJA; HÄMÄLÄINEN, 1977). 

O rendimento do processo químico, bem como a qualidade do xilitol, são 

dependentes da pureza da solução inicial de xilose, uma vez que a presença de 

impurezas interfere no processo de catálise. Além disto, a produção de xilitol por 

via química exige várias etapas de purificação para remoção de resíduos do 

catalisador, o qual é um metal tóxico e prejudicial à saúde humana, e de 

subprodutos gerados durante o processo de hidrogenação (MELAJA; 

HÄMÄLÄINEN, 1977), resultando no aumento de tempo de processamento e 

encarecimento do produto (PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1998a).  

Inúmeras patentes relacionadas à obtenção química de xilitol podem ser 

encontradas, como as americanas U.S. Patent # 3627636 (1971); U.S. Patent # 

0003356 (2011); a alemã U.S. Patent # 3980719 (1976) e as finlandesas U.S. 

Patent # 4008285 (1977), U.S. Patent # 5081026 (1992), U.S. Patent # 5631150 

(1997); sem contar os trabalhos que ainda não foram patenteados, como do 
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Instituto de Pesquisa de Açúcar em Taiwan e do Centro Asiático e Pacífico de 

transferência de tecnologia (APCTT) na China (SHIRBHATE, 2008). 

Como alternativa ao processo químico, pesquisas têm sido conduzidas 

para o desenvolvimento de processos biotecnológicos utilizando micro-

organismos para a conversão de xilose em xilitol sem a necessidade de uso de 

solução inicial de xilose pura (ONISHI; SUZUKI, 1966; FELIPE et al., 1997a; 

PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1998b; FELIPE, 2004). Mais 

recentemente, uma nova tecnologia de produção de xilitol foi proposta, a 

tecnologia enzimática. Nesse processo são empregadas a enzima xilose redutase 

(E.C. 1.1.1.2.1) e a coenzima NAD(P)H, as quais promovem a redução de xilose 

em xilitol (TOMOTANI et al., 2007; TOMOTANI et al., 2009; BRANCO, 2010). No 

entanto, por se tratar de uma tecnologia em início de estudo ainda há dúvidas 

sobre sua viabilidade econômica, principalmente associada aos custos das 

enzimas e da coenzima (BRANCO, 2010). 

Em geral, entre os micro-organismos, as leveduras são consideradas as 

melhores produtoras de xilitol, sendo que as do gênero Candida têm se 

destacado, permitindo a obtenção dos melhores resultados (BARBOSA et al., 

1988; SIRISANSANEEYAKUL; STANISZEWSKI; RIZZI, 1995; WINKELHAUSEN; 

KUSMANOVA, 1998; PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1998a; KWON et 

al., 2006). Há relatos também de pesquisas com fungos filamentosos e bactérias 

produtoras de xilitol, dentre os fiungos destacam-se os dos gêneros Penicillium, 

Aspergillus, Rhizopus, Gliocladium, Byssochlamys, Myrothecium e Neurospora 

spp. (CHIANG; KNIGHT, 1961), Petromyces albertensis (DAHIYA, 1991), Mucor 

sp. e Fusarium oxysporum (PARAJÓ; DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1998a) e 

bactérias, como Corynebacterium sp., Enterobacter liquefaciens e Mycobacterium 

smegmatis (WINKELHAUSEN; KUSMANOVA, 1998). Trabalhos sobre a produção 

de xilitol por micro-organismos recombinantes também são encontrados na 

literatura, como é o caso das leveduras Candida tropicalis (KO; RHEE; KIM, 

2006), Pichia stipitis (RODRIGUES, R.C.L.B. et al., 2011) Saccharomyces 

cerevisiae (LEE et al., 2003) e das bactérias Bacillus subtillis (CHENG, H. et al., 

2011) e Escherichia coli (SUZUKI et al., 1999). 

Existem ainda micro-organismos, nos quais o xilitol é formado a partir de 

arabinose ou arabitol como é o caso do fungo filamentoso Aspergillus niger 
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(WITTEVEEN et al., 1994), da levedura Pichia stipitis (HALLBORN et al., 1995) e 

da bactéria Gluconobacter oxydans (SUZUKI et al., 2002).  

Há pesquisas também da produção de xilitol a partir de D-glicose, sendo 

este processo baseado em três etapas distintas. Na primeira etapa, a D-glicose é 

convertida em D-arabitol empregando-se a levedura Debaryomyces hansenii, 

posteriormente o D-arabitol é convertido a D-xilose pela bactéria Acetobacter 

suboxydans e finalmente a D-xilose é oxidada a xilitol pela levedura                     

C. guilliermondii (ONISHI; SUZUKI, 1969). De acordo com Granström, Izumori e 

Leisola (2007) o rendimento e a produtividade de xilitol a partir de glicose são 

baixos aos comparados à redução de D-xilose em xilitol em uma única etapa de 

reação devido principalmente à da formação de produtos secundários. No 

entanto, de acordo com estes autores esta abordagem dá mais possibilidades de 

conversão de hexoses a produtos de interesse industrial e amplia sua utilização 

como fonte de carbono. 

 

2.4 Bioconversão de xilose em xilitol 

 

O metabolismo da xilose inicia-se com o seu transporte através da 

membrana celular por diferentes mecanismos (WINKELHAUSEN; KUSMANOVA, 

1998) e uma vez no interior das células, esta é reduzida em xilitol, por uma reação 

catalisada pela enzima xilose redutase (E.C. 1.1.1.21) ligada à nicotinamida 

adenina dinucleotídeo fosfatada ou não, em sua forma reduzida (NADPH/NADH). 

Em seguida ocorre a oxidação do xilitol em xilulose pela enzima xilitol 

desidrogenase (E.C. 1.1.1.9) ligada a nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfatada ou não em sua forma oxidada (NADP+/NAD+). A xilulose pode então ser 

fosforilada a xilulose-5-fosfato, molécula esta que pode ser convertida, através de 

reações não oxidativas da via das fosfopentoses, a gliceraldeído-3-fosfato e 

frutose-6-fosfato. Estes compostos intermediários podem ser metabolizados pela 

via Embden-Meyerhof-Parmas (EMP) que está conectada a outras vias como o 

ciclo de Krebs e às reações de fermentação alcoólica (HAHN-HÄGERDAL et al., 

1994; WINKELHAUSEN; KUSMANOVA, 1998).  

As enzimas xilose redutase (XR) e xilitol desidrogenase (XDH) podem ter 

especificidades diferentes em relação aos cofatores oxidados e reduzidos 

dependendo da espécie da levedura. Para Candida utilis, por exemplo, a enzima 
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XR requer como cofator NADPH, enquanto a XDH é dependente da NAD+. Em 

Pichia stipitis e Pachysolen tonnophilus estas enzimas são específicas para 

ambos os cofatores reduzidos (NADH/NADPH) e oxidados (NAD+/NADP+) 

(BRUINENBERG et al., 1984). Em C. guilliermondii FTI 20037 a enzima XR é 

NADPH-dependente e a enzima XDH é NAD+ ou NADP+ - dependente (SILVA et 

al., 1996). Yokoyama et al. (1995) sugerem que micro-organismos que 

apresentam a enzima XR dependente de NADH são melhores produtores de 

etanol e ao contrário, aqueles que apresentam xilose redutase dependente de 

NADPH, acumulam xilitol ao invés de produzir etanol. Além disso, a 

disponibilidade de oxigênio influencia fortemente o requerimento dos cofatores 

desta enzima. Condições de anaerobiose ou limitadas de oxigênio causam um 

desbalanço redox, o qual interfere na produção de xilitol e dos subprodutos deste 

metabolismo, etanol e/ou glicerol (FELIPE, 2004).  

As atividades de xilose redutase e xilitol desidrogenase são também 

influenciadas por outros carboidratos como a arabinose e glicose, presentes 

juntamente à xilose nos hidrolisados hemicelulósicos como o de bagaço de cana-

de-açúcar (SILVA; FELIPE, 2006).  

Outros fatores devem ser também considerados como parâmetros 

interferentes na bioconversão de xilose em xilitol como o pH (LAWFORD; 

ROUSSEAU, 1993; FELIPE et al., 1997b; SENE et al., 2000; RODRIGUES et al., 

2003c), a repressão catabólica exercida pela D-glicose (YAHASHI et al., 1996; 

BICHO et al., 1998; LEE; RYU; SEO, 2000), a idade e concentração do inóculo 

(PFEIFER et al., 1996; FELIPE et al., 1997a), a concentração inicial de xilose 

(SILVA; AFSCHAR, 1994; FELIPE et al., 1997a), a temperatura (PARAJÓ; 

DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1998b; SENE et al., 2000) e a relação glicose:xilose 

no meio de fermentação (SILVA; FELIPE, 2006). Porém, quando da utilização de 

hidrolisados hemicelulósicos é importante considerar além destes fatores acima 

mencionados a influência exercida por compostos tóxicos aos micro-organismos, 

como fenóis, ácido acético, furfural e 5-hidroximetilfurfural, presentes nos 

hidrolisados, os quais são provenientes do processo de hidrólise ácida de 

biomassa vegetal (FELIPE, 2004). Outros tóxicos em potencial e que estão 

presentes no hidrolisado são os íons metálicos que podem ser provenientes da 

degradação dos equipamentos de hidrólise (WATSON et al., 1984), bem como da 

da própria cana-de-açúcar (CAMILOTTI et al., 2007). Watson et al. (1984), 
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verificaram que o reator de aço inoxidável é uma fonte em potencial de liberação 

de cátions ferro, cromo e níquel durante o preparo de hidrolisado hemicelulósico 

de bagaço de cana-de-açúcar em comparação ao reator de plástico resistente ao 

calor. Já Camilotti et al. (2007) encontraram que os íons metálicos encontrados no 

hidrolisado podem ser também provenientes da própria cana-de-açúcar, como o 

cromo detectado no colmo e no palmito, o níquel no palmito e nas folhas e o 

chumbo em todas as partes avaliadas da cana. Todos estes compostos tóxicos 

inibem o metabolismo microbiano não só em função do tipo e concentração em 

que se encontram no meio, mas também da atuação sinergística entre eles 

(FELIPE et al., 1997a; ALVES et al., 1998; RODRIGUES et al., 2001; CONVERTI 

et al., 2000; LARSSON et al., 2000; PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000a; 

NILVEBRANT; REIMANN; LARSSON, 2001; SILVA et al., 2004a; FELIPE, 2004).  

A Figura 2.4 apresenta um esquema proposto para a utilização dos 

açúcares encontrados em hidrolisados hemicelulósicos obtidos de materiais 

lignocelulósicos e a formação de xilitol por C. guilliermondii. 

No processo biotecnológico de obtenção de xilitol a partir de C. 

guilliermondii cultivada em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana de 

açúcar já foram estabelecidos parâmetros como concentração (0,1 a 1,0 g L-1) e 

idade do inóculo (24 h) (PFEIFER et al., 1996; FELIPE et al., 1997a), pH (5,5 a 

6,5) (FELIPE et al., 1997b); temperatura (30 ºC) (BARBOSA et al., 1988; FELIPE 

et al., 1997a; SENE et al., 2000), concentração de xilose (50 a 60 g L-1) (FELIPE 

et al.,1997a), relação glicose:xilose (1:5) (SILVA; FELIPE, 2006), concentração de 

ácido acético (FELIPE et al., 1995; SILVA, 2001; SILVA et al., 2004b). Também a 

adaptação e reciclagem do inóculo ao próprio hidrolisado (FELIPE, 2004; MATOS, 

2004; RODRIGUES et al., 2006), bem como o preparo do inóculo na presença de 

baixa concentração de glicose (SILVA; BANHE; FELIPE, 2003; SILVA, 2004; 

SILVA; FELIPE, 2006) ou arabinose (MATOS, 2004) junto à xilose foram 

condições de fermentação que propiciaram o favorecimento da produção de xilitol. 

De acordo com Silva, Banhe e Felipe (2003), a fonte de carbono utilizada 

no cultivo do inóculo de C. guilliermondii (mistura de açúcares: xilose e glicose ou 

somente xilose) durante fermentações em hidrolisado hemicelulósico de bagaço 

de cana influenciou não só o consumo de xilose, mas o de ácido acético, bem 

como o crescimento celular, enquanto para a formação de xilitol não foi observado 

diferenças marcantes ao final destas fermentações. Pfeifer et al. (1996) também 
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avaliaram diferentes tipos de fontes de carbono no cultivo da levedura C. 

guilliermondii (mistura de xilose e glicose, somente xilose ou glicose) e verificaram 

diferentemente ao observado por Silva, Banhe e Felipe (2003) que a formação de 

xilitol foi extremamente influenciada pela composição de meio do inóculo. Estes 

autores observaram que a maior concentração de xilitol (16,40 g L-1) e o maior 

rendimento da bioconversão (0,57 g g-1) foram obtidos utilizando-se o inóculo 

crescido apenas em glicose.  

Dentre os vários parâmetros avaliados na bioconversão de xilose em xilitol 

por C. guilliermondii, foi observado que o coeficiente volumétrico de transferência 

de oxigênio é um dos fatores mais importantes, uma vez que a variação acima ou 

abaixo de um valor ótimo leva a uma diminuição significativa do fator de 

conversão e/ou produtividade em xilitol (SILVA; FELIPE; MANCILHA, 1998; 

ROBERTO; MANCILHA; SATO, 1999; MARTÍNEZ; SILVA; FELIPE, 2000; 

BRANCO et al., 2009). Existem muitos artigos publicados nos últimos anos sobre 

a produção de xilitol por leveduras do gênero Candida, sendo que os dados sobre 

o kLa são ainda controversos, uma vez que alguns estudos relatam que os valores 

ótimos de kLa para produção deste poliol foram próximos de 100 h-1 (AGUIAR JR. 

et al., 2002), enquanto outros descrevem valores entre 47-50 h-1 

(WINKELHAUSEN; AMARTEY; KUZMANOVA, 2004; BRANCO et al., 2009) e 

ainda tem aqueles que citam valores de apenas 15 a 20 h-1 (ROBERTO; 

MANCILHA; SATO, 1999; MARTÍNEZ; SILVA; FELIPE, 2000; RODRIGUES, 

2005; CANILHA, 2006; SILVA et al., 2007; MORAES, 2008, CHENG, K.K. et al., 

2011).  
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Figura 2.4. Esquema do metabolismo de glicose, xilose e arabinose por C. guilliermondii (Adaptado de SILVA, 2004).  
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Segundo Náhlík et al. (2003) quando condições anaeróbicas são utilizadas 

no processo, ocorre um desequilíbrio no potencial redox da célula, devido à 

elevação na concentração de NADH, o que leva à paralisação do metabolismo 

celular, enquanto, condições de elevada aeração desviam o metabolismo 

microbiano para a produção de células, diminuindo a produção de xilitol. Desta 

forma, deve-se trabalhar sob condições de limitação de oxigênio, nas quais se 

observa acúmulo de xilitol, devido à limitação da quantidade de cofator oxidado 

necessário à atividade de xilitol desidrogenase. Para C. guilliermondi FTI 20037 a 

condição de transferência de oxigênio empregada para a produção de xilitol em 

frascos agitados (125mL contendo 50mL de meio) tem sido 200 rpm (FELIPE et 

al., 1997a; SENE et al., 2000; SILVA et al., 2004b; RODRIGUES et al., 2006; 

SARROUH; BRANCO; SILVA, 2009; ARRUDA et al., 2010), enquanto, em 

fermentadores de bancada a utilização de um coeficiente volumétrico de 

transferência de oxigênio (kLa) próximo de 20 h-1 é empregado (RIBEIRO, 1997; 

ROBERTO; MANCILHA; SATO, 1999; MARTÍNEZ SILVA; FELIPE, 2000; SENE 

et al., 2001a; RODRIGUES et al., 2003c; RODRIGUES, 2005; MORAES, 2008).  

 

2.5 Toxicidade dos compostos presentes nos hidrolisados aos micro-

organismos 

 
A Figura 2.5 apresenta um esquema das reações que acontecem durante a 

hidrólise ácida de materiais lignocelulósicos, na qual ocorre a liberação de 

açúcares e formação de compostos tóxicos à levedura, conforme já foi 

mencionado anteriormente (PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000a). 
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Figura 2.5. Esquema das reações que ocorrem durante a hidrólise ácida de 
materiais lignocelulósicos (Baseado em PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000a; 
FONSECA, 2009). 

 
Com relação ao ácido acético foi evidenciado em pesquisas com               

C. guilliermondii que o aumento da concentração deste no meio a valores 

superiores a 3,0 g L-1 interferiu negativamente na bioconversão de xilose em xilitol 

por esta levedura durante fermentações realizadas em meio sintético, enquanto a 

presença deste ácido em baixas concentrações (1,0 g L-1) favoreceu esta 

bioconversão sendo a levedura capaz de assimilar todo o ácido durante o 

processo (FELIPE et al., 1995). Nas fermentações em hidrolisado hemicelulósico 

de bagaço de cana-de-açúcar, Lima et al. (2004), também verificaram  a inibição 

dos parâmetros rendimento e produtividade de xilitol por C. guilliermondii só que 

em concentração acima de 5 g L-1 deste ácido. O favorecimento da fermentação 
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de xilose em xilitol por C. guilliermondii na presença de baixa concentração de 

ácido acético (1,0 g L-1), está relacionada ao fato de parte deste ácido poder 

entrar diretamente no ciclo de Krebs via acetil-CoA, enquanto concentrações 

maiores poderiam ser utilizadas por outras vias metabólicas dependentes de 

energia como o ciclo do glioxilato (FELIPE et al., 1995). Quanto à inibição da 

atividade exercida por altas concentrações de ácido acético, Palmqvist e Hahn-

Hägerdal (2000a), atribuem aos mecanismos de sua incorporação e ao acúmulo 

intracelular de ânion. Estes autores propõem algumas teorias para o efeito deste 

ácido como a diminuição do pH intracelular resultante do refluxo de ácidos fracos 

em função da neutralização por ação da ATPase da membrana plasmática, a qual 

bombeia prótons para fora da célula com gasto de ATP. Em condições de forte 

acidez a capacidade de bombear o próton da célula é esgotada resultando em 

exaustão de ATP, dissipação da força próton motora e acidificação do citoplasma 

em função do acúmulo de ânions intracelular. De acordo com essa teoria a forma 

aniônica do ácido é capturada na célula e o ácido não dissociado se difunde 

dentro da célula até que o equilíbrio seja alcançado (PALMQVIST; HAHN-

HÄGERDAL, 2000a). 

Quanto aos compostos fenólicos, Villa et al. (1998) avaliaram o efeito tóxico 

do fenol durante a fermentação em meio semi-sintético por C. guilliermondii e 

verificaram que a presença de baixa concentração (0,1 g L-1) deste composto foi 

suficiente para reduzir drasticamente a produtividade de xilitol. Segundo estes 

autores, isto se deve provavelmente à inibição da atividade da xilose redutase ou 

transporte de xilose através da membrana plasmática, já que a assimilação de 

xilose foi também drasticamente afetada. Segundo Palmqvist e Hahn-Hägerdal 

(2000a) os compostos fenólicos causam perda da integridade da membrana 

biológica, afetando sua habilidade de barreira seletiva e matrizes enzimáticas, 

observando-se a diminuição da inibição da fermentação quando monômeros de 

ácidos fenólicos são significativamente removidos do hidrolisado. 

Em relação ao furfural e 5-hidroximetilfurfural foi constatado inibição do 

crescimento de C. guilliermondii pela presença de diferentes concentrações 

destes compostos durante o cultivo desta levedura em batelada e em condições 

aeróbias (SANCHEZ; BAUTISTA, 1988). Segundo estes autores quando da 

utilização de concentrações de 1,0; 1,5 e 2,0 g L-1 de furfural e 5-

hidroximetilfurfural acarretaram em inibição do crescimento de 30,3; 70,0 e 100% 
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e de 7,7; 30,3 e 61,7%, respectivamente, sugerindo ser o furfural um inibidor do 

crescimento mais forte do que o 5-hidroximetilfurfural. Estes autores também 

observaram que a capacidade desta levedura em metabolizar estes componentes 

é diferente, em função da velocidade de assimilação, uma vez que o furfural é 

consumido mais rapidamente em relação ao 5-hidroximetilfurfural. Segundo os 

autores, isto sugere que as enzimas para o metabolismo de furfural possam ser 

constitutivas na levedura. Ainda de acordo com estes autores, o furfural e 5-

hidroximetilfurfural atuam em enzimas como triose-fosfato desidrogenase e álcool-

desidrogenase. Da mesma forma, Delgenes, Moletta e Navarro (1996) relataram 

que os crescimentos de Pichia stipitis e Saccharomyces cerevisiae em meios 

sintéticos foram reduzidos em 100% quando a concentração de 5-

hidroximetilfurfural adicionada no meio foi de 1,5 e 1,0 g L-1, indicando que o 

efeito inibitório variou com o tipo de cepa.  

Poucos estudos existem na literatura sobre o efeito dos cátions metálicos 

no metabolismo de leveduras, o que está bem elucidado são os mecanismos de 

transporte destes usando os recursos da biologia molecular (GABER, 1992).  Os 

cátions metálicos são assimilados por várias razões, mas principalmente para 

regulação do pH e geração de força próton motora (no caso de transporte de íons 

H+); osmorregulação e balanço de carga (no caso de K+); funções de cofatores 

enzimáticos (no caso de Mg2+ e Mn2+) e de metaloenzimas estruturais (no caso de 

Fe
2+

, Zn
2+

 e Ni
2+

) e ainda sinal de mensageiro de transdução (no caso de Ca
2+

) 

(WALKER, 1998).  

De acordo com Watson et al. (1984) em fermentações pela levedura 

Pachysolen tannophilus contendo 10 g L-1 de xilose no meio, a presença de 

apenas 0,01 g L-1 dos íons níquel e cromo inibiu fortemente o crescimento desta 

levedura e a produção de etanol, o que não foi observado para o íon cobre nesta 

mesma concentração devido ao seu efeito tóxico ter sido menos evidenciado em 

relação aos demais íons. Da mesma forma, em pesquisas realizadas por Dönmez 

e Aksu (2001) também foi constatado uma maior sensibilidade ao íon níquel em 

comparação ao cobre para Candida sp. cultivada em meio composto por 30 g L-1 

de glicose. Segundo Kleinzellear e Kotyka, (1967)3 apud Watson et al. (1984) os 

                                                 
3
 KLEINZELLER, A.; KOTYK, A. Transport of monosaccharides in yeast cells and its relationship to cell 

metabolism. In: Aspects of Yeast Metabolism, pp. 33-45, 1967. Edited by A. K. Mills & H. Krebs. Philadelphia: 

F. A. Davis. 
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íons níquel podem inibir parcialmente o consumo de açúcares em leveduras por 

ligarem-se a superfície da célula.  

Com relação ao íon ferro, Watson et al. (1984) verificaram que 

concentrações de 0,5 g L-1 deste em meio contendo 10 g L-1 de xilose resultou em 

decréscimo de aproximadamente 45% da produção de etanol por P. tannophilus.  

Pesquisas com D. hansenii revelaram forte inibição da enzima xilitol 

desidrogenase quando a concentração do íon zinco no meio foi de 0,75mM 

adicionado na forma de cloridrato de zinco (GÍRIO; PELICA; COLAÇO, 1996). 

A identificação dos íons metálicos que interferem no metabolismo de 

leveduras é importante uma vez que estes interferem na regulação da assimilação 

de açúcares e outros compostos solúveis, bem como no crescimento celular 

(WALKER, 1998). 

 

2.6 Procedimentos de destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana  

 
Várias técnicas de tratamento do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana vem sendo avaliadas com vistas a reduzir o teor dos compostos tóxicos aos 

micro-organismos e assim aumentar a fermentabilidade deste hidrolisado. Estes 

tratamentos podem ser classificados em função da forma de realização (individual 

ou combinado) e da natureza dos agentes empregados (biológico, físico e 

químico). Dentre estas técnicas, destacam-se o ajuste do pH pela adição de 

ácidos e bases (ALVES et al., 1998; MARTÍNEZ et al., 2001), a adsorção em 

carvão ativo (GINORIS, 2001; MARTON, 2002, VILLARREAL, 2005), a adsorção 

em resinas de troca iônica (CANILHA; ALMEIDA E SILVA; SOLENZAL, 2004; 

MARTON, 2005, VILLARREAL, 2005), floculação por polímero vegetal (SILVA, 

2006; CHAUD et al., 2009; CHAUD, 2010) e mais recentemente a destoxificação 

biológica ou biodestoxificação (FONSECA, 2009).  

 
2.6.1 Alteração do pH combinada à adsorção em carvão ativo  

 
O carvão ativo é uma estrutura carbônica formada por associações de 

anéis aromáticos, heterociclos e outros grupos funcionais predominantemente 

formados por C, O e H (SWIATKOWSKI, 1998) podendo estar presentes também 
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N e S que, juntamente com os outros heteroátomos, perfazem 5 a 20% da massa 

final do carvão (GREENBANK; SPOTS, 1995). Pinus, eucaliptos, cascas de coco, 

palha de arroz, bagaço de cana-de-açúcar, sementes, ossos, chifres de animais 

ou minerais como hulha e antracito podem ser utilizadas para sua obtenção 

(AHMEDNA; MARSHALL; RAO, 2000a; PAIVA; MENEZES, 2003). O carvão ativo 

apresenta diversas funções tais como: clareador, desodorizador, descolorizador e 

filtrador (SANTOS, 2009).  

Para obtenção das propriedades de adsorção física no carvão (através de 

forças de Van der Waals) são necessárias duas etapas: a primeira consiste na 

carbonização, ou seja, aquecimento da matéria-prima em temperaturas em torno 

de 800-1000ºC sob atmosfera inerte com o objetivo de eliminar os componentes 

voláteis e formar a estrutura porosa rudimentar e a segunda é a ativação, 

passagem de gases oxidantes, (ar, vapor de água ou CO2) através do material 

carbonizado para formação da estrutura avançada, aumentando o volume e a 

largura dos poros originados durante a primeira etapa e criando novos poros. 

Estes processos são normalmente realizados em reatores de leito fluidizado ou 

em fornos (SWIATKOWSKI, 1998). De acordo com este autor os poros do carvão 

ativo são classificados segundo o tamanho em microporos (< 2nm); mesoporos 

(2-50 nm) e macroporos (>50 nm). O carvão ativado é normalmente 100 vezes 

mais poroso que o carvão comum (ACTIVBRAS..., 2011), sendo que os tamanhos 

variados dos poros são de grande importância, uma vez que poros pequenos não 

são capazes de adsorver moléculas grandes e vice-versa (AHMEDNA; 

MARSHALL; RAO, 2000b).  

Uma característica do carvão é que sua superfície é considerada não polar 

ou ligeiramente polar, resultado da presença de grupos óxidos e impurezas 

inorgânicas. Devido a esta propriedade apresenta a vantagem de atuar como 

adsorvente: as cargas positivas e negativas estão muito próximas para exercer 

um significante campo elétrico na superfície. Consequentemente, a retirada de 

moléculas adsorvidas é relativamente fácil, requerendo baixa energia para a 

regeneração do adsorvente (CARDOSO, 2006). 

Apesar da estrutura porosa do carvão ativo ser fator determinante da sua 

capacidade de adsorção, esta também é influenciada pelo processo de ativação a 

que o carvão foi submetido, a sua granulometria, área superficial, densidade, teor 

de cinzas, estrutura interna dos poros e pela presença de grupos funcionais em 
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sua superfície tais como carboxílicos, fenólicos, carbonílicos e ainda lactonas, 

peróxidos e anidridos que, de acordo com suas características eletrostáticas, 

podem causar atração ou repulsão do adsorvato melhorando ou prejudicando o 

processo de adsorção, respectivamente (AHMEDNA; MARSHALL; RAO, 2000a; 

COUTINHO; BARBIERI; PAVAN, 2000). 

O tratamento com carvão ativo baseia-se na capacidade deste material 

poroso, de origem natural, de adsorver sobre sua superfície diferentes tipos de 

moléculas através de forças fracas denominadas de van der Waals. (COSIDINE, 

1974).  

A eficiência do tratamento com carvão ativo depende também das 

condições sob as quais o processo de adsorção é realizado, principalmente 

quanto ao pH, tempo de contato entre o carvão e o adsorvato, temperatura e 

concentração de carvão ativo empregada (MARTON, 2002; MUSSATO, 2002; 

MUSSATTO; ROBERTO, 2004; VILLARREAL, 2005).  

Mussatto (2002) avaliou o tratamento do hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz e verificou maior remoção de compostos fenólicos em pH 2,0 

concluindo, através de análises estatísticas, que o pH é a variável de maior 

influência nos processos de adsorção em carvão ativo. Já Marton (2002) avaliou a 

destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana a partir da 

utilização de quatro marcas nacionais de carvão ativo pulverizado (Synth, 

Brasilac, Carbomafra e Carvorite) e não encontrou diferenças significativas entre 

os carvões quanto à produtividade volumétrica de xilitol embora o carvão ativo 

CDA da BRASILAC tenha sido selecionado para estudos de otimização do 

processo de adsorção por apresentar maior área superficial e menor custo. 

Entretanto, segundo este autor, as condições de adsorção influenciaram no 

tratamento e nos parâmetros fermentativos encontrando maior remoção de 

tóxicos (44,18% do ácido acético, 76,22% dos compostos fenólicos, 58,27% do 

furfural e 59,69% de 5-hidroximetilfurfural) e melhor clarificação do hidrolisado 

quando empregou temperatura de 60º C, tempo de contato de 30 minutos, 

agitação de 200 rpm, pH 2,5 e 1% de carvão ativo. Nestas condições C. 

guilliermondii consumiu 94,14% de xilose resultando em fator de conversão de 

0,66 g g-1 e produtividade de 0,51 g L-1 h-1 de xilitol. Canilha et al. (2010), também 

trabalhando com hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana para produção de 

etanol por Pichia stipitis avaliaram a destoxificação deste hidrolisado pela 
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alteração de pH combinada à adsorção em carvão ativo, com maior concentração 

(2,5% m/v) e tempo de contato (1h) do carvão com o hidrolisado em relação ao 

trabalho de Marton (2002). Segundo estes autores esta metodologia proporcionou 

remoções de 100% de 5-hidroximetilfurfural e furfural, 95% de fenóis, enquanto 

perdas de açúcares inferiores a 12% e nenhuma remoção de ácido acético foram 

verificadas.  

A metodologia de adsorção por carvão ativo durante o tratamento de 

hidrolisados apesar de propiciar a remoção de compostos tóxicos e clarificação 

dos hidrolisados apresenta o inconveniente da perda de açúcares (MARTON, 

2002; VILLARREAL, 2005).  

 
2.6.2 Adsorção em resinas de troca iônica 
 

 As primeiras resinas trocadoras de íons foram desenvolvidas por volta de 

1935 e obtidas por condensação de fenóis polihídricos com formaldeído. A partir 

de então se deu início a uma nova fase tecnológica de grande amplitude, 

possibilitando a produção de matrizes de vários graus de porosidade, trocadoras 

de cátions e ânions (SANTOS, 2009). Estas resinas de troca iônica são 

compostos macromoleculares constituídos de um esqueleto tridimensional no qual 

fixam-se grupos ativos que permitem trocar íons não desejáveis de uma solução 

problema por aqueles que se encontram saturando os grupos funcionais das 

mesmas. O processo de equilíbrio envolvido pode ser representado por: RA + B 

 RB + A, onde A e B representam os íons trocados e RA e RB a resina nas 

formas A e B, respectivamente. As reações de troca iônica são estequiométricas, 

reversíveis, possíveis com qualquer composto ionizável e a velocidade das 

mesmas depende da seletividade da resina (DECHOW, 1989). Como 

características essenciais para emprego em processos químicos as resinas 

trocadoras de íons devem apresentar: insolubilidade em água e em solventes 

orgânicos e inorgânicos, conter íons ativos capazes de troca reversível com 

outros íons em solução e não sofrer modificação física apreciável (MENDHAM et 

al., 2002). 

De acordo com Harland (1994) a classificação das resinas de troca iônica é 

feita em função dos grupos ativos funcionais nas mesmas conforme pode ser 

observado na Tabela 2.4, onde estão apresentadas também a forma iônica na 

qual as resinas são comercializadas. 
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Tabela 2.4. Classificação das resinas de troca iônica (HARLAND, 1994). 

Classificação Grupo funcional Forma iônica 

Catiônica ácido forte 
(fortemente ácida) 

-SO3
- -SO3

-H+, -SO3
-Na+ 

Catiônica ácido fraco 
(fracamente ácida) 

-COO- -COO-H+ 

Aniônica base forte – tipo 1 
(fortemente básica) 

-CH2N(CH3)3
+ -CH2N(CH3)3

+Cl- 

Aniônica base forte – tipo 2 
(fortemente básica) 

-
CH2N(CH3)2(CH2CH2OH)+ 

-
CH2N(CH3)2(CH2CH2OH)+Cl- 

Aniônica base fraca 
(fracamente básica) 

-CH2N(CH3)2
+ -CH2N(CH3)2

+Cl- 

 

Os grupos funcionais em contato com soluções aquosas ionizam-se 

gerando na rede um excesso de carga elétrica superficial negativa ou positiva 

(Figura 2.6). 

 

Figura 2.6. Esquema ilustrativo de um trocador catiônico orgânico que 
intercambia íons H+ por Na+ em uma solução aquosa (PUC-Rio, 2011). 

 

A máxima capacidade de troca das resinas é um parâmetro importante no 

processo de troca iônica e varia segundo as características das mesmas, 

relacionando o tamanho dos poros e a área superficial com as características das 

soluções a serem tratadas (densidade e viscosidade). Já a seletividade destes 

trocadores depende de fatores como a valência e tamanho do íon trocado, forma 
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iônica e entrecruzamento da resina, força iônica total da solução, tipo de grupo 

funcional e natureza dos íons não trocados (HARLAND, 1994).  

A utilização de resinas de troca iônica permite remover impurezas ácidas 

presentes no hidrolisado, principalmente do ácido mineral empregado no 

processo de hidrólise, que geralmente são ácido sulfúrico ou clorídrico. Os ânions 

Cl- e SO4
- são trocados por íons OH- utilizando-se resinas aniônicas fortemente 

básicas que promovem a neutralização da solução e ainda remoção de outros 

íons orgânicos de compostos como corantes, taninos, furanos, ácidos e 

compostos nitrogenados complexos e inorgânicos como silicatos e cinzas 

(PARAJÓ et al., 1998b; NÁPOLES et al., 1998, NILVEBRANT, REIMANN; 

LARSSON, 2001). 

Verde (2001) avaliando o tratamento de hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana com resinas de troca iônica na seqüência A-860S, A-500 

(aniônicas), C-150 (catiônica) e A-103S (aniônica fraca) obteve remoção de 100% 

de ácido acético, furfural e 5-hidroximetilfurfural, 86,44% dos compostos fenólicos 

e 97,48% da cor do hidrolisado resultando em um fator de conversão de xilose em 

xilitol de 0,75 g g-1, produtividade volumétrica de 0,68 g L-1 h-1 e 81,60% de 

eficiência na fermentação por C. guilliermondii. Morita, Silva e Maugeri (2003) 

também avaliaram a destoxificação do hidrolisado de bagaço de cana e as 

mesmas resinas empregadas por Verde (2001), porém, alterando a sequência 

para A-103S, A-860S, A500 e C-150, constataram valores de remoção dos 

tóxicos inferiores, com exceção dos fenóis que foi de 90,14%. Segundo estes 

autores a bioconversão de xilose em xilitol por C. guilliermondii a partir do 

hidrolisado destoxificado com resinas em sequência diferente à empregada por 

Verde (2001) não foi influenciada, uma vez que valores semelhantes dos 

parâmetros fermentativos foram obtidos. 

Carvalho Júnior, Marton e Felipe (2005) utilizando a combinação de resinas 

e carvão para a destoxificação de hidrolisado hemicelulósico de bagaço d ecana 

constataram a eficácia deste procedimento na remoção de 95% de fenóis com 

consequente melhoria da fermentabilidade do hidrolisado, porém, encontraram 

perda de 40% de D-xilose, o que é indesejável, além do fato das resinas serem 

caras e exigirem extensivas etapas de regeneração. Segundo os mesmos 

autores, tratamento com resinas e carvão é mais eficaz para a remoção de fenóis 
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do hidrolisado de bagaço de cana em comparação à utilização de metodologia de 

alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado. 

Resultados de trabalho recente de Canilha et al. (2010) indicam remoções 

significativas de compostos fenólicos (95%) e de ácido acético (88%) presentes 

em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana por metodologia de 

destoxificação por adsorção em resinas de troca iônica para produção de etanol 

por Pichia stipitis. De acordo com estes autores, esta remoção resultou na 

melhoria dos parâmetros fermentativos em comparação à metodologia de 

alteração de pH combinada com carvão ativo também avaliada. 

  

2.6.3 Floculação por polímero vegetal 
 

A utilização de polímeros vegetais à base de tanino vegetal pode ser 

empregada como um tratamento alternativo aos procedimentos que já vêm sendo 

tradicionalmente estudados para a remoção de compostos tóxicos dos 

hidrolisados hemicelulósicos (SILVA, 2006), uma vez que estes polímeros 

possuem capacidade de se ligarem a diferentes compostos, insolubilizando-os, 

além de formar complexos com metais e remover fenóis de efluentes e águas 

(ÁGUA ONLINE, 2010). Estes são biodegradáveis, apresentam baixo custo e 

facilidade de manipulação (ACQUAQUÍMICA, 2010). 

Taninos são compostos polifenólicos de alto peso molecular (500-3000 g 

mol-1), encontrados na casca, caule, folhas e frutos dos vegetais, compostos 

também por açúcares e gomas (MANGAN, 19884 apud NOZELLA, 2001, p.18). 

Estes são classificados em dois grupos: 1) taninos hidrolisáveis, que após 

hidrólise, produzem carboidratos e ácidos fenólicos; e 2) taninos condensados ou 

não hidrolisáveis, que são resistentes à hidrólise. O tanino condensado é o mais 

utilizado como floculante por ser mais viscoso que o hidrolisável, apresenta ação 

antimicrobiana (fungicidas, algicidas e antibacteriano), por serem reguladores de 

crescimento e germinação de plantas e funções correlacionadas a estas (SILVA, 

1999).  

 Alguns trabalhos apontam que taninos podem ser tóxicos às bactérias 

presentes no rúmen, como Streptococcus bovis, Butyrivibrio fibrisolvens, 

Fibrobacter succinogenes, Ruminobacter amylophilus (YOUNG; PATERSON, 

                                                 
4
 MANGAN, J.L. Nutritional effects of tannis in animal feeds. Nutrition Research Reviews, v.1, p.209-231, 

1988. 
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1980; CANNAS, 2011). Os mecanismos que causam essa toxicidade incluem: a) 

inibição de enzimas e de privação de substrato; b) ação nas membranas; c) de 

privação de íons metálicos (SCALBERT, 1991).  

 Os polímeros à base de tanino vegetal são derivados da modificação da 

molécula do tanino extraído da Acácia negra. Essa modificação consiste em 

agregar um grupo catiônico a essa molécula e aumentar seu peso molecular. 

Embora obtidos da mesma matéria-prima, os polímeros podem apresentar 

aplicações diferentes, devido aos diversos insumos utilizados no seu preparo, ao 

tempo e temperatura de reação e porcentagem final de taninos (KONRATH, 2010, 

informação pessoal)5. 

 A empresa Acquaquímica SA, é um dos grupos mais fortes no Brasil no 

desenvolvimento e comercialização de polímeros à base de tanino vegetal, os 

quais podem ser utilizados como agente sanitizante em moendas de indústrias 

açucareiras (polímero com concentrações de 6,5-7,3% de taninos) e como 

floculante em tratamentos de efluentes industriais (polímero com concentrações 

de 18% de taninos). Benefícios como a decantação de bactérias e 

consequentemente a diminuição da contagem bacteriológica do meio são também 

proporcionados pelo uso desses polímeros, uma vez que ocorre uma interação do 

tanino com as proteínas e os polissacarídeos que compõem a membrana celular 

das bactérias. Os polímeros comercializados pela Acquaquímica SA atuam em 

sistemas de partículas coloidais, neutralizando cargas e formando pontes entre 

elas, processo responsável pela formação dos flocos e consequentemente sua 

decantação. Por atração iônica e interação superficial as diversas impurezas 

presentes são eliminadas rapidamente por coagulação e rápida precipitação 

(Figura 2.7), sendo efetivos na faixa de pH de 4,4 a 8,0 (ACQUAQUÍMICA, 2010). 

Os polímeros à base de tanino vegetal são de fácil aplicação e pronto para 

uso, não requerendo diluições e misturas, além disso, são de baixo custo e 

biodegradáveis, podendo ser compostados para uso como adubo orgânico 

(ACQUAQUÍMICA, 2010). A biodegradação dos polímeros é um processo no qual 

bactérias e fungos utilizam suas enzimas para consumir substâncias destes como 

fonte de alimento, modificando a forma original do material até seu 

desaparecimento (VINAGRE; ESPÓSITO, 2004). 

                                                 
5
 KONRATH, R.A. Publicação eletrônica (mensagem pessoal). Mensagem recebida por 

<priscilavaz_eb@yahoo.com.br> em 01 mar., 2008. 
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Figura 2.7. Etapas do processo de floculação por polímero vegetal (Adaptado de 
KONRATH, 2010, informação pessoal)6. 
 

  Na busca de métodos mais eficientes e de baixo custo para a 

destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana, pesquisas se 

iniciaram com a utilização de polímeros vegetais, tendo sido constatada a 

capacidade destes em removerem valores superiores a 80% de compostos 

fenólicos e íons metálicos, sem perda significativa de xilose quando do emprego 

de hidrolisado obtido da moagem artesanal durante preparo de caldo de cana 

(SILVA, 2006). De acordo com Pivetta, Arruda e Felipe (2008) a utilização de 

polímeros vegetais na destoxificação de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana visando à obtenção de xilitol por C. guilliermondii resultou em produtividade 

volumétrica de 0,41 g L-1 h-1. Trabalhos recentes indicam a influência destes 

polímeros na remoção de íons metálicos, bem como nas atividades das enzimas 

xilose redutase e xilitol desidrogenase, chaves na bioconversão de xilose em 

xilitol (CHAUD, 2010). De acordo com o autor a utilização de polímero levou a 

maior perda dos íons cromo e ferro (superior a 90%), além de níquel. Já para as 

atividades das enzimas xilose redutase (XR) e xilitol desidrogenase (XD), 

                                                 
6
 KONRATH, R.A. Publicação eletrônica (mensagem pessoal). Mensagem recebida por 

<priscilavaz_eb@yahoo.com.br> em 12 abr., 2010. 
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constatou-se que não houve uma correlação entre as suas máximas atividades e 

a condição de maior remoção de tóxicos e máximos parâmetros fermentativos.  

Uma vez que o procedimento de destoxificação aumenta o custo do 

processo (von SIVERS et al., 1994), é importante contornar as etapas de 

destoxificação, bem como o desenvolvimento de métodos baratos e eficientes. 

Contudo, as necessidades para destoxificação devem ser avaliadas em cada 

caso, uma vez que dependem da composição química do hidrolisado e da cepa 

específica (CARVALHEIRO et al., 2005). 

 

2.7 Recuperação e viabilidade econômica do xilitol em processos 
biotecnológicos 
 

A recuperação do xilitol é o passo mais complexo de todo o processo 

fermentativo devido à sua baixa concentração e complexa composição do caldo 

fermentado (polipeptídeos, açúcares, sais inorgânicos, álcoois) (DE FAVERI et al., 

2004). 

A utilização de técnicas de separação do xilitol por diferentes tipos de 

membranas permitiu cristalizar mais de 87% deste produto proveniente da 

fermentação, por Candida tropicalis, de hidrolisado hemicelulósico de palha de 

milho (AFFLECK, 2000). A máxima pureza obtida neste trabalho foi de 90,3% 

utilizando-se membrana polisulfônica HG19. 

Santos (2004) realizou pesquisas com diferentes zeólitas, na tentativa de 

recuperar xilitol da fermentação por C. guilliermondii em hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar. Os resultados dessa pesquisa 

revelaram a eficácia desta técnica, sendo a maior eficiência de recuperação do 

xilitol (94,5%) encontrada com a utilização de um sistema composto por coluna de 

leito fixo empacotada com a zeólita BaWE.  

Martínez (2005) recuperou o xilitol por cristalização tanto do caldo 

fermentado obtido a partir de solução sintética quanto deste obtido da 

fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar, 

obtendo-se cristais com 98-99% e 92-94% de pureza, respectivamente. 

Resultados de recuperação do xilitol por cristalização, semelhantes aos obtidos 

por Martínez (2005) foram encontrados a partir de hidrolisado hemicelulósico de 

palha de trigo (CANILHA, 2006).  
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Trabalhos recentes relatam a viabilidade econômica do processo 

biotecnológico de produção de xilitol a partir dos hidrolisados hemicelulósicos de 

palhas de cevada (MORAES, 2008), de centeio (FRANCESCHIN et al., 2011) e 

de bagaço de cana (SARROUH, 2009). Moraes (2008) realizou a análise 

econômico-financeira dos parâmetros que mais influenciaram na produção de 

xilitol a partir do hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada como 

equipamentos, consumo de matérias-primas, produtos químicos e custos fixos e 

variáveis anuais para a produção do xarope de xilitol e chegou ao valor de custo 

desta produção de R$1389,05 Kg-1. Franceschin et al. (2011) avaliaram um 

processo completo da produção simultânea de etanol e xilitol a partir de palhas de 

centeio, desde a matéria-prima ao produto final, simulando todas as principais 

operações: pré-tratamento, fermentação da glicose em etanol, fermentação de 

xilose em xilitol, separação e purificação de ambos os produtos. Segundo estes 

autores a implementação de uma unidade produtora de xilitol e etanol a partir 

desta matéria-prima é cerca de 29.115,200 €, considerando que a palha de 

centeio necessária para alimentar o processo deve ser colhida num raio de cerca 

de 80Km, para não encarecer ainda mais o processo e que o retorno financeiro é 

de curto prazo, 5 anos. 

 

2.8 Ampliação de escala   

 

A ampliação de escala pode ser definida como um procedimento em que 

os resultados experimentais com equipamento de menor escala são empregados 

para projetar e construir um sistema de maior escala, sendo considerado um 

importante passo no desenvolvimento de processos (OKONKOWSKI et al., 2005).  

De acordo com Mavituna (1996) e Sakato (1997) o aumento de escala está 

condicionado a ensaios iniciais em bancadas de laboratório, para que estes 

sejam, em seguida, testados em escala semi-piloto e piloto. Depois destes 

estudos, dá-se início a produção em escala industrial. De acordo com Stanbury, 

Whitaker e Hall (1995) e Okonkowski et al. (2005) há vários fatores que devem 

ser considerados ao analisar-se o aumento de escala até chegar ao nível 

industrial, dentre eles podemos citar: 

 Preparação do inóculo - Um aumento de escala pode significar que 

estágios extras  possam ser incorporados no preparo do inóculo. O inóculo 
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tem um importante impacto na estabilidade do processo e na sua 

performance em termos de produtividade, bem como na qualidade do 

produto e controle do processo; 

 

 Esterilização - A esterilização é um fator de escala dependente, pois o 

número de micro-organismos contaminantes em um fermentador deve ser 

reduzido para o mesmo número absoluto, independentemente da escala. 

Assim, quando a escala de um processo é aumentada, o regime de 

esterilização deve ser ajustado, o que pode resultar em uma mudança na 

qualidade do meio após a esterilização; 

 

 Parâmetros ambientais - O aumento da escala pode resultar em um 

ambiente diferente para o micro-organismo. Esses parâmetros ambientais 

podem ser resumidos em: 

(1) disponibilidade de nutrientes, 

(2) pH, 

(3) temperatura, 

(4) teor de oxigênio dissolvido, 

(5) condições de cisalhamento, 

(6) concentração de dióxido de carbono dissolvido, 

(7) formação de espuma. 

 

Todos os parâmetros acima são afetados pela agitação e aeração, seja em 

termos de volume de mistura ou disponibilidade de oxigênio. Os parâmetros 

ambientais 1, 2 e 3 estão relacionadas ao volume de mistura, enquanto que os 

parâmetros 4, 5, 6 e 7 ao fluxo de ar e de transferência de oxigênio. Assim, 

agitação e aeração são parâmetros muito importantes no aumento de escala. No 

entanto, deve-se sempre ter em mente que o preparo do inóculo e as dificuldades 

de esterilização podem ser a razão para a diminuição no rendimento quando um 

processo é ampliado e que a realização da aeração/agitação correta não são os 

únicos reponsáveis por esta diminuição (STANBURY, WHITAKER, HALL, 1995). 

No desenvolvimento de um processo de interesse industrial, quando são 

encontradas condições econômicas adequadas de operação em escala de 

bancada (as quais com frequência correspondem à obtenção de elevados valores 

de produtividade e rendimento do produto de interesse sob o ponto de vista 
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econômico) há a necessidade de se ampliar a escala de produção até uma escala 

industrial (EINSELE, 19787 apud SCHMIDELL; FACCIOTTI, 2001). 

Os biorreatores, que são primordiais à ampliação de escala de diferentes 

bioprocessos, são equipamentos nos quais ocorre uma série de reações químicas 

catalisadas por “biocatalisadores”. Esses biocatalizadores podem ser enzimas ou 

células vivas (microbianas, animais ou vegetais) (SCHMIDELL; FACCIOTTI, 

2001). Os biorreatores que utilizam meio de cultura líquido, permitem a renovação 

do ar durante o cultivo, bem como o monitoramento de alguns parâmetros 

essenciais ao crescimento, tais como pH, oxigênio dissolvido, temperatura, etc. 

(TEIXEIRA, 2002). No entanto, segundo Mavituna (1996) estes parâmentros 

devem ser estabelecidos em menor escala, uma vez que os fenômenos de 

transporte são um dos principais fenômenos que influenciam o aumento de 

escala. De acordo Hubbard, Ledger e Hoffman (1994) o fenômeno de transporte 

de massa gás-líquido é o fator mais significativo. 

 O critério de ampliação de escala a ser fixado varia de processo para 

processo, pois depende das especificidades de cada um. De acordo com 

Schmidell e Facciotti (2001), os parâmetros mais utilizados para a ampliação de 

escala são:  

 Constância da potência no sistema não aerado por unidade de 

volume de meio (P/V); 

 Constância do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio 

(kLa); 

 Constância da velocidade na extremidade do impelidor (  Tip); 

 Constância do tempo de mistura (tm); 

 Constância da capacidade de bombeamento do impelidor (FL/V); 

 Constância do número de Reynolds (NRe); 

 Constância da pressão parcial ou concentração de oxigênio 

dissolvido no meio (C).  

 

De acordo com Einsele (1978)8 apud Schmidell e Facciotti (2001) os 

critérios mais utilizados pelas indústrias de fermentação na Europa são o kLa e o 

P/V. De acordo com Galaction et al. (2004) o kLa é dependente de vários fatores 

como as características geométricas e operacionais do biorreator, composição do 

                                                 
7
 Einsele, A. Scaling-up bioreactors. Process Biochem., vol. 13, p. 13-14, 1978. 
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meio, viscosidade, tensão superficial, concentração e morfologia do micro-

organismo e principalmente da área superficial das bolhas de ar, sendo desta 

forma um critério importante no aumento de escala e na análise de custo do 

processo. O kLa em sistemas agitados pode ser estimado por um grande número 

de equações, a maioria obtidas de forma empírica (CALDERBANK, MOOYOUNG, 

1961; PEREZ, SANDALL, 1974; GARCIA-OCHOA; GOMEZ, 2009) e outras com 

base teórica (KAWASE, HALARD, MOOYOUNG, 1992; ZHANG, Z.; THOMAS, 

1996; GARCIA-OCHOA; GOMEZ, 2009).  

Vários trabalhos relatam a utilização de kLa como critério para a ampliação 

de escala em processos de interesse industrial, dentre eles podemos citar: 

 Produção de bioinseticida por Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD-

73, empregando-se fermentadores de capacidade volumétrica de 

14L e 1100L (FLORES, PÉREZ, TORRE, 1997); 

 Produção de ácido lático por Rhizopus sp. MK-96-1196, 

empregando-se fermentadores de capacidade volumétrica de 3L e 

100L (MIURA et al., 2003); 

 Produção de ácido lático por Rhizopus sp. MK-96-1196, 

empregando-se fermentadores de capacidade volumétrica de 3L, 

100L e 5000L (LIU et al., 2006); 

 Produção de biopolímeros por Enterobacter cloacae WD7, 

empregando-se fermentadores de capacidade volumétrica de 5L e 

72L (BANDAIPHET, PRASERTSAN, 2006); 

 Produção de endoxilanases por Streptomyces malaysiensis ATM-3, 

empregando-se fermentadores de capacidade volumétrica de 2L e 

16L (NASCIMENTO, 2006); 

 Produção de vacinas contra meningite meningocócica por Neisseria 

meningitidis HP16215-2, empregando-se fermentadores de 

capacidade volumétrica de 5L, 600L e 8000L (BAART et al., 2007). 

 

Os relatos na literatura são escassos quanto ao aumento de escala da 

produção biotecnológica de xilitol. Segundo Canilha (2006) foi possível a 

ampliação de escala da produção de xilitol por C. guilliermondii a partir da 

fermentação de hidrolisado hemicelulósico de palha de trigo, de fermentador de 

2,4L para 16L, utilizando-se como critério de ampliação de escala o kLa. No 
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entanto, segundo este autor para se alcançar concentrações semelhantes de 

xilitol foi necessário aumentar o tempo de fermentação no fermentador de maior 

capacidade em comparação ao de menor. Moraes (2008) estudou a viabilidade 

econômica da produção de xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha 

de cevada, sendo constatado nestes estudos que a ampliação de escala deste 

processo resultou em parâmetros fermentativos similares quando da utilização de 

kLa como critério de ampliação. Segundo este autor, os parâmetros fermentativos 

no fermentador de maior escala (16L), como fator de conversão de xilose em 

xilitol, produtividade de xilitol e eficiência de conversão chegaram a valores de 

0,91 g g-1; 0,77 g L-1h-1 e 99,23%, respectivamente. 

De acordo com Baart et al. (2007) outros fatores como rendimento global 

de produção, custo,  eficiência, tempo, conhecimento, experiência, disponibilidade 

de equipamentos e o cumprimento de boas práticas de fabricação também 

desempenham um papel importante na ampliação de escala. Adicionalmente, o 

processo de downstream deve ser levado em consideração na ampliação de 

escala, uma vez que grande volume e/ou concentração de produtos podem 

interferir em sua estratégia.  

Nascimento (2006) relata que o sucesso dos processos de aumento de 

escala é usualmente confirmado por resultados experimentais que mostram que 

não houve diferença entre a fermentação conduzida em escala reduzida e em 

escala ampliada, sob a mesma taxa de transferência de oxigênio. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 Contribuir para o desenvolvimento de obtenção biotecnológica de 

xilitol a partir de bagaço de cana-de-açúcar.  

  

3.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar diferentes métodos de destoxificação do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço: a) alteração do pH do hidrolisado combinada à 

adsorção em carvão vegetal ativado; b) adsorção em resinas de troca iônica e c) 

floculação por polímero vegetal;  

  

 Caracterizar os hidrolisados submetidos aos diferentes 

procedimentos de destoxificação quanto à remoção dos compostos tóxicos à 

levedura como os fenólicos, ácido acético, furfural, 5-hidroximetilfurfural e íons 

metálicos, bem como quanto à perda dos açúcares xilose, glicose e arabinose e 

também quanto à clarificação do hidrolisado; 

 

 Avaliar o efeito de diferentes fontes de carbono: a) xilose; b) glicose 

e c) mistura de xilose e glicose empregadas no preparo do inóculo de Candida 

guilliermondii FTI 20037 sobre a bioconversão de xilose em xilitol a partir de 

fermentações em frascos Erlenmeyer de hidrolisados hemicelulósicos submetidos 

aos procedimentos de destoxificação; 

 

 Realizar fermentações em fermentadores de 2,4L e 16L 

empregando-se condição de preparo do inóculo e destoxificação do hidrolisado 

que propiciou favorecimento do bioprocesso em frascos Erlenmeyer, visando à 

ampliação de escala. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

  
A Figura 4.1 é uma representação esquemática do presente trabalho, 

sendo que os experimentos foram realizados nos laboratórios do Grupo de 

Microbiologia Aplicada e Bioprocessos do Departamento de Biotecnologia, bem 

como no Laboratório de Absorção Atômica do Departamento de Engenharia 

Química, ambos da Escola de Engenharia de Lorena – USP. 

 
Figura 4.1. Etapas envolvidas no presente trabalho. 

 
4.1 Bagaço de cana-de-açúcar 

 
O bagaço de cana utilizado nos experimentos, cedido pela Usina São José, 

localizada na cidade de Rio das Pedras/SP, foi primeiramente submetido à 

secagem à temperatura ambiente, ao ar livre, até atingir aproximadamente 10% 

de umidade, sendo esta medida obtida através de secagem em estufa a 100ºC, 

até peso constante. Este procedimento foi realizado para poder manter as 
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características do material durante a estocagem, uma vez que o bagaço de cana 

proveniente da usina apresentou um teor de umidade próximo a 60%, o que 

favorece a sua deterioração. A secagem da matéria-prima é também importante 

em termos de redução de volume e diminuição dos custos de armazenamento.  

 

4.2 Obtenção, preparo e destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana-de-açúcar 

 
4.2.1 Pré-hidrólise ácida do bagaço 

 
O bagaço de cana previamente seco, foi submetido à hidrólise ácida em 

reator de aço inoxidável 316, com capacidade total de 100L, alimentado com 

vapor fluente proveniente de uma caldeira da marca Conservit com pressão de 

trabalho de 50kgf/cm2 e munido com camisa de resfriamentopor por recirculação 

de água (Figura 4.2). Inicialmente o reator foi carregado com água e com bagaço 

de cana seco e aquecido até atingir 90ºC. Após atingir esta temperatura foi 

adicionada uma solução de ácido sulfúrico, 100 mg de ácido sulfúrico (98%) por 

1g de matéria seca para uma relação sólido-líquido de 1,75 Kg de bagaço para 

cada 10L de solução ácida. O reator foi fechado hermeticamente e o bagaço 

permaneceu nesta solução, sob agitação, até atingir 150ºC. O descarregamento 

do reator sob pressão foi realizado após permanecer 30 minutos na temperatura 

reacional (150ºC). A temperatura do aquecimento por vapor direto foi controlada 

manualmente a partir da abertura e fechamento da válvula de controle de injeção 

de vapor, para que durante o período da hidrólise a temperatura do meio 

reacional não ultrapassasse 150ºC e permanecesse pelo tempo de 30 minutos. 

Esta condição é utilizada atualmente no Departamento de Engenharia Química do 

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar 

(ICIDCA), onde se encontra um reator com dimensões e geometria similares 

àquelas do reator montado na EEL-USP. Para a obtenção do volume total de 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana necessário para a realização dos 

experimentos foram realizadas 24 bateladas, resultando em um volume final de 

hidrolisado de aproximadamente 480 litros. 
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Figura 4.2. Reator de aço inoxidável de 100L, alimentado com vapor fluente 
proveniente de uma caldeira Conservit utilizado na hidrólise ácida do bagaço de 
cana. 

 
 O hidrolisado obtido foi primeiramente filtrado, em sacos de pano 

(poliéster), para remoção da massa residual de sólidos (celulignina) e em seguida 

foi armazenado em câmara fria a 4ºC para posterior utilização e fermentação. A 

massa residual de sólidos, bem como o bagaço “in natura“ também foram 

armazenados para posterior determinação de suas composições químicas. 

 
4.2.2 Caracterização e concentração a vácuo do hidrolisado hemicelulósico 

de bagaço de cana-de-açúcar 

 
Após a hidrólise, o hidrolisado foi caracterizado quanto ao pH, à 

concentração dos açúcares xilose, glicose e arabinose e à concentração dos 

compostos tóxicos furfural, 5-hidroximetilfurfural, ácido acético e compostos 

fenólicos. Em seguida este foi concentrado à vácuo, a um fator de concentração 

correspondente a 5 (FC=5), ou seja, 5 vezes o seu teor inicial de açúcares com a 

finalidade de aumentar a concentração inicial de xilose e reduzir o teor de 

compostos tóxicos voláteis. A metodologia consistiu da utilização de um 

concentrador à vácuo, de aço inox, com capacidade útil de 30L, dotado de 

aquecimento por fluido térmico e um sistema de condensação e coleta de frações 

(Figura 4.3), empregando-se temperatura de 70 ± 5 ºC. Após este procedimento o 

hidrolisado foi então submetido aos diferentes métodos de destoxificação. 

CALDEIRA 

REATOR 
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Figura 4.3. Concentrador a vácuo utilizado na etapa de concentração do 
hidrolisado. 
 

4.2.3 Procedimentos de destoxificação e autoclavagem do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar 

 
O hidrolisado hemicelulósico concentrado (FC=5) foi destoxificado com 

vistas a estudos comparativos com os métodos convencionais utilizados 

(combinados ou não), conforme os procedimentos descritos a seguir:  

 
Alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado 

O pH inicial (0,70) do hidrolisado foi elevado para 7,0 com adição de CaO e 

reduzido para 2,5 com H3PO4.  O hidrolisado foi então submetido à adsorção em 

carvão vegetal ativado em pó da marca Synth (1,0% m/v), mantendo-se a mistura 

sob agitação de 200rpm a 60°C por 30 minutos. A cada alteração de pH e adição 

de carvão o precipitado formado foi removido por centrifugação (MARTON, 2002). 

 
Adsorção em sistema de resinas de troca iônica 

Foram utilizadas as seguintes resinas em série: 1) resina de troca aniônica 

A-860S (macroporosa fortemente básica, Tipo I), 2) resina de troca aniônica A-

500PS (macroporosa fortemente básica, Tipo I) e 3) resina macroporosa de troca 

catiônica C-150 (fortemente ácida), sendo as propriedades físico-químicas destas 

resinas relatadas pelo fabricante (PUROLITE, 1998). 
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Antes da utilização das resinas, estas foram submetidas a um processo de 

inchamento com água destilada, o qual consistiu em mantê-las submersas por 24 

horas. Após seu inchamento, as mesmas foram ativadas utilizando-se solução de 

NaOH 10% para as aniônicas (A-860S e A-500PS) enquanto, para a catiônica (C-

150) foi empregado solução de HCl 5%, conforme recomendado pelo fabricante. 

Este procedimento foi feito três vezes em frascos Erlenmeyer, mantendo-se as 

soluções regenerantes em contato com as resinas a 30ºC, 200 rpm por 30 

minutos. Após esta ativação as resinas foram lavadas com água deionizada, da 

mesma forma que ficou em contato com as soluções de ativação. Após esta 

etapa, as resinas foram saturadas com solução de xilose (80 g L-1, concentração 

esta próxima ao hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana concentrado 5 

vezes e empregado no presente trabalho) nas mesmas condições que ocorreram 

a ativação e lavagem das mesmas, com exceção do tempo, o qual foi de 60 

minutos. Este procedimento é denominado pelo fabricante de “adoçamento”, o 

qual é recomendado para minimização de perda do açúcar que se deseja 

purificar. Finalmente a destoxificação do hidrolisado foi realizada em frascos 

Erlenmeyer mantendo-se o hidrolisado em contato com as resinas a 30°C, 200 

rpm por 60 min. Utilizou-se uma proporção de 1:2 entre volumes de resinas e 

volume de hidrolisado (CANILHA et al., 2010). As resinas foram separadas do 

hidrolisado por filtração em peineiras. Após a destoxificação do hidrolisado as 

resinas foram regeneradas e lavadas com água deionizada, conforme descrito 

anteriormente. 

 

Floculação por polímero vegetal 

O hidrolisado teve seu pH inicial ajustado para pH 8,0 com CaO e após 

filtração em papel de filtro qualitativo, foi deixado em contato com polímero Bioclin 

(15% v/v), comercializado pela Acquaquímica (ACQUAQUÍMICA, 2010), em 

frascos Erlenmeyer, sob agitação de 100 rpm a 45°C por 45 minutos (SILVA, 

2006). Para a remoção do precipitado formado o hidrolisado foi centrifugado a 

4000 rpm por 10 min. 

Foi estabelecido um controle, no qual o hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço foi submetido apenas ao ajuste de pH para 5,5 com NaOH, e após atingir 

este valor, o hidrolisado foi centrifugado a 2000 x g (Cu-500 – Damon/IEC 

Division) por 20 minutos para remoção do precipitado formado. 

 A 

 A 
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  Os hidrolisados destoxificados e aquele que teve somente seu pH ajustado 

para 5,5 (controle), foram autoclavados a 0,5 atm por 15 min e caracterizados 

quanto ao pH, à concentração dos açúcares (xilose, glicose e arabinose), ácido 

acético, compostos fenólicos e furanos (furfural e 5-hidroximetilfurfural). 

 
4.3 Avaliação da fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico de bagaço 
de cana 
 
4.3.1 Micro-organismo 

 
Os ensaios foram realizados com a levedura Candida guilliermondii 

FTI 20037, selecionada por Barbosa et al. (1988) para produção de xilitol, mantida 

a 4 ºC em tubos inclinados com ágar extrato de malte. Um repique com cerca de 

24 horas foi utilizado para as preparações dos inóculos. 

 

4.3.2 Fermentações do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em 

frascos Erlenmeyer  

  

4.3.2.1 Preparo do inóculo  

Para o preparo do inóculo foram empregados meios semi-sintéticos, 

contendo 50mL do meio, composto por diferentes fontes de carbono: apenas 

xilose (30 g L-1); apenas glicose (30 g L-1) ou mistura de xilose (30 g L-1) e glicose 

(2 g L-1) e suplementados com sulfato de amônio (2 g L-1), cloreto de cálcio 

dihidratado (0,1 g L-1) e extrato de farelo de arroz (20 g L-1). As soluções estoques 

de sulfato de amônio e cloreto de cálcio dihidratado foram preparadas 

separadamente nas concentrações de 250 e 50 g L-1, respectivamente, e 

esterilizadas a 1 atm por 20 minutos. Para a utilização do extrato de farelo de 

arroz como nutriente, foi empregado 200 g de farelo para um volume de 1 L de 

água destilada, o qual foi autoclavado por 15 minutos a 0,5 atm. Após o 

resfriamento dessa suspensão, esta foi centrifugada por 30 minutos em condições 

assépticas a 2000 x g (Cu-500 – Damon/IEC Division). A fração líquida (extrato de 

farelo de arroz) foi transferida para um frasco previamente esterilizado e 

conservada em geladeira até a sua utilização, num prazo máximo de uma semana 

após o seu preparo, conforme metodologia empregada por Felipe et al. (1997a); 

Alves et al. (1998) e Rodrigues (1999). 
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Os inóculos foram feitos em frascos Erlenmeyer (125mL) em incubadora de 

movimento rotatório (New Brunswick, Scientific Co.) com agitação de 200 rpm, a  

30 oC por 24 horas. Após este período as leveduras foram recuperadas por 

centrifugação a 2000 x g (Cu-500 – Damon/IEC Division), lavadas com água 

destilada esterilizada, sob nova centrifugação para o descarte do sobrenadante e 

utilização das células para o preparo de uma suspensão com água esterilizada, a 

qual foi empregada como inóculo. A concentração inicial de células nas 

fermentações foi de 1,0 g L-1 (FELIPE et al., 1997a).  

 

4.3.2.2 Preparo de meios e condições de fermentação  

Os ensaios realizados para avaliação do efeito da fonte de carbono 

empregada no preparo do inóculo, bem como da utilização dos hidrolisados 

hemicelulósicos de bagaço de cana-de-açúcar destoxificados ou não (obtido 

conforme item 4.2.3) como meio de fermentação na produção de xilitol por           

C. guilliermondii estão ilustrados na Tabela 4.1.  

 
Tabela 4.1. Experimentos realizados para se verificar a necessidade de 
destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana e a 
preparação do inóculo com diferentes fontes de carbono para a produção de 
xilitol por C. guilliermondii FTI20037. 

Ensaios 
Método de 

destoxificação 
Fontes de carbono do inóculo (g L

-1
) 

1 Controle xilose (30) 

2 Controle glicose (30) 

3 Controle glicose (2,0) e xilose (30) 

4 A xilose (30) 

5 A glicose (30) 

6 A glicose (2,0) e xilose (30) 

7 B xilose (30) 

8 B glicose (30) 

9 B glicose (2,0) e xilose (30) 

10 C xilose (30) 

11 C glicose (30) 

12 C glicose (2,0) e xilose (30) 

Ensaios: - Controle; A: Alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado; 
B: Adsorção em resinas de troca iônica; C: Floculação por polímero vegetal 

 
Para todas as condições avaliadas o pH inicial de fermentação foi 5,5 e 

quando necessário este foi corrigido com solução de NaOH-3N durante o preparo 

do meio. As fermentações foram realizadas em frascos Erlenmeyer (125mL) em 
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triplicata, com 50mL dos meios conforme ilustra a Tabela 4.1  e suplementados 

com os mesmos nutrientes empregados para o preparo do inóculo exceto a 

xilose. As fermentações ocorreram por 120 horas, a 30°C, sob agitação de 200 

rpm em incubadora de movimento rotatório (New Brunswick, Scientific Co.). 

Amostras correspondentes ao volume de cada Erlenmeyer (50mL) foram retiradas no 

início de cada fermentação e após 24, 48, 72, 96 e 120 horas de incubação para 

serem imediatamente avaliadas quanto à concentração celular, viabilidade e pureza da 

cultura. Em seguida as amostras foram centrifugadas a 2000 x g (Cu-500 – 

Damon/IEC Division) por 15 minutos e utilizado para determinação do pH, das 

concentrações dos açúcares (xilose, arabinose e glicose), ácido acético, glicerol, 

etanol e xilitol.  

 

4.3.3 Fermentações do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em 

fermentadores de bancada 

  
Nesta etapa o inóculo foi feito em frascos Erlenmeyer de maior capacidade 

(2000; 4000 e 6000 mL), mantendo-se a mesma proporção de volume de meio 

por volume de frasco de 1:2,5 e condições de cultivo apresentadas no item 

4.3.2.1.  

Os ensaios foram realizados nos fermentadores com capacidade total de 

2,4L (Bioengineering AG KLF 2000, Figura 4.4A) e 16L (Bioengineering AG 

L1523, Figura 4.4B) em replicata, após a definição da melhor condição de 

fermentação em frascos agitados, conforme item 4.3.2.2.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4. Ilustração dos fermentadores de bancada de capacidade total de             
2,4L (A) e 16L (B). 

 A  B 
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Ambos fermentadores são equipados com controlador de pH, temperatura 

e oxigênio dissolvido (Bioengineering), termopar e agitador, conforme está 

apresentado no Anexo 3. O volume de meio empregado para o fermentador de 

2,4L foi de 1,5L, agitação de 450 rpm e aeração de 0,70 vvm, enquanto para o 

fermentador de 16L, empregou-se 11L de meio, 300 rpm e 0,36 vvm e quando 

necessário adicionou-se a estes 3 gotas de anti-espumante, sendo que o pH dos 

meios não foram controlados. A concentração inicial de células foi de 1,0 g L-1 e 

as fermentações foram realizadas a 30 ºC, por 144h e kLa (coeficiente volumétrico 

de transferência de oxigênio) foi de 15 h-1 (valor baseado em trabalho realizado 

por RODRIGUES, 2005).  

Amostras foram coletadas nos tempos 0, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 

108, 120, 132 e 144 horas para a determinação das concentrações de xilose, 

glicose, arabinose, xilitol, ácido acético, etanol e glicerol, crescimento celular, 

viabilidade e pureza da cultura e pH. 

 
4.4 Métodos Analíticos 
 
4.4.1 Caracterização química do bagaço de cana-de-açúcar 

  

O bagaço de cana (10% de umidade) foi caracterizado quanto aos teores 

de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas, baseando-se nas metodologias 

desenvolvidas por Rocha et al. (1997) e validada por Gouveia et al. (2009).  

 

4.4.1.1 Determinação dos teores de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas 

 

Em béqueres foram colocados aproximadamente 2 gramas do material 

moído, passados por peneira de 20 “mesh” e adicionado 10mL de H2SO4 72% v/v, 

sob vigorosa agitação, em um banho termostatizado (Fisatom) a 45 ± 5 °C por 7 

min, sendo os experimentos realizados em triplicata. Após este tempo a reação foi 

interrompida pela adição de 50mL de água destilada e todo o conteúdo do béquer 

foi transferido quantitativamente para Erlenmeyer de 500mL, onde o volume total 

de água foi elevado para 275mL.  Os frascos Erlenmeyer foram fechados com 

papel alumínio e autoclavados por 30 min a 121°C. Após a descompressão da 

autoclave, o frasco foi retirado e resfriado à temperatura ambiente, sendo a fração 

sólida separada da fração líquida por filtração em papel de filtro qualitativo. A 
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fração líquida foi transferida para balão volumétrico de 500mL, o qual teve o seu 

volume posteriormente completado com água destilada e armazenada para 

análises posteriores dos açúcares (xilose, glicose e arabinose), ácidos orgânicos, 

furfural, 5-hidroximetilfurfural e lignina solúvel. 

 

4.4.1.2 Determinação de lignina insolúvel em meio ácido 

 

A lignina insolúvel foi determinada de acordo com o método Klason 

modificado por Rocha et al. (1997). O material retido no papel de filtro foi lavado 

com 1500mL de água destilada, para remoção de ácido residual (até pH próximo 

de 7,0) e transferido para pesa-filtros para secagem em estufa a 105 °C até 

massa constante. A relação entre o peso do resíduo, descontando-se a massa de 

cinzas presente na lignina e o peso inicial da amostra foi utilizada para a 

determinação da porcentagem de lignina insolúvel presente no bagaço de cana 

(Equação 1).  

 

                    
     

  
                 (1) 

Onde:  

 MK – massa de lignina insolúvel seca;  
 MC – massa de cinzas; 
 MA – massa da amostra seca 

 

4.4.1.3 Determinação de lignina solúvel 
 

A quantidade de lignina solúvel foi determinada pela medida de 

absorbância a 280 nm em espectrofotômetro (Beckman modelo DU 800). Desta 

forma, alíquotas de 5,0mL provenientes da fração líquida do material armazenado 

foram diluídas em balões volumétricos e alcalinizadas com solução de NaOH 6M 

até atingirem pH 12,0, e analisadas em espectroscopia de UV. O cálculo da 

lignina solúvel foi determinado conforme as Equações 2 e 3, conforme descrito 

por Gouveia et al. (2009). 

 

                                                                 (2) 

                                            (3) 

Onde:   
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 Conc. de lignina solúvel: concentração de lignina solúvel (g .L-1);  

 At280: absorbância da solução de lignina junto com os produtos de 

degradação em 280 nm;  

 Apd280: absorbância, em 280 nm, dos produtos de decomposição dos 

açúcares (furfural e 5-hidroximetilfurfural), cujas concentrações CFurf e CHMF 

foram determinadas previamente por HPLC (cromatografia líquida de alta 

eficiência) e  Furf  e  HMF -  são as absortividades e valem, respectivamente, 

146,85 e 114,00 L g-1 cm-1, conforme determinado experimentalmente por 

Rocha et al. (1997). 

 

4.4.1.4 Determinação de carboidratos, ácidos orgânicos, furfural e 5-

hidroximetilfurfural 

 

Para a determinação das porcentagens de celulose e hemicelulose 

presentes na fração líquida do material armazenado, as amostras foram 

previamente aplicadas em cartuchos de extração em fase sólida Sep-Pak C18 

(Waters) para análise em HPLC e as concentrações de glicose, xilose, arabinose 

e ácido acético foram empregadas para tais determinações.  

As concentrações de furfural e 5-hidroximetilfurfural também foram 

determinadas por HPLC, nas seguintes condições: coluna Hewlett-Packard RP18 

mantida a 25 ºC; detector de ultravioleta SPD-10A UV-VIS; eluente, solução de 

acetonitrila/água (1:8) com 1% de ácido acético; fluxo de 0,8 mL min-1; volume da 

amostra injetada 20 L. As amostras foram previamente filtradas em membrana 

Minisart 0,22 m (MILLIPORE).  

Curvas padrões de açúcares, ácidos orgânicos, bem como de furfural e 5-

hidroximetilfurfural foram previamente estabelecidas segundo metodologias 

empregadas pelo Grupo GMBio (RODRIGUES et al., 2001). 

 

4.4.1.5 Determinação do teor de cinzas da lignina  

Os materiais resultantes da etapa de determinação de lignina insolúvel 

foram colocados em cadinhos de porcelana previamente calcinados e tarados. 

Posteriormente, estes materiais foram inicialmente pré-calcinados à temperatura 

de 400ºC, por aproximadamente 1h, com os cadinhos tampados, e em seguida, 

removeu-se a tampa e calcinou-se o material por 2h a 800ºC. Após a calcinação, 

o cadinho foi resfriado em dessecador e a massa de cinzas determinada. A 
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massa obtida foi utilizada para subtrair do teor de lignina descrito no item 4.2.1.1 e 

então se obter a massa real de lignina insolúvel. 

 
4.4.1.6 Determinação do teor de cinzas totais 

Para a determinação do teor de cinzas do bagaço, cerca de 1,0 grama da 

amostra (pesada em balança analítica) foi colocada em um cadinho de porcelana 

previamente tarado e aquecido em mufla elétrica a 800 ºC por 2h. As cinzas foram 

determinadas pela diferença de peso das amostras, antes e após a incineração 

(Equação 4). Antes de serem pesadas as amostras foram colocadas em 

dessecador por 50 min. 

         
      

  
            (4) 

Onde: 

 MC: massa de cinzas (g);  
 MA: massa da amostra seca (g). 

 

4.4.2 Viabilidade e pureza da cultura 

 
A viabilidade da cultura de C. guilliermondii foi verificada a partir de 

visualizações microscópicas de lâminas preparadas a fresco, nas quais as células 

foram coradas pela adição de igual volume de uma solução 0,01% (p/v) de azul 

de metileno dissolvido em citrato de sódio 2% (p/v) (ODUMERO et al., 1992), 

enquanto a pureza foi verificada a partir de lâminas fixadas e coradas com 

fucsina. As observações foram realizadas em microscópio óptico digital binocular 

(LABO) equipado com câmera digital de forma a fornecer dados referentes a 

morfologia celular. 

 
4.4.3 Determinação da concentração celular 

 
A concentração celular foi determinada por espectrofotometria a 600 nm, 

onde a concentração de células em g L-1 foi calculada por meio de uma curva 

padrão que correlaciona a absorbância a 600 nm e o peso seco das células 

obtidas do cultivo por 24 horas em meio semi-sintético empregado no preparo do 

inóculo.  

 



66 
 

4.4.4 Determinação das concentrações de açúcares, ácido acético, glicerol, 

etanol, xilitol, furfural e 5-hidroximetilfurfural 

 
As concentrações dos açúcares (D-xilose, D-glicose e L-arabinose), bem 

como de ácido acético, glicerol, etanol e xilitol foram determinadas por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), nas seguintes condições: coluna 

“Bio-Rad Aminex” HPX-87H mantida a 45 ºC; detector de índice de refração RID 

6A; eluente ácido sulfúrico 0,05M, fluxo de 0,6 mL/min.; volume da amostra 

injetada, 20 
L. As amostras foram previamente diluídas e filtradas em filtro “Sep 

Pack” C18 (MILLIPORE).  

Com relação aos compostos furfural e 5-hidroximetilfurfural, estes foram 

determinados conforme item 4.4.1.4. 

 
4.4.5 Determinação da concentração de fenóis  

  
Alíquotas de 5,0mL de amostras dos hidrolisados foram devidamente 

diluídas e tiveram seus pH ajustados para 12 com NaOH 6N e a concentração de 

fenólicos totais foi determinada por espectrofotometria à 280 nm como descrito no 

item 4.4.1.3. 

 
4.4.6 Determinação da concentração dos elementos metálicos 

 

 As concentrações dos elementos metálicos de interesse (sódio, potássio, 

magnésio, cálcio, cromo, manganês, ferro, níquel e zinco) foram determinadas por 

espectrometria de absorção atômica com atomização por chama, em um 

equipamento PerkinElmer modelo AAnalyst 800. Para a determinação das 

concentrações (mg L-1) foi utilizado 2,0mL de cada amostra, sendo este volume 

medido com micropipeta. Previamente, a amostra foi digerida em um sistema 

aberto, sob aquecimento elétrico (placa de aquecimento), utilizando-se 

aproximadamente 5,0mL de água deionizada (18,2 MΩ cm-1) e 1,0mL de mistura 

ácida na proporção de volume de 40 HNO3 : 40 HCl. O procedimento de digestão 

foi realizado por 4 horas, tempo suficiente para verificação visual da alteração da 

coloração inicial das amostras (principalmente, decomposição dos açúcares). 

Após a decomposição, as amostras foram diluídas com água deionizada em balão 

volumétrico de 100mL e submetidas à análise.  
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4.4.7 Determinação do pH 

 
Os valores de pH das amostras foram determinados por potenciometria, 

por meio de um aparelho da marca Micronal modelo B 474, com correção de 

temperatura.  

 

4.4.8 Determinação de sólidos solúveis dos hidrolisados 

 
   As concentrações de sólidos solúveis nas amostras de hidrolisados foram 

determinadas em refratômetro de bancada da marca Schmidt-Haensch. 

 

4.4.9 Determinação do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio 

(kLa) 

 
O coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio foi determinado pela 

metodologia de “gassing-out”, segundo Pirt (1975). Inicialmente o meio de cultivo 

isento de células foi aerado com nitrogênio, com o objetivo de redução à zero do 

oxigênio dissolvido no meio. O meio foi então agitado e aerado de acordo com a 

vazão desejada, monitorando-se o aumento da concentração do oxigênio 

dissolvido em função do tempo. Por integração da equação de balanço de 

oxigênio no meio líquido (Equação 5) foi possível obter a relação apresentada na 

Equação 6:  

   

   
                      (5) 

Assim teremos: 

     
 

                   (6) 

Onde:                

 
 

  : correspode à leitura do eletrodo (fração da concentração de oxigênio 

dissolvido em relação à concentração de saturação). 

 O gráfico do logaritmo de    
 

    em função do tempo permite a 

determinação do valor de kLa em h-1. 
 

 

 



68 
 

4.4.10 Determinação do rendimento mássico da etapa de hidrólise 
 

O rendimento mássico da etapa de hidrólise deste trabalho foi calculado 

utilizando a Equação 7 a seguir: 

 

R 
mFinal

mInicial
 100             (7) 

Onde:                

 mFinal : Massa final seca de bagaço de cana (g); 
 mInicial : Massa inicial seca de bagaço de cana (g); 
 R : rendimento mássico de hidrólise. 

 
Após a reação de hidrólise do material, a celulignina (massa residual da 

hidrólise) foi lavada até pH neutro para a remoção de resíduos de ácido sulfúrico, 

bem como da hemicelulose remanescente e em seguida esta foi seca e pesada.  

 

4.4.11 Determinação das solubilizações dos componentes 

macromoleculares (celulose, hemicelulose e lignina)  

 
O cálculo de solubilização (ou remoção) de qualquer componente 

(celulose, hemicelulose ou lignina) foi efetuado tendo-se como base a composição 

química do material lignocelulósico antes da hidrólise e depois da hidrólise, 

levando-se em conta também o rendimento da hidrólise. Isto foi feito pela seguinte 

fórmula (Equação 8): 

 

            
  

  
            (8) 

 Onde:   

 S: solubilização do componente macromolecular (%);  
 Yi: teor do componente macromolecular no material lignocelulósico “in 

natura”;  
 Yf: teor do componente macromolecular no material lignocelulósico 

hidrolisado;  
 R: rendimento mássico da etapa de hidrólise. 

 
 

4.4.12 Determinação da remoção de açúcares e compostos tóxicos 

  

A remoção, em porcentagem, dos açúcares (D-glicose, D-xilose e L-

arabinose) e compostos tóxicos (ácido acético, fenóis, furfural, 5-
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hidroximetilfurfural e íons metálicos), foi calculada pela relação entre os valores 

iniciais e finais destes, de acordo com as seguintes equações: 

 

 Porcentagem de remoção de açúcar 

 

      
           

   
           (9) 

Onde: 

     : porcentagem de redução da concentração do açúcar; 
 CAI e CAF: concentrações inicial e final do açúcar. 

 

 Porcentagem de remoção de compostos tóxicos 

 

       
             

    
           (10) 

 

Onde: 

      : porcentagem de redução da concentração de tóxicos; 
 CCTI e CCTF: concentrações inicial e final de compostos tóxicos. 

 

4.4.13 Determinação dos parâmetros fermentativos 
 

 Fator de Conversão de D-xilose em Xilitol (YP/S) 

O fator de conversão ou fator de rendimento é aquele que expressa a 

massa de xilitol produzida pela massa de xilose consumida, em gramas. Foi 

calculado pela Equação 11: 

 

        
  

   
 

      

      
       (11) 

Onde: 

 SI e SF correspondem às concentrações inicial e final de xilose (g L-1); 
 PI e PF correspondem às concentrações inicial e final de xilitol (g L-1). 

 

 Produtividade Volumétrica de Xilitol (QP) 

A produtividade volumétrica de xilitol expressa a concentração de xilitol 

produzido (g L-1) por tempo (h). Foi calculada de acordo com a Equação 12: 

 

       
  

   
 

      

      
     (12) 
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Onde: 

 PI e PF correspondem às concentrações inicial e final de xilitol (g L-1); 
 TI e TF correspondem aos tempos inicial e final de fermentação (h). 

 

 Eficiência de Conversão 

Este parâmetro é expresso em porcentagem e representa a razão entre o 

fator de conversão de xilose em xilitol (      calculado experimentalmente e o 

fator de conversão teórico de 0,917 gxilitol gxilose
-1, calculado segundo Barbosa et al. 

(1988). 

 

 Velocidades Instantâneas e Específicas 

Para o estudo cinético do processo fermentativo, as velocidades 

instantâneas de crescimento celular (dx/dt), consumo de substrato (-ds/dt), e 

formação de xilitol (dp/dt), foram calculadas pelo método proposto por LE DUY e 

ZAJIC (1973). Ao se dividir estas velocidades instantâneas pela concentração 

celular nos pontos em que se calcularam as derivadas, obtêm-se as velocidades 

específicas de crescimento (µX), de consumo de D-xilose (µS) e de produção de 

xilitol (µP). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1 Caracterização química do bagaço de cana-de-açúcar 
  

A Tabela 5.1 apresenta os resultados referentes à caracterização do 

bagaço de cana-de-açúcar “in natura” e sua caracterização após a etapa de 

hidrólise ácida. De acordo com os resultados o bagaço de cana “in natura”, 

apresentou 43,1% de celulose, 28,6% de hemiceulose, 20,8% de lignina, 2,9% de 

cinzas, 4,6% de extrativos e um rendimento em massa de hidrólise de 51,35%.  

 
Tabela 5.1. Composição química percentual (em massa) do bagaço de cana-de-
açúcar “in natura” e após hidrólise ácida, juntamente com o balanço de material 
após etapa de processamento da biomassa. 

Componentes da 
Biomassa 

Bagaço de cana 
“in natura” (%) 

Bagaço de cana 
após hidrólise 

ácida (%) 

Bagaço de cana 
após hidrólise 
ácida corrigido 

pelo rendimento 
da hidrólise (%) 

Rendimento - - 51,35% 

Celulose 43,1 ± 0,5 59,1 ± 0,9 30,4 ± 0,5 
Hemicelulose 28,6 ± 0,4 5,8 ± 0,1 3,0 ± 0,4 
Lignina 20,8 ± 0,2 32,9 ± 0,6 16,9 ± 0,2 
Cinzas 2,9 ± 0,1 2,7 ± 0,4 1,4 ± 0,1 
Extrativos 4,6 ± 0,1 - - 

Total 100,0 ± 0,2 100,5 ± 0,3 - 

 

Observa-se também na Tabela 5.1 que a quantidade de celulose e lignina 

do bagaço de cana após hidrólise ácida aumentou em relação ao bagaço “in 

natura”, indicando um aumento proporcional destas frações devido à elevada 

solubilização dos açúcares constituintes da hemicelulose (89,6%, cálculo baseado 

na equação 8, item 4.4.11). Isto indica que as condições de hidrólise empregadas 

foram apropriadas para extrair os açúcares contidos na fração hemicelulósica. Por 

outro lado, constatou-se também uma perda de 29,6% de celulose que 

provavelmente foi solubilizada na forma de glicose e 5-hidroximetilfurfural, bem 

como 18,8% de lignina foi fragmentada em unidades de baixa massa molar 

(cálculos baseados na equação 8, item 4.4.11).  

Observou-se também que a celulignina, resultante do procedimento de 

hidrólise ácida do bagaço apresentou um escurecimento da cor em relação ao 

material “in natura” (Figura 5.1). Comportamento semelhante foi notado por Silva 

(2009), trabalhando com o mesmo tipo de material, porém obtido por hidrólise 

hidrotérmica, nas quais as temperaturas empregadas foram superiores a do 
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presente trabalho. Segundo Curreli et al. (2002), o escurecimento da celulignina 

pode ser resultante da catálise ácida das ligações do complexo lignina-

carboidrato, bem como da formação de produtos da degradação de carboidratos. 

 

Figura 5.1. Amostras de bagaço de cana “in natura” (A) e obtidas após hidrolise 
ácida do bagaço (celulignina) (B). 

 
Na Tabela 5.2. pode-se verificar a composição de diferentes matérias-

primas encontradas na literatura e constatar que os valores encontrados para as 

três principais frações componentes do bagaço de cana no presente trabalho, são 

semelhantes às obtidas por Rodrigues e Guirardello (2008), enquanto pequena 

diferença é observada no caso dos resultados encontrados por Sun et al. (2004). 

Características da matéria-prima, como variedade, idade, tempo de estocagem e 

condições de cultivo podem ser fatores responsáveis pelas diferenças 

encontradas (BOBLETER, 1994). No caso do percentual de hemicelulose do 

bagaço de cana quando comparado às outras biomassas, observa-se nesta 

Tabela que o do presente trabalho (28,6%) foi semelhante ao do bagaço de malte 

(28,4%) e casca de aveia (28,4%) e superior às palhas de arroz (22%) e de 

cevada (21,4%), as quais são também empregadas em bioprocessos, como para 

a produção biotecnológica de xilitol (CANILHA, 2006; MUSSATTO; ROBERTO, 

2002; MORAES, 2008).  

 

 

 

 

 A  B 
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Tabela 5.2. Composição química percentual do bagaço de cana-de-açúcar e de 
diferentes matérias-primas. 

Matéria-prima Celulose (%) 
Hemicelulose 

(%) 
Lignina 

(%) 
Cinzas 

(%) 
Referência 

Bagaço de cana 43,1 28,6 20,8 2,9 Presente trabalho 

Bagaço de cana 43,0 25,0 23,0 nd 
Rodrigues e 

Guirardello (2008) 

Bagaço de cana 43,6 33,5 18,1 2,3 Sun et al. (2004) 

Bagaço de malte 16,8 28,4 27,8 4,6 Dragone (2007) 

Casca de aveia 29,3 28,4 22,2 4,5 
Tamanini et al. 

(2004) 

Palha de arroz 43,5 22,0 17,2 11,4 
Mussatto e 

Roberto (2002) 

Palha de cana 38,1 29,2 24,2 2,4 Silva (2009) 

Palha de cevada 38,6 21,4 19,9 9,5 Moraes (2008) 

Palha de sorgo 34,0 44,0 20,0 nd 
Herrera et al. 

(2004) 

Palha de trigo 33,8 31,8 20,1 7,0 Canilha (2006) 

   

Após a etapa de caracterização química do bagaço de cana “in natura” e 

aquele obtido após procedimento de hidrólise ácida (celulignina), realizou-se a 

caracterização do hidrolisado hemicelulósico anterior (original) e posterior à etapa 

de concentração à vácuo, necessária para aumentar o teor de xilose no 

hidrolisado e favorecer a produção de xilitol, conforme é apresentado na Tabela 

5.3. 
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Tabela 5.3. Caracterização do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-
açúcar original e concentrado (FC = 5). 

    Características Original Concentrado (FC=5) 

Propriedades físicas   
pH 1,52 0,94 
ºBrix 3º 15º 

Açúcares (g L-1)   
Xilose  15,73 77,26 
Glicose  1,82 8,89 
Arabinose  1,45 6,52 
Ácido carboxílico (g L-1)   

Ácido acético  2,31 5,28 

Furanos (g L-1)   
Furfural  0,188 0,082 
5-Hidroximetilfurfural 0,024 0,073 
Fenóis totais (g L-1) 5,48 12,74 

Inorgânicos (mg L-1)   

Mn nd 50,44 

Fe 161,85 2580,00 

Mg 51,05 230,05 

Ni 38,98 281,00 

Ca 34,85 66,93 

Zn nd nd 

Na 24,85 78,30 

K 100,50 566,50 

Cr 6,13 248,35 
     nd = não detectado 

 

A predominância da xilose no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana entre os monossacarídeos em relação aos demais açúcares constatada na 

Tabela 5.3, favorece a utilização deste para pesquisas com micro-organismos 

fermentadores de xilose. Esta predominância de xilose foi também relatada por 

outros pesquisadores (MARTON et al., 2006; SARROUH; BRANCO; SILVA, 2009; 

CHAUD, 2010). Quanto às concentrações de arabinose e glicose verifica-se nesta 

Tabela que são aproximadamente 11 e 9 vezes inferiores à de xilose, 

respectivamente.  

Pelos dados apresentados na Tabela 5.3 verifica-se que a relação 

glicose:xilose é de 1:8,7; relação esta inferior à encontrada como ótima para o 

favorecimento da produção de xilitol por C. guilliermondii, já que Silva et al. (2007) 

verificaram favorecimento desta produção por esta levedura cultivada em 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana quando esta relação foi 1:5.  
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Verifica-se ainda na Tabela 5.3, que além dos açúcares estão também 

presentes no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana, compostos tóxicos 

aos micro-organismos como ácido acético (2,31 g L-1), proveniente da quebra dos 

grupos acetil presentes na hemicelulose, furfural (0,188 g L-1) e 5-

hidroximetilfurfural (0,024 g L-1), formados a partir da desidratação de pentoses 

como a xilose e de hexoses como a glicose, respectivamente (FENGEL; 

WEGENER, 1989). Além destes, estão também presentes compostos fenólicos 

(5,48 g L-1), que são cromóforos e produtos de degradação da lignina presentes 

no hidrolisado (PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000a). As baixas 

concentrações de furfural e 5-hidroximetilfurfural encontradas indicam que as 

condições de hidrólise empregadas foram favoráveis para solubilizar os açúcares 

contidos na fração hemicelulósica do bagaço de cana, sem causar a 

decomposição destes. Valores semelhantes de furfural (0,15 g L-1), 5-

hidroximetilfurfural (0,03 g L-1) e ácido acético (2,60 g L-1) foram encontrados por 

Carvalho (2004), trabalhando com condição de hidrólise do bagaço de cana na 

qual se utilizou temperatura (121ºC) e tempo de reação (20 minutos) inferiores à 

do presente trabalho. 

Na Tabela 5.3, pode-se ainda constatar que a concentração à vácuo do 

hidrolisado aumentou proporcionalmente as concentrações dos açúcares, 

enquanto para os demais compostos esta proporcionalidade não foi observada. 

No caso do furfural, verifica-se redução de 56,4% deste, o que pode ser 

justificado pela sua volatilidade à altas temperaturas (PERRY; GREEN, 1977). 

Rodrigues et al. (2001) também observaram aumento proporcional das 

concentrações de açúcares presentes no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana em função do fator de concentração deste, porém estes autores observaram 

98% de remoção de furfural, valor este superior ao encontrado no presente 

trabalho após o procedimento de concentração à vácuo. A capacidade de perda 

da concentração de tóxicos presentes no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana pela concentração à vácuo também foi constatada por Mussatto e Roberto 

(2004), que encontraram mais de 90% de remoção de compostos, como ácido 

acético, furfural e vanilina. Segundo Prakasham, Sreenivas Rao e Hobbs (2009) a 

concentração a vácuo pode ser considerada como um dos mais simples e 

melhores métodos físicos de destoxificação. 
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Como consequência do processo de concentração à vácuo, verificou-se 

ainda a redução do pH do hidrolisado, tal fato é resultado do aumento da 

concentração de íons H+ provenientes do ácido sulfúrico utilizado na etapa de 

hidrólise (CORREA et al., 1995).  Esta redução foi também constatada por 

Sarrouh (2009) que encontrou uma proporcionalidade entre a diminuição do pH e 

fator de concentração.   

Os íons metálicos Mn, Fe, Mg, Ni, Ca, Na, K e Cr também tiveram suas 

concentrações aumentadas após o procedimento de concentração à vácuo do 

hidrolisado (Tabela 5.3), sendo constatada maior concentração do íon Fe (2508 

mg L-1) em comparação aos demais. Nota-se também que o íon Zn não foi 

detectado em ambos hidrolisados (Tabela 5.3). Estes íons foram liberados 

possivelmente pelo reator de aço inox durante a hidrólise ácida e pelo 

concentrador metálico, empregado na etapa de concentração a vácuo do 

hidrolisado, conforme já constatado por Marton (2005), Silva (2006), Villarreal et 

al. (2006) e Chaud (2010). Segundo Watson et al. (1984) o reator de aço 

inoxidável é uma fonte em potencial de liberação de cátions ferro, cromo e níquel 

durante o preparo de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar em 

comparação ao reator de plástico resistente ao calor. No entanto, Camilotti et al. 

(2007) encontraram que os íons metálicos presentes no hidrolisado podem ser 

provenientes da própria cana-de-açúcar, como o cromo detectado no colmo e no 

palmito, o níquel no palmito e nas folhas. 

 

5.2 Procedimentos de destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana 

 

Nesta etapa do trabalho a destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana foi avaliada a partir dos procedimentos de alteração de pH 

combinado à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); floculação por 

polímero vegetal (POL) e adsorção em resinas de troca iônica (RTI), conforme 

descrito no item 4.2.3. Também foi realizado experimento controle, no qual o 

hidrolisado não foi submetido à destoxificação, mas sim ao ajuste de pH (pH de 

fermentação). As concentrações dos açúcares, íons metálicos e tóxicos, bem 

como as relações xilose:glicose e os valores referentes às perdas de volume do 
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hidrolisado hemicelulósico submetido aos diferentes procedimentos estão 

apresentadas na Tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4. Composição dos hidrolisados após os procedimentos de 
concentração (C), destoxificação por alteração de pH combinado à adsorção em 
carvão vegetal ativado (pHCA); floculação por polímero vegetal (POL); adsorção 
em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste de pH (Controle). 

Características 
Procedimentos 

C pHCA POL RTI Controle 

Açúcares (g L-1)      
Xilose 77,26 65,56 60,04 74,99 65,22 
Glicose 8,89 7,89 8,52 4,88 7,20 
Arabinose 6,52 6,30 5,56 4,36 6,38 
Ácido carboxílico      

(g L-1) 
     

Ácido acético 5,28 4,45 4,09 1,85 5,05 
Furanos (g L-1)      

Furfural 0,082 0,028 0,046 0,028 0,063 
5-HMF 0,073 0,024 0,047 0,019 0,031 

Fenóis totais      
(g L

-1
) 

12,74 2,56 2,91 0,97 14,66 

Inorgânicos  
(mg L-1) 

     

Mn 50,44 nd 18,93 nd 55,50 
Fe 2370,00 18,63 55,70 6,43 2234,50 
Mg 230,05 241,25 357,65 1,63 254,60 
Ni 281,00 90,50 128,85 nd 242,25 
Ca 66,93 111,60 3147,50 10,90 308,25 
Zn nd nd nd nd nd 
Na 78,30 7980,00 2860,00 3247,50 21867,50 
K 566,50 609,00 801,50 12,25 824,00 
Cr 248,35 nd nd nd 495,25 

Perda de 
volume do 

hidrolisado (%) 
- 26,22 43,17 - 20,14 

Relação 
glicose: xilose 

- 1:8,3 1:7,1 1:15,4 1:9,1 

     nd = não detectado 

 

De acordo com a Tabela 5.4 verifica-se que todos os métodos de 

destoxificação utilizados proporcionaram além da diminuição das concentrações 

de compostos tóxicos, também a de açúcares. O maior efeito destes 

procedimentos foi sobre os fenóis, conforme apresentado na Figura 5.2A, uma 

vez que se observou remoção superior a 77% para todos os procedimentos 

empregados, encontrando-se máxima remoção (92%), quando se utilizou resinas 
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de troca iônica. Esta metodologia de destoxificação, segundo Canilha et al. (2010) 

propiciou elevada remoção de fenóis (95%), valor este superior em apenas 3,25% 

em relação ao presente trabalho. Com relação à metodologia de alteração de pH 

combinada à adsorção em carvão vegetal, Carvalho Júnior, Marton e Felipe 

(2005) verificaram que esta propiciou 79,9% de remoção de fenóis, valor este 

análogo ao presente trabalho. O emprego de polímero vegetal segundo Silva 

(2006), resultou em 75,5% de remoção, enquanto no presente trabalho esta 

remoção foi 77,3%.  

As resinas aniônicas e catiônicas, como as empregadas neste trabalho, 

segundo Frazer e McCaskey (1989), são mais efetivas na remoção de compostos 

fenólicos em comparação a outros métodos de destoxificação do hidrolisado, já 

que estas diferentemente dos demais métodos, removem impurezas orgânicas e 

inorgânicas de forma seletiva. Tal fato deve-se ao enlace iônico dos compostos 

aos grupos químicos carregados ou à adsorção física às regiões não-polares das 

resinas (FRAZER; MCCASKEY, 1989), enquanto a destoxificação por carvão 

ativo baseia-se apenas na capacidade de adsorção deste material poroso 

(CONSIDINE, 1974) e a floculação por polímero na complexação de taninos 

presentes em sua constituição com compostos do hidrolisado (SILVA, 2006).   

A remoção dos compostos fenólicos é importante, uma vez que estes estão 

presentes no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em maior 

concentração em relação aos demais compostos tóxicos, além do fato destes 

serem considerados como um dos mais relevantes inibidores do metabolismo de 

açúcares por leveduras empregadas em bioprocessos como para a produção 

biotecnológica de xilitol (VILLA et al., 1998). Verificando-se a Figura 5.2A e a 

Tabela 5.4, percebe-se pelos valores de remoção que mesmo com a utilização de 

resinas que propiciou 92% de remoção de fenóis, este composto ainda se 

encontra em concentração inibitória, já que segundo Villa et al. (1998), apenas 0,1 

g L-1 deste foi suficiente para inibir o crescimento de C. guilliermondii, durante 

cultivo desta em meio semi-sintético contendo xilose como fonte de carbono. De 

acordo com estes autores, uma possível explicação se deve à inibição da 

atividade da xilose redutase, enzima chave no passo inicial de assimilação de 

xilose, ou ainda do transporte de xilose através da membrana plasmática, já que a 

assimilação desta pentose foi também drasticamente afetada.  
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Figura 5.2. Remoção dos açúcares, compostos tóxicos (A) e íons metálicos (B) 
presentes no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana submetido aos 
diferentes procedimentos de destoxificação por alteração de pH combinado à 
adsorção em carvão vegetal ativado (   ); floculação por polímero vegetal (   ); 
adsorção em resinas de troca iônica (   ) e submetido ao simples ajuste de pH - 
controle (    ). 
 

Semelhante ao observado para a remoção de fenóis, a utilização de 

resinas de troca iônica também propiciou maior remoção de ácido acético 

(64,8%), cuja concentração no hidrolisado era de 5,28 g L-1, composto 

considerado como um dos principais inibidores da atividade microbiana (FELIPE 

et al., 1995). Villarreal et al. (2006) trabalhando com hidrolisado hemicelulósico de 

eucalipto e metodologia de destoxificação por adsorção em resinas de troca 

iônica observaram que este ácido foi totalmente removido. Já Chandel et al. 

(2007) e Canilha et al. (2010), empregando esta mesma metodologia de 
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destoxificação, porém para o hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana, 

observaram 83% e 88%, respectivamente, de remoção de ácido acético, valores 

estes também superiores ao encontrado no presente trabalho (64,8%). No caso 

da utilização dos métodos de alteração de pH combinada à adsorção em carvão 

vegetal ativado e de polímero vegetal, estes permitiram apenas remoções de 

15,66% e 22,42% de ácido acético, respectivamente. Em função da baixa 

remoção deste ácido apresentada pela metodologia de alteração de pH 

combinada à adsorção em carvão vegetal, pode-se dizer que a atuação do carvão 

ativo não retratou o resultado previsto por Marton (2002), no qual constatou-se 

44,2% de remoção. Tal comportamento pode ser atribuído à diferença entre os 

lotes de carvão ativo empregados no presente trabalho em comparação ao de 

Marton (2002), uma vez que a estrutura porosa do carvão ativo é influenciada 

pelo processo de ativação a que o carvão foi submetido e como conseqüência 

este é fator determinante da sua capacidade de adsorção (SWIATKOWSKI, 

1998). 

Segundo Nilvebrant, Reimann e Larsson (2001), em pH baixo o grupo 

funcional amônio quartenário das resinas aniônicas capturam mais facilmente os 

ácido alifáticos pelo fato de estarem na forma ionizada em pH ácido. No presente 

trabalho, tanto a resina aniônica A-860S, como a A-500PS são constituídas do 

grupo funcional denominado amônio quartenário e possivelmente por este motivo 

as remoções de ácido acético observadas com o emprego de resinas superam as 

encontradas pelos demais procedimentos de destoxificação. 

Quanto aos procedimentos de destoxificação empregados no caso dos 

compostos furfural e 5-hidroximetilfurfural, presentes em baixas concentrações no 

hidrolisado (0,082 g L-1 e 0,073 g L-1, respectivamente), a maior eficácia na 

remoção foi alcançada também com o emprego de resinas encontrando-se que os 

máximos valores foram de 66,1% e 74,6%, respectivamente. As metodologias de 

alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado e de polímero 

vegetal propiciaram remoções de 65,1% e 44,0% de furfural e de 67,6% e 35,6% 

de 5-hidroximetilfurfural, respectivamente. Valor superior (92%) ao encontrado 

para remoção de furfural no presente trabalho foi verificado por Carvalheiro et al. 

(2005), enquanto remoção semelhante de 5-hidroximetilfurfural foi verificada por 

estes autores com a utilização de carvão (68%). Remoção total destes compsotos 

(5-hidroximetilfurfural e furfural) foi constatada por Carvalho Júnior, Marton e 
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Felipe, (2005) empegando-se combinação de métodos de destoxificação como 

sistema de carvão ativo com resinas de troca iônica, bem como alteração de pH 

com adsorção em carvão vegetal ativado.  

É importante destacar ainda na Figura 5.2A que o simples ajuste de pH do 

hidrolisado no experimento controle também contribuiu para reduzir a 

concentração de tóxicos do hidrolisado, com exceção de fenóis, encontrando-se 

decréscimos de 58,3%, 22,9% e 4,2% nas concentrações de 5-hidroximetilfurfural, 

furfural e ácido acético, respectivamente, semelhante ao relatado por Chaud 

(2010). Segundo Sreenivas Rao et al. (2006) avaliando procedimentos de 

destoxificação do hidrolisado de bagaço de cana e de sabugo de milho 

verificaram que o emprego de mais de uma metodologia de destoxificação do 

hidrolisado é mais eficiente quando comparada à um simples processo de 

tratamento. 

Na Figura 5.2A verifica-se que os procedimentos empregados para o 

hidrolisado hemicelulósico também resultaram em perda de açúcares, 

encontrando-se que para glicose e arabinose a utilização de resinas de troca 

iônica proporcionou maiores perdas (45,2% e 33,2%, respectivamente), enquanto 

para a xilose esta perda foi de 2,9%. Recentemente Canilha et al. (2010) também 

constataram valores elevados de remoção dos açúcares arabinose (39%) e 

glicose (37%) com a utilização de resinas de troca iônica. No caso do 

procedimento de alteração de pH combinada à adsorção em carvão ativado 

verifica-se menor perda de xilose (16,4%), quando comparada à mesma 

metodologia empregada por Carvalho Júnior, Marton e Felipe (2005), que 

constataram perda de 20% desta pentose. Perda de glicose semelhante à do 

presente trabalho (11,3%) pela metodologia de alteração de pH combinada à 

adsorção em carvão ativo foi verificada por Canilha et al. (2010). Segundo estes 

autores perdas de 11% desta hexose foram encontradas, enquanto para 

arabinose foi constadata perda superior a do presente trabalho (7%).  

Com relação à destoxificação do hidrolisado hemicelulósico por polímero 

vegetal verificou-se que esta metodologia resultou em máxima perda de xilose, 

22,3%, valor este muito superior ao constatado nas pesquisas realizadas por Silva 

(2006), a qual permitiu remoção de 7% desta pentose para hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana obtido de diferente condição de procedimento 

de hidrólise ácida e origem do bagaço. 
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A maior remoção observada dos açúcares glicose e arabinose pelo 

emprego de resinas em comparação aos demais procedimentos deve-se 

possivelmente à constituição das matrizes das mesmas, já que as utilizadas neste 

trabalho A-860S e A-500PS, apresentam o grupo funcional amônio quartenário, o 

qual de acordo com Larsson et al. (1999) proporciona a remoção de açúcares 

devido à ionização e captura de monossacarídeos neutros. Já a menor perda de 

xilose por esta metodologia em comparação às demais avaliadas, deve-se ao 

procedimento denominado pelo fabricante (Purolite) de “adoçamento das resinas”, 

o qual foi realizado conforme descrito no item 4.2.3. 

O simples ajuste de pH do hidrolisado também proporcionou diminuição da 

concentração tanto do açúcar glicose (19,1%), quanto da xilose (15,6%) e da 

arabinose (2,17%), semelhante aos procedimentos de destoxificação 

empregados. 

Quanto ao efeito dos procedimentos de destoxificação sobre a remoção 

dos íons metálicos nota-se na Figura 5.2B que semelhante ao já observado para 

remoção dos demais tóxicos, a utilização de resinas propiciou maiores remoções 

em relação aos demais procedimentos empregados, encontrando-se remoções 

superiores a 83% para todos os íons analisados, com exceção do Na, o qual teve 

sua concentração aumentada, conforme pode ser observado na Tabela 5.4. 

Observa-se nesta Tabela que a concentração do íon Na aumentou não só no 

hidrolisado destoxificado por resinas, mas sim independentemente do 

procedimento avaliado. Tal fato deve-se possivelmente ao NaOH utilizado para o 

ajuste de pH de fermentação do hidrolisado em todas as condições. Destaca-se 

também na Figura 5.2B que todos os procedimentos de destoxificação resultaram 

em remoções superiores a 97% dos íons Fe e Cr. No entanto, para os 

procedimentos de destoxificação por alteração de pH combinado à adsorção em 

carvão vegetal e floculação por polímero vegetal, bem como no hidrolisado que 

teve o simples ajuste de pH (controle) observou-se aumento dos íons Mg, Ca e K 

(Tabela 5.4). O aumemto na concentração destes íons foi previamente constatada 

por Rodrigues (2005), durante destoxificação de hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana por alteração de pH combinada com carvão ativo.  

A maior remoção dos íons metálicos pela destoxificação por resinas deve-

se mais uma vez às caracteríscas específicas destas, neste caso segundo o 

fabricante, a resina catiônica ácida-forte, C-150, como a empregada neste 
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trabalho, é capaz de remover a maioria dos cátions, incluindo metais pesados e 

aminas, assim como substancias orgânicas de massa molar elevada carregada 

positivamente presentes nos xaropes de açúcares (PUROLITE, 1998). 

De acordo com os resultados as concentrações observadas para o íon 

níquel de 0,09 e 0,13 g L-1, mesmo após o emprego dos procedimentos de 

destoxificação por alteração de pH combinada com carvão e por floculação por 

polímero, respectivamente, ainda podem ser consideradas tóxicas à levedura, 

uma vez que segundo Watson et al. (1984) apenas 0,01 g L-1 deste íon foi capaz 

de inibir fortemente o crescimento e a produção de etanol por Pachysolen 

tannophilus. A remoção dos íons níquel observada para todos os procedimentos 

empregados foi importante uma vez que estes podem inibir parcialmente o 

consumo de açúcares em leveduras por ligarem-se à superfície da célula 

(KLEINZELLEAR; KOTYKA, 19678 apud WATSON et al., 1984). Por outro lado, a 

remoção de íons metálicos pode causar uma deficiência de micronutrientes no 

hidrolisado que pode acarretar no favorecimento ou não da bioconversão de 

xilose em xilitol por C. guilliermondii dependendo da concentração inicial destes. 

Assim, a identificação destes íons no hidrolisado empregado no presente trabalho 

é importante uma vez que estes interferem no metabolismo de leveduras, como 

na regulação da assimilação de açúcares e outros compostos solúveis, bem como 

no crescimento celular (WALKER, 1998). 

É importante destacar ainda na Tabela 5.4 a perda de volume do 

hidrolisado durante os procedimentos de destoxificação empregados, exceto para 

metodologia de adsorção em resinas, a qual foi mais eficaz para destoxificação do 

hidrolisado. Estes valores foram de 43,17%, 26,22% e 20,14% para a utilização 

de polímero vegetal, alteração de pH combinada à adsorção em carvão ativo e 

experimento controle, respectivamente, o que é indesejado. Chaud (2010) 

também encontrou perda de volume do hidrolisado semelhante ao do presente 

trabalho com a utilização de polímero vegetal, enquanto perda superior a 

encontrada no presente trabalho (40%) foi constatada por Sarrouh (2009), porém 

empregando alteração de pH combinada à adsorção em carvão ativo. 

                                                 
8
 KLEINZELLER, A.; KOTYK, A. Transport of monosaccharides in yeast cells and its relationship to cell 

metabolism. In: Aspects of Yeast Metabolism, pp. 33-45, 1967. Edited by A. K. Mills & H. Krebs. Philadelphia: 
F. A. Davis. 
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Uma vez que no presente trabalho a remoção dos tóxicos do hidrolisado foi 

favorecida com o emprego de resinas de troca iônica, ao mesmo tempo em que 

proporcionou menor perda de xilose sem perda de volume do hidrolisado, esta é 

considerada promissora para destoxificação de hidrolisados hemicelulósicos. No 

entanto, considerando a ampla utilização destas em processos industriais ser 

limitada, devido a fatores como elevados custos como as empregadas neste 

trabalho (C-150, A500PS e A860S) que são importadas no Brasil pela Purolite® 

(US$ 4,78 à US$ 9,20 o litro) (informação pessoal)9. Considerando que para cada 

litro de hidrolisado tratado, são empregados 500mL de cada resina, bem como 

aproximadamente 120g de xilose, para saturação das mesmas e ainda 1,2 Kg de 

NaOH micropérola PA e 500mL de HCl PA, para se preparar as soluções 

regenerantes para estas, estima-se que neste procedimento são gastos em média 

R$ 123,15 por litro de hidrolisado tratado (levando em consideração a cotação do 

dólar no dia da consulta)10. Além do alto custo, outra desvantagem do emprego 

das resinas refere-se à rápida inativação das mesmas (em média permitem 

apenas três regenerações após seu uso)11, pois alguns compostos cromóforos 

contidos no hidrolisado ligam-se quimicamente a elas não permitindo sua 

reutilização.  

Ao se fazer uma comparação do custo e da praticidade da destoxificação 

de hidrolisados por resinas de troca iônica com os outros procedimentos como 

alteração de pH combinada à adsorção em carvão ativo e a floculação por 

polímero vegetal, verifica-se maior facilidade de operação destes dois outros 

devido ao menor tempo (5 a 8 horas) de operação no caso da destoxificação de 

1L de hidrolisado 5 vezes concentrado, enquanto o emprego de resinas demanda 

de 30 a 36 horas de trabalho. Além disto, os reagentes empregados nas 

metodologias de alteração de pH combinada à adsorção em carvão ativo e a 

floculação por polímero vegetal são bem mais baratos em relação aos das 

resinas. Considerando as metodologias de destoxificação empregadas no 

presente trabalho para a destoxificação de 1L de hidrolisado concentrado 5 vezes, 

                                                 
9
 Informação fornecida pela Eng. Margareth Sawaguchi Kolososki. Purolite do Brasil Ltda. Publicação 

eletrônica (mensagem pessoal). Mensagem recebida por <priscilavaz_eb@yahoo.com.br> em 08 fev., 2011. 
 
10

 Cotação do dólar no dia 15/02/2011 – R$1,6682 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011). 
 
11

 Informação verbal fornecida pelo Prof. Dr. George Jackson de Moraes Rocha durante realização do Exame 
de Qualifação de Doutorado em 17 maio, 2010.  
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estima-se um custo aproximado de R$ 2,7012 quando da utilização de polímero 

vegetal, valor este superior quando comparado com o procedimento de alteração 

de pH combinada à adsorção em carvão (R$ 1,45)13. No entanto, deve ser 

considerado que no presente trabalho a utilização da metodologia de alteração de 

pH combinada à adsorção em carvão ativo, bem  como   da   floculação   por  

polímero  vegetal  resultaram   em  perda  de  volume do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana, o que não aconteceu com a utilização de 

resinas de troca iônica. Por outro lado, Ribeiro et al. (2001) e Sreenivas Rao et al. 

(2006) relatam vantagens do procedimento de alteração de pH combinada à 

adsorção em carvão ativo devido ao seu baixo custo e alta capacidade do carvão 

em adsorver pigmentos, ácidos graxos livres, n-hexano e outros produtos de 

oxidação. 

Outra característica constatada durante os procedimentos de 

destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço foi a perda de cor deste, 

conforme é apresentado na Figura 5.3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5.3. Coloração do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana: Original 
(A); Concentrado (B); Destoxificado por alteração de pH combinado à adsorção 
em carvão vegetal ativado (C); floculação por polímero vegetal (D); adsorção em 
resinas de troca iônica (E) e submetido ao simples ajuste de pH - controle (F). 

                                                 
12

 Cotação do polímero vegetal fornecido por Diogo Carlos Leuck, gerente de Mercado e Relações 
Institucionais da Acquaquimica. Publicação eletrônica (mensagem pessoal). Mensagem recebida por 
<priscilavaz_eb@yahoo.com.br> em 14 fev., 2011. 
 
13

 Cotação dos reagentes empregados neste tratamento fornecida por Ana Paula Melo Peixoto. Synth 
Produtos para Laboratório Ltda. Publicação eletrônica (mensagem pessoal). Mensagem recebida por 
<priscilavaz_eb@yahoo.com.br> em 07 fev., 2011. 
 

 
A B C D E F 
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Verifica-se na Figura 5.3 que todos os procedimentos de destoxificação 

empregados neste trabalho resultaram na clarificação do hidrolisado submetido à 

etapa de concentração à vácuo, diferentemente ao observado no controle, no qual 

após a concentração observou-se uma acentuação na coloração do mesmo. 

Observa-se ainda que nestas condições a coloração do hidrolisado submetido aos 

procedimentos de destoxificação foram semelhantes àquela obtida ao hidrolisado 

original, ou seja, anterior à etapa de concentração à vácuo. Verifica-se ainda que 

a condição que resultou em maior clarificação, a utilização de resinas, coincidiu 

com àquela que proporcionou maior remoção de fenóis totais, conforme 

apresentado anteriormente (Figura 5.2A). Possivelmente a maior clarificação 

constatada por esta metodologia deve-se à alta capacidade da resina aniônica 

forte A-860S na remoção de compostos coloridos de alta massa molar, conforme 

já constatado na clarificação de xaropes de açúcar (PUROLITE, 1998). 

   A clarificação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço pela metodologia de 

alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado foi previamente 

constatada por Marton (2002) e por Carvalho Júnior; Marton e Felipe (2005) 

quando estes autores empregaram combinação de resinas de troca iônica e 

carvão ativado.  

Verifica-se ainda nessa figura que o procedimento de concentração do 

hidrolisado de bagaço de cana proporcionou um escurecimento na coloração do 

hidrolisado original, fato já constatado por Marton (2002) que utilizou mesmo tipo 

de hidrolisado e por Canilha (2006), que empregou hidrolisado de palha de trigo. 

Segundo Marton (2002), a coloração do hidrolisado está relacionada à presença 

de fenólicos, assim o escurecimento observado no hidrolisado concentrado 5 

vezes está diretamente relacionado à presença de fenóis, o que é confirmado no 

presente trabalho pelo aumento da concentração deste composto observado na 

Tabela 5.3.  

O fato de se ter alcançado a clarificação do hidrolisado com os 

procedimentos de destoxificação, além da redução na concentração de 

compostos tóxicos aos micro-organismos avaliados, é uma característica 

importante para bioprocessos. Segundo Martínez (2005), a clarificação do 

hidrolisado hemicelulósico para obtenção de xilitol é fundamental para o processo 

de cristalização deste produto, uma vez que esta etapa é uma das mais difíceis 
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do processo fermentativo em si, devido à baixa concentração do produto formado 

e à composição complexa do caldo fermentado obtido. 

 

5.3 Fermentações do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em 

frascos Erlenmeyer  

 
Considerando que mesmo após os procedimentos de destoxificação 

empregados o hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana ainda contém 

compostos tóxicos aos micro-organismos, outras estratégias podem ser 

realizadas para melhorar a fermentabilidade deste como a condução das 

fermentações empregando-se fontes de carbono adequadas durante preparo do 

inóculo como as avaliadas no presente trabalho. 

 

5.3.1 Consumo de açúcares, ácido acético e fenóis totais por                        

C. guilliermondii em função das fontes de carbono empregadas no preparo 

do inóculo durante fermentações do hidrolisado hemicelulósico de bagaço 

de cana submetido aos diferentes procedimentos de destoxificação 

 

O efeito das diferentes fontes de carbono empregadas no preparo do 

inóculo de C. guilliermondii sobre o consumo de xilose durante fermentação dos 

hidrolisados destoxificados pode ser verificado na Figura 5.4. 

Os dados referentes à fermentação do hidrolisado destoxificado por 

floculação por polímero vegetal não estão apresentados nessa figura em função 

da morte celular observada por este procedimento, que será discutido a seguir 

quando da apresentação do efeito dos procedimentos de destoxificação sobre o 

crescimento celular (item 5.3.2). 
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Figura 5.4. Efeito das diferentes fontes de carbono (A – xilose; B - glicose e C – 
mistura de xilose e glicose) empregadas no preparo do inóculo de C. guilliermondii 
durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado 
por alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (   ); adsorção 
em resinas de troca iônica (   ) e submetido ao simples ajuste de pH - controle (   ) 
sobre o consumo de xilose. 
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Com relação ao efeito dos procedimentos de destoxificação verifica-se na 

Figura 5.4 que o consumo de xilose pela levedura foi dependente da fonte de 

carbono empregada no inóculo, bem como destes procedimentos. Não se 

constata uma correlação entre o favorecimento do consumo de xilose em função 

de uma única fonte de carbono frente a um único procedimento de destoxificação, 

já que quando se empregou resinas de troca iônica o consumo de xilose foi 

favorecido tanto pelo inóculo em xilose quanto em glicose. Nestas condições a 

máxima velocidade de consumo desta pentose foi observada, alcançando valores 

de aproximadamente 0,80 g L-1 h-1, enquanto que a mistura de xilose e glicose no 

preparo do inóculo resultou em apenas 0,61 g L-1 h-1 (Figura 5.4). Este fato pode 

ser atribuído à mistura dos açúcares ter proporcionado uma inibição ou mesmo 

um atraso na utilização da xilose, uma vez que tal fato foi previamente constatado 

por Tavares et al. (2000) durante cultivo de Debaryomices hansenii.  

Os valores de velocidade de consumo de xilose foram obtidos por meio 

da regressão linear do gráfico apresentado na Figura 5.4 utilizando o intervalo de 

maior linearidade (0-72 horas). Nota-se que os valores dos coeficientes lineares 

das equações se aproximam da concentração inicial de xilose, enquanto os 

coeficientes angulares representam a velocidade de consumo desta pentose.  

Já com a utilização do procedimento de destoxificação por alteração de 

pH combinada à adsorção em carvão ativo nota-se o favorecimento da 

assimilação da xilose com a utilização de xilose ou mistura de xilose e glicose, 

sendo os valores de velocidade 0,69 e 0,66 g L-1 h-1, respectivamente (Figura 5.4). 

O favorecimento deste consumo quando do cultivo de C. guilliermondii em 

hidrolisado destoxificado por esta mesma metodologia e inóculo contendo 

somente xilose ou mistura desta com glicose em comparação ao inóculo com 

glicose também foi constatado por Silva e Felipe (2006). O fato da utilização desta 

pentose estar sujeita à regulação por indução e repressão catabólica, já que esta 

pentose induz a atividade da enzima xilose redutase, responsável pela conversão 

de xilose em xilitol, enquanto a glicose reprime esta indução, o que pode ser uma 

explicação para tal comportamento (LEE; SOPHER; YAU, 1996). No caso de 

fermentações em meio sintético foi constatado para C. tropicalis o favorecimento 

da velocidade de consumo de xilose quando realizou-se o pré-cultivo desta 

levedura em meio contendo apenas xilose (KASTNER; EITEMAN; LEE, 2001).  
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Apesar de se constatar diferenças entre as necessidades das fontes de 

carbono para o preparo do inóculo de C. guilliermondii para as fermentações nos 

hidrolisados destoxificados por diferentes procedimentos, verificou-se que o 

consumo de xilose foi superior a 97% ao final da fermentação, sendo este de 

apenas 72% quando o hidrolisado foi submetido ao simples ajuste de pH de 

fermentação (controle).  

A influência do tipo da fonte de carbono empregada no preparo do inóculo 

de C. guilliermondii nas fermentações em hidrolisados hemicelulósicos de bagaço 

de cana submetidos aos diferentes procedimentos de destoxificação foi 

observada não somente para o consumo de xilose, mas também para os demais 

açúcares glicose e arabinose presentes em baixas concentrações no hidrolisado 

(Figura 5.5). 

Nota-se na Figura 5.5 que independentemente do tipo de fonte de carbono 

empregada no preparo do inóculo, bem como do procedimento de destoxificação, 

a glicose foi totalmente consumida nas primeiras 24h de fermentação. Este rápido 

consumo deve-se ao fato desta hexose ser fonte de carbono preferencial para as 

leveduras no início do seu crescimento, conforme constatado por Yahashi et al., 

(1996) durante ensaios com C. tropicalis. Segundo Kim, Ryu e Seo (1999), o 

consumo inicial de glicose pelas leveduras e consequente aumento da massa 

celular favorecem a utilização de xilose para a produção de xilitol. O rápido 

consumo de glicose em relação ao de xilose nas primeiras horas de fermentação 

verificado no presente trabalho, também foi constatado em outras pesquisas com 

C. guilliermondii nas fermentações em diferentes hidrolisados hemicelulósicos 

como de palhas de arroz (ROBERTO et al., 1994), de trigo (CANILHA et al., 

2008), casca de aveia (TAMANINI et al., 2004), aparas de eucalipto 

(CANETTIERI, 2004) e bagaço de cana-de-açúcar (SILVA; FELIPE, 2006; 

SARROUH; BRANCO; SILVA, 2009).  

No caso do simples ajuste de pH do hidrolisado (controle) observa-se na 

Figura 5.5 que nas primeiras 24h de fermentação o consumo de glicose foi parcial 

sendo de 82%, 57,8% e 12,5% quando as fontes de carbono foram glicose, xilose 

e mistura de xilose e glicose, respectivamente. O consumo parcial desta hexose 

nesta condição se deve às características do hidrolisado já que se verificou maior 

concentração de compostos tóxicos presente no hidrolisado em comparação aos 

hidrolisados destoxificados (Tabela 5.4).  
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Figura 5.5. Efeito das diferentes fontes de carbono (A – xilose; B - glicose e C - 
mistura de xilose e glicose) empregadas no preparo do inóculo de C. 
guilliermondii durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 
cana destoxificado por alteração de pH combinado à adsorção em carvão vegetal 
ativado (   ); adsorção em resinas de troca iônica (   ) e submetido ao simples 
ajuste de pH - controle (   ) sobre o consumo de glicose (símbolos sólidos) e 
arabinose (símbolos abertos). 
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Quanto à assimilação de arabinose (Figura 5.5), observa-se que esta foi 

consumida lentamente sendo que o máximo consumo (73%) foi verificado nos 

meios em que se empregou hidrolisado destoxificado por resinas de troca iônica e 

para os inóculos em xilose ou mistura de xilose e glicose, fato que coincidiu com o 

favorecimento de consumo de xilose nestas condições (Figura 5.4). Por outro 

lado, verifica-se que a utilização de glicose no preparo do inóculo inibiu o 

consumo de arabinose quando da utilização de hidrolisados destoxificados, o 

mesmo não foi notado na fermentação do hidrolisado que teve o simples ajuste de 

pH (controle). No caso do hidrolisado destoxificado por alteração de pH 

combinada à adsorção em carvão ativado, a utilização de mistura de xilose e 

glicose para o preparo do inóculo proporcionou maior consumo de arabinose 

(50,2%) em comparação às demais fermentações.  

Nota-se também na Figura 5.5 um aumento na velocidade de consumo de 

arabinose após 48h, independente da fonte de carbono empregada no preparo do 

inóculo de C. guilliermondii e dos procedimentos de destoxificação avaliados. Este 

fato deve-se possivelmente ao esgotamento inicial de glicose e à diminuição da 

concentração de xilose (Figuras 5.5 e 5.4, respectivamente), levando a levedura a 

recorrer de outras fontes de carbono para a sua manutenção. O lento consumo de 

arabinose no início da fermentação seguido do aumento da velocidade desta ao 

final do processo já foi observado em fermentações em outros hidrolisados por 

esta mesma levedura, como no de casca de aveia (TAMANINI et al., 2004), 

aparas de eucalipto (CANETTIERI, 2004), palhas de arroz (ROBERTO et al., 

1994) e de trigo (CANILHA et al., 2008), assim como em hidrolisado de bagaço de 

cana (SILVA; FELIPE, 2006). Segundo Shi et al. (2000), este fato é decorrente da 

similaridade das vias metabólicas de utilização da xilose e arabinose, que tem o 

xilitol como intermediário comum. 

No presente trabalho foi também verificado que a levedura C. guilliermondii 

foi capaz de assimilar o ácido acético (Figura 5.6) presente no hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana mesmo após os procedimentos de 

destoxificação empregados.  
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Figura 5.6. Efeito das diferentes fontes de carbono (A – xilose; B - glicose e C - 
mistura de xilose e glicose) empregadas no preparo do inóculo de C. 
guilliermondii durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 
cana destoxificado por alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal 
ativado (   ); adsorção em resinas de troca iônica (   ) e submetido ao simples 
ajuste de pH - controle (    ) sobre o consumo de ácido acético (símbolos sólidos) 
e variação de pH (símbolos abertos). 
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Verifica-se que a utilização de resinas de troca iônica proporcionou 

consumo total deste ácido independentemente da fonte de carbono empregada 

no preparo do inóculo. É importante considerar que nesta condição de 

destoxificação a concentração de ácido acético no hidrolisado era inferior (≈ 1,85  

g L-1) em relação aos demais procedimentos. No caso das fermentações em 

hidrolisado destoxificado por alteração de pH combinada à adsorção em carvão 

nota-se que o consumo foi parcial sendo de 94,3%, 84,5% e 77,7% quando as 

fontes de carbono foram glicose, mistura de xilose e glicose e apenas xilose, 

respectivamente. Já no hidrolisado que teve o simples ajuste de pH (controle) 

observou-se uma menor assimilação deste ácido, possivelmente devido a maior 

concentração de compostos tóxicos neste meio. É importante lembrar que a 

toxicidade dos compostos aos micro-organismos se deve não apenas à ação 

individual, mas também à ação combinada com vários outros compostos 

presentes no hidrolisado (FELIPE, 2004). Explicação para o efeito inibitório do 

metabolismo microbiano observada pelo ácido acético é apresentada por 

Palmqvist e Hanh-Hägerdal, (2000b). Segundo estes autores, a difusão deste 

ácido no citoplasma celular reduz o pH intracelular, resultando na 

desestabilização do equilíbrio fisiológico da célula, proporcionando maiores 

gastos de energia (ATP) em detrimento dos processos essenciais de manutenção 

e crescimento. 

Destaca-se ainda que para todas as fermentações realizadas a assimilação 

do ácido acético foi lenta, visto que baixos valores de velocidade de consumo 

foram encontrados, uma vez que os coeficientes angulares, obtidos pela 

regressão linear dos dados (0-72h), se aproximam de 0,02 g L-1h-1 a 0,03 g L-1h-1 

(Figura 5.6). 

A capacidade da levedura em assimilar o ácido acético deve-se ao fato de 

que em pH ácido, como o pH de fermentação do presente trabalho (pH = 5,5), 

este ácido não se dissocia e pode entrar diretamente no ciclo de Krebs via acetil-

Coa (FELIPE et al., 1995; PALMQVIST; HANH-HÄGERDAL, 2000b), sendo 

utilizado assim como fonte de carbono durante o processo fermentativo. Tal 

comportamento foi previamente constatado por Felipe et al. (1995); Lima et al. 

(2004); Rodrigues (2005) e Chaud (2010). 

Observa-se também na Figura 5.6 a variação do pH durante as 

fermentações, sendo esta variação em função da concentração de ácido acético 
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no meio, pois na maioria dos ensaios em que foi observada diminuição a 

concentração deste ácido, houve a elevação do pH e quando o ácido se esgotou 

(no caso das fermentações dos hidrolisados destoxificados por adsorção em 

resinas, após 72h) o pH diminuiu, independentemente da fonte de carbono 

empregada no inóculo. 

Outras pesquisas empregando esta mesma levedura cultivada em 

hidrolisado de bagaço de cana destoxificados por procedimentos semelhantes a 

do presente trabalho, também constataram o aumento do pH em função do 

consumo do ácido acético (MARTON, 2002; LIMA et al., 2004; RODRIGUES, 

2005; CHAUD, 2010). 

É importante destacar a capacidade da levedura em assimilar fenóis 

(Figura 5.7), durante as fermentações dos hidrolisados submetidos ou não aos 

diferentes procedimentos de destoxificação. Verifica-se na Figura 5.7 que a maior 

assimilação de fenóis (2,1 g L-1) por C. guilliermondii ocorreu no hidrolisado que 

teve o simples ajuste de pH (controle), ou seja, naquele que continha maior 

concentração de fenóis no meio (14,7 g L-1), sendo esta capacidade superior à 

considerada como tóxica à C. guilliermondii (VILLA et al., 1998). Segundo estes 

autores a presença de apenas 0,1 g L-1 deste composto foi suficiente para reduzir 

drasticamente a assimilação de xilose por esta mesma levedura durante 

fermentação de meio sintético. Estes autores atribuíram este comportamento à 

inibição da atividade da xilose redutase ou transporte de xilose através da 

membrana plasmática. De acordo com Palmqvist e Hahn-Hägerdal (2000a) os 

compostos fenólicos causam perda da integridade da membrana biológica, 

afetando sua habilidade de barreira seletiva e matrizes enzimáticas. Ainda 

segundo estes autores a inibição da fermentação é diminuída quando monômeros 

de ácidos fenólicos são significativamente removidos do hidrolisado.  

De acordo com Harayama, Kok e Neidle (1992) a degradação aeróbia de 

um composto fenólico é iniciada através de sua hidroxilação para formar catecol, 

sendo este passo catalisado pela enzima fenol hidroxilase (fenol 2-

monooxigenase, E.C. 1.14.13.7), o qual é considerado um passo limitante na via 

degradativa. O catecol formado é decomposto à simples ácidos e aldeídos os 

quais são usados na síntese de células e energia (HARWOOD; PARALES, 1996).  
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Figura 5.7. Efeito das diferentes fontes de carbono (A – xilose; B - glicose e C - 
mistura de xilose e glicose) empregadas no preparo do inóculo de                        
C. guilliermondii durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 
cana destoxificado por alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal 
ativado (  ); adsorção em resinas de troca iônica (  )  e submetido ao simples 
ajuste de pH - controle (   ) sobre o consumo de fenóis após 120h de fermentação. 
 

5.3.2 Crescimento de C. guilliermondii em função das fontes de carbono 

empregadas no preparo do inóculo durante fermentações do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana submetido aos diferentes procedimentos 

de destoxificação  

 
Nesta etapa do trabalho avaliou-se o crescimento de C. guilliermondii em 

função das fontes de carbono empregadas no preparo do inóculo durante 

fermentações dos hidrolisados destoxificados, bem como daquele que foi 

submetido ao simples ajuste de pH (controle) (Figura 5.8). Observou-se que a 

utilização de polímero vegetal como metodologia de destoxificação acarretou na 

morte da levedura (Figura 5.8B). Este fato não foi observado para os demais 

procedimentos avaliados, nos quais a viabilidade das células se manteve 

constante (Figuras 5.8A, 5.8C e 5.8D). 
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Figura 5.8. Visualizações microscópicas das células de C. guilliermondii FTI 
20037 cultivadas em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado 
por alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (A); 
floculação por polímero vegetal (B); adsorção em resinas de troca iônica (C) e 
submetido ao simples ajuste de pH - controle (D).   

 

Verifica-se ainda na Figura 5.8A e 5.8C, correspondentes aos ensaios 

realizados nos hidrolisados destoxificados por alteração de pH combinada à 

adsorção em carvão vegetal ativado e por adsorção em resinas de troca iônica a 

formação de gêmulas características de Candida sp. No entanto, no hidrolisado 

que teve o simples ajuste de pH (controle) observa-se alterações morfológicas da 

levedura, caracterizadas pela formação de pseudo-hifas (Figura 5.8D). É 

conhecido que vários fatores como mudanças do meio de cultivo, temperatura, 

pH, presença de tóxicos, tempo de cultivo, falta de nutrientes (N2 e C), presença 

ou ausência de oxigênio e biodisponibilidade de íons (Mg2+), podem induzir a 

alteração morfológica (WALKER, 1998). No caso do hidrolisado que teve o 

simples ajuste de pH (controle), possivelmente as alterações morfológicas da 

levedura observadas e caracterizadas pela presença de pseudo-hifas típicas 

foram formadas em resposta às condições ambientais que no caso se deve à 

presença de elevada concentração de compostos tóxicos como fenólicos e ácidos 

orgânicos, conforme apresentado na Tabela 5.4, o que acarretou também em 

baixo consumo dos açúcares (Figuras 5.4, 5.5), de ácido acético (Figura 5.6) e 

dos compostos fenólicos (Figura 5.7) constatados nesta condição. Segundo 

Walker (1998) nas fermentações industriais, a morfologia de leveduras pode ter 

importante influência nas propriedades reológicas do meio de cultivo, na 

transferência de oxigênio e no consumo de nutrientes e este por sua vez pode 

alterar o resultado das reações metabólicas.  

A B C D 
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Com relação à morte das células observada durante cultivo em hidrolisado 

destoxificado por polímero vegetal (Figura 5.8B), esta pode ser atribuída à reação 

de complexação de metais, como por exemplo, íons ferro, presentes no 

hidrolisado (Tabela 5.4) e o tanino do polímero. Esta complexação pode ser 

caracterizada pela formação de uma película de tanato de ferro facilmente 

perceptível pela coloração enegrecida conferida às superfícies, conforme 

constatado nos experimentos (Figura 5.9). A formação desta película verificada no 

presente trabalho (Figura 5.9) é característica do polímero vegetal empregado 

(Bioclin), uma vez que de acordo com a ficha técnica do mesmo, este atua como 

agente sanitizante de moenda, não permitindo a aderência de colônias de 

bactérias produtoras de gomas e ácidos orgânicos, através da formação da 

película nas superfícies metálicas das moendas. Outra possível explicação para a 

morte celular observada pode ser devida à complexação de algum outro metal 

presente no hidrolisado (Tabela 5.4) com o tanino do polímero, formando tanatos 

metálicos, o que pode causar a morte por depleção do metal, que poderia estar 

agindo como cofator essencial da levedura C. guilliermondii. Uma outra 

possibilidade de morte da levedura pela presença de taninos no meio é devido à 

ação destes sobre as proteínas (ou glicoproteínas) da membrana, neste caso 

normalmente ocorre inativação do micro-organismo que pode resultar em morte e 

no caso dos taninos modificados, como o Bioclin, pode ainda haver coagulação 

do micro-organismo junto com outras impurezas. 

 

Figura 5.9. Formação de película enegrecida observada durante ensaios com    
C. guilliermondii cultivada em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana 
destoxificado por floculação por polímero vegetal.  
 

O emprego desse polímero como agente de destoxificação do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana já foi relatado na literatura sem ter sido 
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constatado morte celular, porém o hidrolisado foi obtido de bagaço proveniente de 

moagem artesal (SILVA, 2006), enquanto do presente trabalho foi de moagem 

industrial. Uma das diferenças verificadas entre estes dois hidrolisados refere-se 

ao teor de metais como os íons ferro, que no caso do hidrolisado obtido do 

bagaço industrial (presente trabalho) é quase duas vezes superior à encontrada 

nos hidrolisados obtidos da moagem artesanal do bagaço. 

A Figura 5.10 ilustra o efeito das fontes de carbono empregadas no preparo 

do inóculo de C. guilliermondii sobre o crescimento celular durante fermentações 

dos hidrolisados destoxificados pelos diferentes procedimentos. A utilização de 

glicose como fonte de carbono no preparo do inóculo e metodologia de 

destoxificação do hidrolisado por adsorção em resinas propiciou máxima 

concentração celular, 10,63 g L-1 (Figura 5.10B), concentração esta que foi 51,5% 

maior em relação ao inóculo feito com esta mesma fonte de carbono, só que 

empregando-se hidrolisado destoxificado por alteração de pH combinada à 

adsorção em carvão ativo. Nota-se ainda que independente das fontes de 

carbono empregadas, a utilização de resinas propiciou crescimento celular de C. 

guilliermondii superior aos demais procedimentos estudados no presente trabalho, 

o que provavelmente ocorreu devido à maior remoção de compostos tóxicos à 

levedura alcançados por esta metodologia, conforme apresentado na Figura 5.2.  
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Figura 5.10. Efeito das diferentes fontes de carbono (A – xilose; B - glicose e C - 
mistura de xilose e glicose) empregadas no preparo do inóculo de C. 
guilliermondii durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 
cana destoxificado por alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal 
ativado (   ); adsorção em resinas de troca iônica (   ) e submetido ao simples 
ajuste de pH - controle (   ) sobre o crescimento celular. 
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O favorecimento da formação de biomassa de C. guilliermondii pelo uso de 

resinas na destoxificação do hidrolisado em comparação ao hidrolisado 

destoxificado por alteração de pH combinada à adsorção em carvão já foi 

previamente constatado por Canilha et al. (2010) quando do cultivo de Pichia 

stipitis. Segundo estes autores a formação de biomassa na condição em que o 

hidrolisado foi destoxificado por resinas foi em média 33,5% superior às demais 

metodologias avaliadas. 

Diferente ao observado nas fermentações dos hidrolisados destoxificados 

por resinas, nas fermentações em que se empregou da alteração de pH 

combinada à adsorção em carvão vegetal foram encontrados os menores valores 

de concentrações celulares em comparação aos demais procedimentos 

avaliados, nestas condições também não foi possível verificar diferenças 

marcantes neste crescimento em função das fontes de carbono empregadas, uma 

vez que concentrações próximas a 5,35 g L-1 foram alcançadas (Figura 5.10). 

Silva et al. (2005) diferentemente ao observado no presente trabalho verificaram 

que a mistura de glicose e xilose favoreceu o crescimento celular de C. 

guilliermondii quando da utilização de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana destoxificado por alteração do pH combinada com adsorção em carvão ativo 

em relação aos meios cujos inóculos continham somente glicose ou xilose. O 

favorecimento do crescimento celular de C. guilliermondii pré-cultivada em meio 

contendo mistura de glicose e xilose como fonte de carbono do inóculo também já 

foi observado por Canilha et al. (2008) durante pesquisas com hidrolisado 

hemicelulósico de palha de trigo destoxificado por alteração de pH combinada à 

adsorção em carvão ativo.  

No caso do simples ajuste de pH do hidrolisado (controle), verifica-se que 

semelhante à destoxificação do hidrolisado por resinas, o máximo crescimento 

celular verificado nesta condição (6,72 g L-1) ocorreu na presença de glicose 

como fonte de carbono para o inóculo (Figura 5.10A). 
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5.3.3 Produção de xilitol por C. guilliermondii em função das fontes de 

carbono empregadas no preparo do inóculo durante fermentações do 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana submetido aos diferentes 

procedimentos de destoxificação  

 
A produção de xilitol por C. guilliermondii foi também influenciada pela fonte 

de carbono empregada no preparo do inóculo em função dos procedimentos de 

destoxificação empregados (Figura 5.11 e Tabela 5.5), conforme também 

constatado para o consumo dos açúcares, ácido acético e crescimento desta 

levedura. Verifica-se maior produção de xilitol (50,92 g L-1) quando se empregou 

glicose como fonte de carbono do inóculo na fermentação em hidrolisado 

destoxificado por alteração de pH combinada à adsorção em carvão (Figura 

5.11B). Condição esta que também propiciou maior velocidade de consumo de 

ácido acético (Figura 5.6), bem como menor crescimento celular (Figura 5.10). 

Contudo, nota-se que o uso de xilose como fonte de carbono no preparo do 

inóculo (Figura 5.11A), tanto nos hidrolisados destoxificados por alteração de pH 

combinada à adsorção em carvão quanto nos destoxificados por adsorção em 

resinas de troca iônica resultaram em valores de concentrações de xilitol próximos 

ao máximo encontrado quando se empregou glicose.  

Verifica-se ainda na Figura 5.11 o consumo de xilitol logo após 96h de 

fermentação quando da utilização de resinas de troca iônica independentemente 

da fonte de carbono empregada no preparo do inóculo. Este fato deve-se 

principalmente ao esgotamento da xilose observada nesta condição (Figura 5.4), 

o qual também foi previamente constatado por Matos (2004) e Rodrigues et al. 

(2006). A assimilação de xilitol pela levedura nestas condições levou a formações 

de maiores concentrações celulares, conforme observado na Figura 5.10, apesar 

do xilitol ser uma fonte de carbono pobre para crescimento celular devido à sua 

baixa permeabilidade nas células de leveduras (SINGH; MISHRA, 1995). 

Ao se avaliar a condição de fermentação na qual o hidrolisado foi 

submetido ao simples ajuste de pH (Figura 5.11) não se constata influência da 

fonte de carbono empregada no inóculo sobre a produção de xilitol, uma vez que 

concentrações ao redor de 23,4 g L-1 foram alcançadas nas três condições de 

fonte de carbono avaliadas para o inóculo, o que acarretou em velocidades de 

formação deste álcool também próximas, de 0,20 a 0,22 g L-1 h-1. Este 



103 
 

 

comportamento foi semelhante ao observado para o consumo de xilose (Figura 

5.4) e de ácido acético (Figura 5.6) encontrados nesta condição, uma vez que não 

se constataram diferenças marcantes entre estes valores de consumo em função 

da fonte de carbono empregada no inóculo. Observa-se ainda na Figura 5.11 que 

os valores das concentrações de xilitol alcançados nesta condição foram sempre 

inferiores aos obtidos nos hidrolisados destoxificados. 

Com relação aos parâmetros fermentativos (Tabela 5.5) verifica-se que os 

máximos valores de fator de conversão de xilose em xiliol, produtividade 

volumétrica de xilitol e eficiência de conversão foram alcançados com a utilização 

de inóculo obtido em xilose durante fermentação do hidrolisado destoxificado por 

resinas (YP/S = 0,81 g g-1; QP = 0,60 g L-1 h-1 e   = 87,92%, respectivamente), 

embora com o emprego de metodologia de alteração de pH combinada à 

adsorção em carvão os valores de fator e eficiência de conversão foram próximos 

ao observado para resinas, independetemente da fonte de carbono empregada no 

preparo do inóculo  (YP/S variando de 0,78 a 0,80 g g-1 e    variando de 84,5 a 

87,5%). Destaca-se que os máximos valores dos parâmentros fermentativos 

foram obtidos em tempos diferentes durante o processo fermentativo, já que o 

fator e eficiência de conversão de xilose em xilitol foram obtidos em 48h, 

enquanto a produtividade em 72h.  

O elevado valor de produtividade volumétrica de xilitol observado na 

fermentação do hidrolisado destoxificado por resinas e inóculo cultivado em 

xilose, deve-se principalmente à eficácia deste procedimento de destoxificação, 

uma vez que de modo geral tal metodologia resultou em máxima remoção dos 

tóxicos avaliados (ácido acético, furfural, 5-hidroximetilfurfural, fenóis e íons 

metálicos) (Figura 5.2) e ao mesmo tempo à menor remoção de xilose (Figura 

5.2), o que acarretou numa melhoria da bioconversão de xilose em xilitol por C. 

guilliermondii. Semelhante ao constatado no presente trabalho, Villarreal et al. 

(2006) empregando hidrolisado hemicelulósico de eucalipto, observaram um 

favorecimento da bioconversão de xilose em xilitol por C. guilliermondii quando do 

emprego de destoxificação do hidrolisado por resinas em comparação à alteração 

de pH combinada ao carvão. Segundo estes autores a utilização de resinas de 

troca iônica na destoxificação do hidrolisado aumentou em mais de duas vezes o 

fator de conversão de xilose em xilitol por esta levedura quando comparado com 

metodologia de alteração de pH combinada à adsorção em carvão ativo. 
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Figura 5.11. Efeito das diferentes fontes de carbono (A – xilose; B - glicose e C - 
mistura de xilose e glicose) empregadas no preparo do inóculo de C. 
guilliermondii durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 
cana destoxificado por alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal 
ativado (   ); adsorção em resinas de troca iônica (   ) e submetido ao simples 
ajuste de pH - controle (   ) sobre a formação de xilitol. 
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Tabela 5.5. Efeito das diferentes fontes de carbono (A – xilose; B - glicose e C - mistura de xilose e glicose) empregadas no 
preparo do inóculo de C. guilliermondii durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por 
alteração de pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA), por adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e 
submetido ao simples ajuste de pH - controle sobre os parâmetros fermentativos: fator de conversão de xilose em xilitol (YP/S), 

produtividade de xilitol (QP) e eficiência de conversão ( ).  
 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

A 

Parâmetro Hidrolisado 
Tempo (h) 

24 48 72 96 120 

YP/S            

(g g-1) 

pHCA 0,488 0,610 0,663 0,749 0,783 
RTI 0,490 0,806 0,731 0,714 0,637 

Controle 0,000 0,499 0,717 0,568 0,570 

QP          
(g L-1 h-1) 

pHCA 0,327 0,443 0,453 0,481 0,416 
RTI 0,391 0,580 0,597 0,526 0,385 

Controle 0,000 0,091 0,136 0,164 0,199 

  (%) 
pHCA 53,21 66,52 72,30 81,69 85,43 
RTI 53,39 87,92 79,71 77,85 69,49 

Controle 0,00 54,47 78,15 61,90 62,16 

B 

Parâmetro Hidrolisado 
Tempo (h) 

24 48 72 96 120 

YP/S             

(g g-1) 

pHCA 0,473 0,725 0,675 0,768 0,802 

RTI 0,381 0,613 0,656 0,675 0,620 
Controle 0,000 0,676 0,720 0,568 0,568 

QP           
(g L-1 h-1) 

pHCA 0,219 0,336 0,367 0,420 0,424 
RTI 0,336 0,484 0,535 0,498 0,371 

Controle 0,000 0,094 0,152 0,164 0,202 

  (%) 
pHCA 53,53 79,06 73,59 83,71 87,45 
RTI 41,58 66,87 71,56 73,57 67,58 

Controle 0,00 73,67 78,49 61,89 61,92 

C 

Parâmetro Hidrolisado 
Tempo (h) 

24 48 72 96 120 

YP/S            

(g g-1) 

pHCA 0,593 0,619 0,666 0,757 0,775 
RTI 0,517 0,640 0,712 0,631 0,563 

Controle 0,000 0,342 0,436 0,495 0,537 

QP          
(g L-1 h-1) 

pHCA 0,339 0,406 0,434 0,483 0,411 
RTI 0,346 0,382 0,444 0,425 0,320 

Controle 0,000 0,057 0,103 0,152 0,184 

  (%) 
pHCA 64,72 67,49 72,67 82,60 84,47 
RTI 56,42 69,74 77,65 68,86 61,44 

Controle 0,00 37,33 47,53 53,97 58,59 

1
0
7
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Constata-se ainda na Tabela 5.5A que os valores de fator de conversão de 

xilose em xilitol (YP/S = 0,783 g g-1), bem como o de produtividade de xilitol (QP = 

0,481 g L-1 h-1), obtidos na fermentação realizada em inóculo contendo xilose 

como fonte de carbono e hidrolisado destoxificado por alteração de pH combinada 

à adsorção em carvão vegetal, foram semelhantes aos obtidos nas pesquisas 

realizadas por Alves et al. (1998) empregando a mesma levedura, metodologia de 

destoxificação do hidrolisado e fonte de carbono do inóculo. Segundo estes 

autores valores de YP/S = 0,79 g g-1 e de QP = 0,47 g L-1 h-1 foram alcançados, os 

quais revelaram o efeito positivo deste procedimento e da fonte de carbono 

empregada no inóculo para a produção de xilitol. Silva et al. (2005) também 

avaliaram o efeito da fonte de carbono no preparo do inóculo em pesquisas com a 

mesma levedura, tipo de hidrolisado e metodologia de destoxificação que a do 

presente trabalho encontrando que semelhante a este houve o favorecimento da 

produtividade de xilitol e do fator de conversão de xilose em xilitol quando xilose 

foi empregada no preparo do inóculo. 

Com relação ao hidrolisado que teve o simples ajuste de pH (controle), 

verifica-se na Tabela 5.5 que os valores de produtividade de xilitol não sofreram 

muita variação (QP variando de 0,184 a 0,202 g L-1 h-1) independentemente da 

fonte de carbono empregada no preparo do inóculo, diferentemente ao observado 

para destoxificação por resinas, na qual a fonte de carbono foi determinante no 

alcance de elevada produtividade. 

Verifica-se ainda na Tabela 5.5 que após 96h de fermentação dos 

hidrolisados destoxificados por adsorção em resinas houve uma diminuição dos 

parâmetros fermentativos independentemente da fonte de carbono empregada no 

inóculo, possivelmente devido ao esgotamento da xilose do meio (Figura 5.4), 

bem como pela falta de nutrientes.   

Uma vez que a metodologia de alteração de pH combinada à adsorção em 

carvão proporcionou valores de fator de conversão próximos aos encontrados 

pelo procedimento de destoxificação do hidrolisado por adsorção em resinas, 

aliado ao fato daquela metodologia ser barata e de fácil manipulação em 

comparação à resina, conforme discutido anteriormente, os demais experimentos 

de ampliação de escala para obtenção de xilitol por C. guilliermondii em 

fermentadores de bancada foram realizados pela metodologia de alteração de pH 

combinada à adsorção em carvão e inóculo em xilose. A escolha do inóculo 
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preparado em xilose foi baseada em função do favorecimento da bioconversão de 

xilose em xilitol por C. guilliermondii observada pelos máximos valores de 

velocidade de assimilação de xilose (0,69 g L-1 h-1) e maior capacidade de 

assimilação de fenóis (24,2%) e maior produtividade volumétrica de xilitol (0,48 g 

L-1 h-1) em comparação às demais fontes de carbono. 

 

5.3.4 Formação de etanol e glicerol por C. guilliermondii em função das 

fontes de carbono empregadas no preparo do inóculo durante fermentações 

do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana submetido aos diferentes 

procedimentos de destoxificação 

 

 Os compostos glicerol e etanol foram encontrados como subprodutos do 

metabolismo de açúcares por C. guilliermondii nas fermentações do hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana submetido aos diferentes procedimentos de 

destoxificação independentemente do tipo de fonte de carbono empregada no 

preparo do inóculo (Figura 5.12). Observa-se nesta figura que para todas as 

condições avaliadas ocorreu rápida formação de glicerol e etanol nas primeiras 

24h de fermentação, coincidente com o esgotamento da glicose do meio nestas 

condições (Figura 5.5). Porém, a formação destes compostos por C. guilliermondii 

pode não estar relacionada apenas ao consumo de glicose já que segundo Arruda 

e Felipe (2009), a formação destes foi observada em meio semi-sintético 

contendo apenas xilose como fonte de carbono. Rodrigues et al. (2003c) 

verificaram que no caso da bioconversão de xilose em xilitol por C. guilliermondii a 

formação destes subprodutos além de desviar a fonte de carbono (xilose), pode 

levar a formação de glicerol com concentração de até 12% da concentração final 

de xilitol. Adicionalmente a formação destes subprodutos reduz a disponibilidade 

de NADH, coenzima essencial para xilose redutase (E.C. 1.1.1.2.1), a qual 

participa dos passos iniciais deste bioprocesso (SILVA et al., 2007).  

Verifica-se ainda na Figura 5.12 que a máxima formação de glicerol        

(1,93 g L-1) foi encontrada durante fermentação de hidrolisado que teve o simples 

ajuste de pH (controle) e inóculo cultivado em glicose, ou seja, no hidrolisado que 

continha maior teor de tóxicos em relação àqueles nos quais foram empregados 

os procedimentos de destoxificação. Segundo Nevoigt e Stahl (1997) o glicerol 

desempenha papel de soluto compatível em diferentes situações de stress em 
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leveduras. Arruda e Felipe (2009) também atribuíram a produção de glicerol por 

C. guilliermondii como um provável mecanismo de defesa da levedura em 

condições de estresse celular, uma vez que as fermentações foram realizadas em 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana. 

Semelhante ao observado para o glicerol, a maior produção de etanol 

(6,22 g L-1) também ocorreu no hidrolisado que teve o simples ajuste de pH 

(controle), mas quando empregou-se xilose como fonte de carbono para inóculo. 

Este valor foi 48,2% e 129,4% superior às máximas concentrações de etanol 

observadas quando se empregou inóculo em xilose e hidrolisados destoxificados 

por alteração de pH combinada à adsorção em carvão ativado e pela adsorção 

em resinas de troca iônica, respectivamente.  Verifica-se ainda no presente 

trabalho que a máxima concentração de etanol correspondeu a 26,2% da máxima 

concentração de xilitol encontrada no hidrolisado que teve o simples ajuste de pH 

(controle). Valor semelhante é notado nas pesquisas realizadas por Rodrigues et 

al. (2003c), uma vez que a formação de etanol alcançou 22,2% da máxima 

concentração de xilitol, por isso os procedimentos de destoxificação dos 

hidrolisados são muito importantes para se diminuir a formação destes 

subprodutos para obtenção de elevados valores de parâmetros fermentativos. 
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Figura 5.12. Efeito das diferentes fontes de carbono (A – xilose; B - glicose e C - 
mistura de xilose e glicose) empregadas no preparo do inóculo de C. 
guilliermondii durante fermentações do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 
cana destoxificado por alteração de pH combinado à adsorção em carvão vegetal 
ativado (   ); adsorção em resinas de troca iônica (   ) e hidrolisado que teve o 
simples ajuste de pH - controle (   ) sobre a formação de etanol (símbolos sólidos) 
e glicerol (símbolos abertos).  
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5.4 Fermentações do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em 

fermentadores de bancada  

 

Nesta etapa as fermentações foram realizadas em fermentadores de 

bancada para se avaliar a ampliação de escala do processo empregando-se as 

condições previamente estabelecidas em frascos Erlenmeyer relativas à fonte de 

carbono utilizada no preparo do inóculo em função dos procedimentos de 

destoxificação do hidrolisado. 

A Figura 5.13 apresenta o comportamento da levedura sobre o consumo 

de xilose, glicose, arabinose, formação de biomassa e produção de xilitol na 

condição escolhida em frascos Erlenmeyer para ampliação de escala (inóculo – 

xilose [30 g L-1] e destoxificação – alteração de pH combinada à adsorção em 

carvão) e os resultados obtidos nas fermentações em fermentadores de bancada. 

Está claro nesta figura que a realização das fermentações em frascos Erlenmeyer 

em comparação às em fermentadores de bancada influenciou a bioconversão de 

xilose em xilitol por C. guilliermondii, uma vez que mais de 96% de xilose já havia 

sido consumida em 96h (Figura 5.13A) quando os experimentos foram realizados 

em frascos, enquanto neste mesmo tempo apenas 65,3% e 72,9% foram 

constatadas para os ensaios nos fermentadores de 2,4L e 16L, respectivamente. 

Essa diminuição no consumo de xilose observada com o aumento de escala para 

fermentadores de 2,4L e 16L é confirmada pelos valores de velocidade específica 

de consumo de substrato (µSMáx), os quais foram de apenas 0,201 e 0,250 gXilose 

gCél
-1 h-1, respectivamente, enquanto o valor deste parâmetro foi de 0,623 gXilose 

gCél
-1 h-1 para frascos Erlenmeyer (Tabela 5.6). Este fato pode estar associado às 

condições de disponibilidade de oxigênio em frascos Erlenmeyer em relação aos 

fermentadores de bancada terem sido diferentes, uma vez que o oxigênio é o 

parâmetro mais crítico neste bioprocesso, aliado ao fato das condições de cultivo 

obtidas em frascos terem sido padronizadas e mantidas nos fermentadores. 

Segundo Martínez, Silva e Felipe (2000) a agitação e a aeração empregadas num 

processo fermentativo influenciam a transferência de oxigênio e 

consequentemente, no consumo de xilose e formação do produto.  

Nos frascos Erlenmeyer observou-se também maior produção de xilitol 

(Figura 5.13D) com máxima concentração de 49,87 g L-1, a qual foi 26,6% e 

21,8% superior às máximas concentrações encontradas nos fermentadores de 
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2,4L e 16L, respectivamente. Tal favorecimento ainda é reforçado ao se observar 

os dados da Tabela 5.6, na qual nota-se que a máxima velocidade específica de 

formação de produto (µPMáx) em frascos Erlenmeyer foi de 0,260 g g-1 h-1, 

enquanto nos fermentadores de 2,4L e 16L este valor foi de apenas µPMáx = 0,077 

g g-1 h-1 e µPMáx = 0,050 g g-1 h-1, respectivamente. Nota-se diferença entre os 

valores de velocidade específica de formação de xilitol entre os fermentadores, o 

que pode ser atribuído a algum fenômeno de transporte, pois segundo Mavituna 

(1996), este é o principal fenômeno que influencia o aumento de escala. Assim, a 

transferência de massa gás-líquido no fermentador de 16L pode ter sido diferente 

em relação ao fermentador de 2,4L, uma vez que segundo Van´t Riet e Tramper 

(1991) aumento de escala altera o tempo de mistura, que por sua vez altera a 

concentração de oxigênio dissolvido, o que possivelmente proporcionou as 

diferenças nos µPMáx observados nos meios.  

Destaca-se na Tabela 5.6 que o máximo valor de produtividade de xilitol 

(QP = 0,481 g L-1 h-1) foi alcançado às 96h de fermentação em frascos Erlenmeyer 

e que este foi em média 41,1% superior se comparado com os valores obtidos 

nos fermentadores. Além disto, ressalta-se que para se atingir o máximo valor 

deste parâmetro nos fermentadores (QP = 0,277 e 0,290 g L-1 h-1 para 2,4L e 16L, 

respectivamente) foram necessárias 132h de fermentação, tempo esse superior 

em 36h em relação ao tempo da fermentação realizada em frascos Erlenmeyer.  

Com relação ao fator de conversão de xilose em xilitol, não se observou 

diferenças tão marcantes quanto ao máximo valor encontrado nas fermentações 

realizadas em frascos Erlenmeyer em comparação aos fermentadores, uma vez 

que apenas 13,7% (em média) de diferença foi constatada, além do fato destes 

valores terem sido obtidos no final das fermentações com 120h e 132h para 

frascos e fermentadores, respectivamente. Da mesma forma que para o fator de 

conversão (YP/S), para a eficiência de conversão ( ) não foram observadas 

diferenças marcantes nos valores deste parâmetro, ao se comparar frascos com 

fermentadores, uma vez que   é calculado em função de YP/S.  
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Figura 5.13. Consumo de xilose (A), glicose e arabinose (B), crescimento celular 
(C) e produção de xilitol (D) por C. guilliermondii durante fermentações em frascos 
Erlenmeyer (   ) e em fermentadores de bancada de 2,4L (    ) e 16L (    ) de 
hidrolisados hemicelulósicos de bagaço de cana destoxificados. 
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Tabela 5.6. Parâmetros fermentativos obtidos durante fermentação de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em frascos 
Erlenmeyer na condição escolhida para ampliação e em fermentadores de bancada de 2,4L e 16L por C. guilliermondii. 

YP/S (gxilitol gxilose
-1

) 

Tempo 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

Frascos Erlenmeyer  0,488 - 0,610 - 0,663 - 0,749 - 0,783 - - 

Fermentador 
2,4L 0,441 0,508 0,593 0,558 0,587 0,638 0,632 0,620 0,634 0,686 0,628 

16L 0,000 0,321 0,397 0,377 0,468 0,571 0,627 0,613 0,629 0,665 0,646 

             
             

QP (gxilitol  L
-1 h-1) 

Tempo 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

Frascos Erlenmeyer  0,327 - 0,443 - 0,453 - 0,481 - 0,416 - - 

Fermentador 
2,4L 0,135 0,172 0,188 0,198 0,215 0,234 0,248 0,258 0,265 0,277 0,248 

16L 0,000 0,110 0,143 0,157 0,181 0,216 0,249 0,255 0,272 0,290 0,271 

             
             

  (%) 

Tempo 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

Frascos Erlenmeyer  53,210 - 66,523 - 72,296 - 81,692 - 85,431 - - 

Fermentador 
2,4L 48,107 55,385 64,660 60,851 64,019 69,587 68,882 67,650 69,141 74,774 68,523 

16L 0,000 35,033 43,261 41,108 51,066 62,271 68,322 66,896 68,566 72,554 70,400 

             
             

Velocidades específicas 
 µXMáx (h

-1) µPMáx  (gxilitol gcel
-1 h-1) µSMáx (gxilose gcel

-1 h-1) 

Frascos Erlenmeyer  0,078 0,260 0,623 

Fermentador 
2,4L 0,130 0,077 0,201 
16L 0,176 0,050 0,250 

1
1
5
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Quanto ao crescimento, o perfil deste é apresentado na Figura 5.13C e os 

dados de velocidade específica deste (µX) na Tabela 5.6.  Constata-se nesta 

Tabela o favorecimento da formação de biomassa nas fermentações em 

fermentadores em comparação à realizada em frascos Erlenmeyer, mostrando 

assim uma preferência do metabolismo da levedura para formação de células ao 

invés do xilitol. Este fato indica que provavelmente a disponibilidade de oxigênio 

dissolvido nos fermentadores não foi adequada, dando assim preferência ao 

processo respiratório ao invés do fermentativo. De acordo com Vandeska et al. 

(1995), o nível de oxigênio que favorece a produção de xilitol está na faixa de 

limitação de oxigênio, o qual difere do nível que favorece o crescimento celular. 

Uma possível explicação para esse fato é que o suprimento de oxigênio nos 

fermentadores estava acima da considerada ideal para produção de xilitol, uma 

vez que este é responsável pela ativação do sistema de transporte de xilose, bem 

como determina a partição do fluxo de carbono da xilose entre crescimento celular 

e formação de produtos. O excesso de oxigênio leva a oxidação de NADH à NAD+ 

e alta relação NAD+/NADH resulta na oxidação de xilitol à xilulose. Como 

resultado, menos xilitol e mais células são formadas (HAHN-HÄGERDAL et al., 

1994; BRANCO, 2010). Hahn-Hägerdal et. al. (1994) observaram que sob baixa 

velocidade específica de consumo de oxigênio, o sistema de transferência de 

elétrons não é capaz de reoxidar o NADH produzido por respiração e/ou 

fermentação. Como conseqüência, a concentração intracelular de NADH 

aumenta, resultando na redução da taxa de reação de xilitol desidrogenase NAD+-

dependente, com conseqüente acúmulo de xilitol.  

 De acordo com resultados apresentados nas Figuras 5.13C e 5.13D, 

observa-se que o aumento de escala do processo resultou no aumento 

proporcional do crescimento celular diferente do observado para produção de 

xilitol, a qual foi favorecida em frascos Erlenmeyer, conforme discutido 

anteriormente. A máxima concentração celular observada foi 13,66 g L-1 para 

fermentador de 16L, seguida da concentração de 9,75 g L-1 e de 5,53 g L-1 para 

fermentador de 2,4L e frascos Erlenmeyer, respectivamente. Estes dados 

corroboram com os obtidos por Canilha (2006) durante fermentação de 

hidrolisado hemicelulósico de palha de trigo por C. guillermondii, cujas 

concentrações celulares obtidas em fermentadores foram sempre superiores 

àquelas observadas quando comparadas ao cultivo em frascos Erlenmeyer. 
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Assim, o fator disponibilidade de oxigênio nas fermentações influenciou também o 

crescimento celular. Nota-se ainda na Tabela 5.6 que os valores de velocidade 

específica de crescimento celular nos fermentadores de 2,4L (µXMáx = 0,130 h-1) e 

16L (µXMáx = 0,176 h-1) foram 40,0% e 55,7%, respectivamente superiores ao 

encontrado em frascos Erlenmeyer (µXMáx = 0,078 h-1), mostrando mais uma vez 

que o metabolismo de xilose nestes casos estavam mais direcionados para a 

produção de células do que para a produção de xilitol, possivelmente devido à 

maior disponibilidade de oxigênio nos fermentadores. 

Análises microscópicas ao final das fermentações revelaram que a 

viabilidade das células se manteve constante (100%) para todas as condições 

avaliadas.  

Semelhante ao já constatado durante cultivo em frascos Erlenmeyer a 

glicose foi rapidamente assimilada nas primeiras horas de fermentação e a 

arabinose foi lentamente consumida nas fermentações em fermentadores de 

bancada (Figura 5.13B). Conforme observado para o crescimento de biomassa, 

verificou-se que a ampliação de escala de 2,4L para 16L resultou em 

favorecimento de assimilação de arabinose, uma vez que ao final da fermentação 

valores de 65,6% e 78,5% foram encontrados respectivamente, enquanto apenas 

42,2% foi observado quando da realização dos experimentos em frascos 

Erlenmeyer (Figura 5.13B).  

Com relação ao ácido acético, semelhante ao constatado em frascos, 

observou-se a capacidade de assimilação deste pela levedura com consequente 

aumento dos valores de pH (Figura 5.14). O maior consumo deste ácido por C. 

guillermondii (93,4%), ocorreu em fermentador de maior capacidade (16L), 

comportamento semelhante à assimilação de arabinose, com consequente 

aumento na concentração celular em comparação às fermentações em frascos 

(Figura 5.13C). Possivelmente a disponibilidade de oxigênio dissolvido no meio 

interferiu também na assimilação de ácido acético, uma vez que o aumento do 

consumo deste ácido é característica de maior quantidade de oxigênio no meio 

(MARTÍNEZ; SILVA; FELIPE, 2000), determinando o direcionamento do fluxo de 

carbono para crescimento, conforme observado nos fermentadores ou para 

formação de produto como observado nos frascos Erlenmeyer. A característica da 

levedura em assimilar o ácido acético é importante pelo fato de propiciar a 
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destoxificação do meio. Segundo Martínez, Silva e Felipe (2000) a alta 

disponibilidade de oxigênio no meio proporciona aumento no consumo não só de 

ácido acético, mas também de arabinose, o que poderia explicar então os 

favorecimentos dos consumos destes quando comparamos os resultados de 

fermentadores com frascos Erlenmeyer do presente trabalho. Possivelmente, a 

alta disponibilidade de oxigênio nos fermentadores levou a conversão de ácido 

acético a acetil-Coa, o qual é o principal intermediário do ciclo do ácido 

tricarboxílico, usado para formação de coenzimas redutoras, que são oxidadas na 

cadeia respiratória.  

 

Figura 5.14. Consumo de ácido acético (linha sólida) e variação do pH (linha 
tracejada) por C. guilliermondii durante fermentação em hidrolisado 
hemicelulósico de bagaço de cana em frascos Erlenmeyer (  ) e em 
fermentadores de bancada de 2,4L (     ) e 16L (    ). 

 
Uma avaliação comparativa entre dados obtidos no presente trabalho com 

resultados de outras pesquisas empregando diferentes biomassas e mesma 

levedura é apresentada na Tabela 5.7. Verifica-se que quando da utilização de 

fermentador de 2,4L, o fator de conversão de xilose em xilitol observado na 

presente pesquisa (YP/S = 0,69 g g-1) foi semelhante ao obtido nas pesquisas de 

Rodrigues (2005), a qual empregou mesmo tipo de hidrolisado, levedura e valor 

de kLa. No entanto, este valor foi superior aos demais dados observados na 

literatura em comparação com os fermentadores de menor capacidade (entre 1,0L 

e 2,4L), independentemente do valor de kLa empregado, com exceção do 

hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada, cujo valor foi 21,6% superior. Já 

quando do emprego de fermentador de maior capacidade (16L) este parâmetro 

mostrou-se semelhante quando da utilização de mesmo valor de kLa em 
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hidrolisado hemicelulósico de palha de trigo (YP/S = 0,65 g g-1), sendo o valor 

encontrado no presente trabalho (YP/S = 0,67 g g-1) inferior aos reportados na 

literatura para os hidrolisados de bagaço de cana (MARTÍNEZ, 2005) e palha de 

cevada (MORAES, 2008), nos quais se empregaram kLa de 30 h-1 e  18 h-1, 

respectivamente.  

 
Tabela 5.7. Resultados obtidos no presente trabalho e dados da literatura sobre a 
produção de xilitol por C. guilliermondii cultivada em diferentes hidrolisados 
hemicelulósicos durante fermentação em fermentadores de bancada. 

Hidrolisado 
Hemicelulósico 

Capacidade 
volumétrica do 

Fermentador (L) 

XF 

(g L
-1

) 
S0     

(g L
-1

) 
PMáx  

(g L
-1

) 
YP/SMáx     
(g g

-1
) 

QPMáx    
(g L

-1
 h

-1
) 

kLa  
(h

-1
) 

Referência 

Bagaço de 
cana 

1,5 7,5 82,5 49,1 0,71 0,45 
14,
7 

Rodrigues 
(2005) 

1,5 13,9 65,0 28,7 0,49 0,24 10 
Cunha 
(2006) 

2,4 9,2 57,6 36,6 0,69 0,28 15 
Presente 
trabalho 

2,4 17,5 47,1 24,0 0,51 0,43 17 
Silva 

(2004) 

16,0 13,3 61,0 39,0 0,67 0,29 15 
Presente 
trabalho 

16,0 6,2 82,1 63,1 0,86 0,60 30 
Martínez 
(2005) 

Palha de 
arroz 

1,0 12,0 82,5 52,4 0,65 0,54 18 

Silva, 
Mussatto e 

Roberto 
(2006) 

Palha de 
cevada 

1,0 9,9 60,0 51,3 0,88 0,71 18 
Moraes 
(2008) 

16,0 8,2 61,3 55,6 0,91 0,77 18 
Moraes 
(2008) 

Palha de 
trigo 

2,4 10,5 53,2 28,6 0,55 0,41 15 
Canilha 
(2006) 

16,0 7,7 51,0 30,7 0,65 0,37 15 
Canilha 
(2006) 

XF - Concentração final de células; S0 - Concentração inicial de xilose; PMáx - Concentração final de 
xilitol; YP/SMáx - Fator de conversão de xilose em xilitol; QPMáx - Produtividade volumétrica de xilitol;                     
kLa - coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio.    

 

Com relação à produtividade volumétrica de xilitol, como pode ser 

observado na Tabela 5.7, ao se comparar os dados da presente pesquisa com 

aqueles reportados na literatura, nota-se que os valores deste parâmetro tanto 

para fermentador de 2,4L e 16L foram de forma geral inferiores 

independentemente do hidrolisado e valor de kLa empregados. Tal 

comportamento pode ser devido às características das diferentes matérias-primas 

empregadas para obtenção dos diferentes hidrolisados, os quais são de 
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constituição complexa, provavelmente a presença de algum componente no 

hidrolisado empregado pode ter levado aos baixos valores de produtividade 

alcançados, uma vez que o valor do coeficiente de transferência de oxigênio 

empregado no presente trabalho (kLa = 15 h-1) já vem sendo usado, conforme 

pesquisas anteriores. Roberto, Mancilha e Sato (1999) estudaram o efeito do kLa 

na bioconversão de xilose a xilitol por C. guilliermondii em processo de batelada e 

obtiveram produtividade máxima de 0,52 g L-1 h-1 (36,8 g L-1 de xilitol) com kLa de 

15h-1 em 70h de fermentação, utilizado hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz contendo 62 g L-1 de xilose inicial. Ribeiro (1997) também constatou que em 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana o kLa de 15 h-1 proporcionou melhor 

bioconversão de xilose em xilitol com valor de YP/S = 0,71 g g-1, valor este 

semelhante ao encontrado no presente trabalho para ambos fermentadores.  

A formação dos subprodutos etanol e glicerol também foi constatada nos 

fermentadores de bancada, conforme apresentado na Figura 5.15. Observa-se 

nesta figura, que para todas as condições houve uma rápida formação destes 

compostos nas primeiras 24h de fermentação, coincidente com o esgotamento da 

glicose do meio nestas condições (Figura 5.13B).  

Verifica-se que para o caso do etanol, sua máxima formação (5,12 g L-1) 

ocorreu na fermentação em fermentador de 2,4L, sendo esta 18,0% e 21,0% 

superior às máximas observadas nos experimentos em frascos Erlenmeyer e 

fermentador de 16L, respectivamente. Semelhante ao observado no crescimento 

celular (Figura 5.13C) nota-se aumento na formação de glicerol em função do 

aumento de escala. Constata-se que a máxima formação de glicerol (3,51 g L-1) 

ocorreu em fermentador de maior capacidade (16L), sendo esta superior em 1,2 

vezes à encontrada no de 2,4L e quase 4 vezes à observada nos frascos 

agitados. Segundo Nevoigt e Stahl (1997), a formação de glicerol é um 

mecanismo no qual o micro-organismo evita a perda de água para o meio 

extracelular, enquanto que, no meio intracelular, tanto a sua formação quanto a 

do etanol permitem a manutenção do equilíbrio redox, principalmente na ausência 

de oxigênio. Desta forma, constatou-se mais uma vez que a disponibilidade de 

oxigênio afetou não somente o consumo de xilose, arabinose, ácido acético e a 

produção de xilitol, mas também a formação de subprodutos do metabolismo de 

C. guilliermondii.  
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A formação desses subprodutos durante o metabolismo de xilose por C. 

guilliermondii foi observada nos diferentes hidrolisados, como de bagaço de cana-

de-açúcar (RODRIGUES et al., 2003c, MATOS, 2004; CHAUD, 2010) e de casca 

de aveia (FELIPE et al.,2003). De acordo com Rodrigues et al. (2003c) a 

formação de glicerol e etanol por C. guilliermondii cultivada em bagaço de cana, 

está associada ao pH, sendo a formação de glicerol favorecida em pH 7,5, e a de 

etanol em pH 3,5; diferente ao observado para o xilitol, que é favorecido em pH 

5,5. 

Cunha (2006), não observou a formação de glicerol e etanol durante 

fermentação de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em fermentador de 

menor capacidade (1,5L). De acordo com este autor, tal fato pode estar 

relacionado à baixa concentração de glicose no meio, a qual foi rapidamente 

assimilada pela levedura e provavelmente utilizada para a formação de biomassa, 

sem que houvesse a biossíntese de etanol, em função de uma maior 

disponibilidade de oxigênio no início do processo. Com relação à ausência de 

glicerol o autor sugeriu que uma possível proteção das células foi oferecida pela 

imobilização das mesmas em matriz de hidrogel empregada nesta pesquisa, as 

quais proporcionaram uma proteção destas no início da fermentação, 

principalmente quando estas não estavam adaptadas ao meio de cultivo 

(hidrolisado), o qual continha compostos tóxicos às células. 
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Figura 5.15.  Formação de etanol (A) e glicerol (B) por C. guilliermondii durante 
fermentação em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em frascos 
Erlenmeyer (    ) e em fermentadores de bancada de 2,4L (    ) e 16L  (    ). 
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6. CONCLUSÕES  
 

Os resultados do presente trabalho permitem concluir que: 

 

 Os procedimentos de destoxificação do hidrolisado hemicelulósico 

de bagaço de cana proporcionaram a diminuição das concentrações dos 

compostos tóxicos,  perda de cor e de açúcares; 

 

 Independentemente do procedimento de destoxificação empregado 

a maior eficácia destes ocorreu quanto à remoção de fenóis em relação aos 

demais tóxicos avaliados (ácido acético, furfural, 5-hidroximetilfurfural e íons 

metálicos);   

 

 A utilização de resinas de troca iônica foi a metodologia mais eficaz 

na remoção de todos os tóxicos, bem como proporcionou maior perda de cor e 

menor de xilose em comparação aos demais procedimentos avaliados; 

 
 A constituição do polímero vegetal a ser empregado na 

destoxificação de hidrolisados deve ser levada em consideração, uma vez que a 

propriedade de destoxificação deste está relacionada ao teor de taninos, a qual 

no presente trabalho levou a morte celular, que pode ser atribuída a complexação 

dos taninos com íons metálicos presentes nos hidrolisados;  

 
 A influência da fonte de carbono empregada no preparo do inóculo 

foi constatada em função do procedimento de destoxificação empregado em 

relação ao fator de conversão de xilose em xilitol (YP/S), tendo em vista que com a 

utilização de resinas este valor foi máximo quando se empregou xilose, enquanto 

no caso do carvão este valor foi semelhante independentemente da fonte de 

carbono empregada; 

 
 Ficou evidente a necessidade de destoxificação do hidrolisado em 

função dos baixos valores dos parâmetros fermentativos obtidos durante as 

fermentações do hidrolisado que teve o simples ajuste de pH (controle) e ao 

mesmo tempo em que se constatou nesta condição maior concentração do 

subproduto glicerol em resposta ao stress celular, relacionada a maior 
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concentração de compostos tóxicos presentes neste hidrolisado, semelhante ao 

observado para o etanol; 

 
 A escolha do procedimento de destoxificação a ser avaliado deve 

ser baseada não somente nos parâmetros fermentativos do processo, mas 

também em função de características como custo e facilidade de manipulação, as 

quais foram empregadas na etapa de ampliação de escala do processo utilizando-

se fermentadores de 2,4L e 16L. Nesta etapa a escolha da fonte de carbono 

xilose para o preparo do inóculo foi feita em função de que nestas condições 

observou-se maior capacidade da levedura como agente destoxificante, como 

maior assimilação de compostos fenólicos;  

 
 A realização das fermentações em frascos Erlenmeyer em 

comparação às em fermentadores de bancada influenciou a bioconversão de 

xilose em xilitol por C. guilliermondii, já que a realização dos experimentos em 

frascos levou aos máximos valores dos fermentativos parâmetros fermentativos 

avaliados, possivelmente pelas diferenças na disponibilidade de oxigênio, entre 

frascos e fermentadores, uma vez que este é o parâmetro mais crítico neste 

bioprocesso; 

 

 A ampliação de escala de produção de xilitol em fermentador de 

2,4L para 16L foi possível utilizando como critério o kLa, uma vez que os valores 

dos parâmetros fermentativos avaliados (YP/S 2,4L = 0,69 g g-1;   2,4L = 74,8% e     

QP 2,4L = 0,28 g L-1 h-1; YP/S 16L= 0,67 g g-1;   16L = 72,6% e QP 16L = 0,29 g L-1 h-1) 

foram semelhantes. 

 
 A continuidade das pesquisas com vistas ao alcance de uma 

tecnologia alternativa à produção de xilitol por via química, ou seja, o processo 

biotecnológico deve ser baseada em pesquisas que contemplem a avaliação do 

efeito do oxigênio sobre este bioprocesso quando da utilização de reatores de 

maior escala, levando-se em consideração as particularidades do processo como 

características da matéria-prima, condição de hidrólise e suplementação 

nutricional.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho e dando 

continuidade aos estudos de ampliação de escala da produção biotecnológica de 

xilitol por Candida guilliermondii FTI 20037, sugere-se: 

 

 Estudar outros métodos de destoxificação do hidrolisado 

hemicelulósico (destoxificação biológica ou por membrana), buscando diminuir as 

perdas quanto ao teor de xilose e no volume final do hidrolisado, ocasionadas 

pela utilização dos métodos convencionais, como a alteração de pH combinada à 

adsorção em carvão vegetal ativado e no caso das resinas de troca iônica quanto 

ao custo desta metodologia; 

 

 Estudar detalhadamente a influência da agitação e da aeração em 

fermentador de menor capacidade e estabelecer condição otimizada; 

 

 Prosseguir os estudos em fermentadores de maior escala; 

 

 Avaliar a produção de xilitol por C. guilliermondii geneticamente 

modificada, com o intuito de aumentar o valor de produtividade volumétrica de 

xilitol. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1. Tabelas dos resultados de fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em frascos Erlenmeyer.  

 Nesta seção, encontram-se representados por tabelas, os valores de concentrações de açúcares, ácido acético, xilitol, 

etanol e glicerol, bem como variação de pH e crescimento celular obtidos do cultivo de C. guilliermondii em diferentes fontes de 

carbono (xilose, glicose ou mistura de xilose e glicose) durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana 

submetido a procedimentos de destoxificação ou ao simples ajuste de pH.  

Tabela A.1.1. Concentrações de xilose (g L-1) obtidas do cultivo de C. guilliermondii em diferentes fontes de carbono (A-xilose; B-glicose e 
C-mistura de xilose e glicose) durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por: alteração de pH 
combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste de pH 
(Controle). 

Xilose (g L-1) 

Tempo (h) 
A B C 

pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle 

0 63,965 72,605 56,378 64,862 71,850 59,038 64,004 69,683 59,294 

24 47,862 53,430 54,501 53,725 50,687 56,866 50,287 53,623 52,123 

48 29,077 38,075 47,616 42,623 33,981 52,393 32,518 40,980 50,501 

72 14,718 13,839 42,758 25,698 13,197 43,830 17,134 24,773 41,612 

96 2,313 1,808 28,683 12,294 1,053 31,230 2,768 5,116 29,222 

120 0,310 0,159 14,542 1,367 0,000 16,432 0,393 1,453 17,787 

 

 

1
4
7

 



148 
 

Tabela A.1.2. Concentrações de glicose (g L-1) obtidas do cultivo de C. guilliermondii em diferentes fontes de carbono (A-xilose; B-glicose e 
C-mistura de xilose e glicose) durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por: alteração de pH 
combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste de pH 
(Controle). 

Glicose (g L-1) 

Tempo 

(h) 

A B C 

pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle 

0 7,865 4,717 6,933 7,558 4,429 7,442 7,424 4,114 7,120 

24 0,000 0,000 2,923 0,000 0,000 1,342 0,000 0,000 6,231 

48 0,000 0,000 0,368 0,000 0,000 0,286 0,000 0,000 1,060 

72 0,000 0,000 0,293 0,000 0,000 0,213 0,000 0,000 0,205 

96 0,000 0,000 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,181 

120 0,000 0,000 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 

Tabela A.1.3. Concentrações de arabinose (g L-1) obtidas do cultivo de C. guilliermondii em diferentes fontes de carbono (A-xilose; B-glicose 

e C-mistura de xilose e glicose) durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por: alteração de pH 
combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste de pH 
(Controle). 

Arabinose (g L-1) 

Tempo 

(h) 

A B C 

pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle 

0 5,629 3,495 5,050 5,630 3,888 5,774 5,632 3,799 5,019 

24 5,232 2,978 6,257 5,177 2,938 6,277 5,264 3,716 5,744 

48 5,096 2,699 5,325 5,389 2,275 5,239 5,182 3,318 5,079 

72 4,913 2,594 5,169 4,755 1,752 5,266 3,849 2,452 4,809 

96 4,242 1,990 5,086 4,807 1,603 5,031 3,054 1,854 4,779 

120 3,254 0,927 5,155 4,597 1,592 4,796 2,806 0,984 4,702 
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Tabela A.1.4. Concentrações de ácido acético (g L-1) obtidas do cultivo de C. guilliermondii em diferentes fontes de carbono (A-xilose; B-
glicose e C-mistura de xilose e glicose) durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por: alteração 
de pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste 
de pH (Controle). 

Ácido acético (g L-1) 

Tempo 

(h) 

A B C 

pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle 

0 4,374 1,790 4,578 4,492 1,673 5,098 4,461 1,632 4,672 

24 3,768 1,014 4,486 3,625 0,846 4,750 3,679 0,976 4,666 

48 3,365 0,293 3,926 3,113 0,306 3,902 3,357 0,307 3,434 

72 2,755 0,000 3,125 2,055 0,000 3,402 2,483 0,000 3,147 

96 1,828 0,000 2,192 1,089 0,000 2,644 1,977 0,000 2,367 

120 0,976 0,000 1,942 0,257 0,000 1,895 0,693 0,000 1,667 

Tabela A.1.5. Concentrações de xilitol (g L-1) obtidas do cultivo de C. guilliermondii em diferentes fontes de carbono (A-xilose; B-glicose e C-

mistura de xilose e glicose) durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por: alteração de pH 
combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste de pH 
(Controle). 

Xilitol (g L-1) 

Tempo (h) 
A B C 

pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

24 7,857 9,387 0,000 5,263 8,070 0,000 8,141 8,308 0,000 

48 21,282 27,837 4,377 16,123 23,223 4,490 19,486 18,356 2,753 

72 32,648 42,953 9,761 26,429 38,489 10,947 31,234 31,976 7,450 

96 46,184 50,540 15,722 40,353 47,765 15,781 46,380 40,771 14,626 

120 49,868 46,163 23,848 50,923 44,525 24,191 49,270 38,441 22,044 
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Tabela A.1.6. Concentrações de etanol (g L-1) obtidas do cultivo de C. guilliermondii em diferentes fontes de carbono (A-xilose; B-glicose e 
C-mistura de xilose e glicose) durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por: alteração de pH 
combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste de pH 
(Controle). 

Etanol (g L-1) 

Tempo 

(h) 

A B C 

pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

24 4,096 2,712 2,464 3,495 2,086 2,879 3,893 2,926 2,443 

48 4,712 2,524 4,845 3,505 2,060 4,455 4,105 3,198 2,850 

72 4,199 2,283 5,326 3,052 2,326 4,450 3,714 2,582 3,233 

96 3,819 1,940 6,229 2,490 1,543 4,887 4,365 2,230 5,327 

120 3,599 1,131 5,837 2,433 0,694 5,094 3,040 1,802 5,866 

Tabela A.1.7. Concentrações de glicerol (g L-1) obtidas do cultivo de C. guilliermondii em diferentes fontes de carbono (A-xilose; B-glicose e 

C-mistura de xilose e glicose) durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por: alteração de pH 
combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste de pH 
(Controle). 

Glicerol (g L-1) 

Tempo 

(h) 

A B C 

pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

24 0,903 0,660 1,221 0,291 0,541 1,090 0,905 0,742 0,919 

48 0,813 0,654 1,494 0,261 0,677 1,890 0,720 0,852 1,451 

72 0,769 0,892 1,485 0,151 0,680 1,852 0,507 0,950 1,513 

96 0,877 1,096 1,591 0,200 0,797 1,769 0,391 1,272 1,546 

120 0,882 0,835 1,736 0,532 0,746 1,929 0,574 1,323 1,679 
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Tabela A.1.8. Variações do pH obtidas do cultivo de C. guilliermondii em diferentes fontes de carbono (A-xilose; B-glicose e C-mistura de 
xilose e glicose) durante fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por: alteração de pH combinada à 
adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste de pH (Controle). 

pH 

Tempo 

(h) 

A B C 

pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle 

0 5,61 5,66 5,52 5,6 5,62 5,53 5,61 5,65 5,53 

24 5,56 5,42 5,33 5,63 5,71 5,37 5,56 5,64 5,22 

48 5,59 6,07 5,44 5,79 6,53 5,47 5,62 6,45 5,41 

72 5,84 6,52 5,57 6,18 6,34 5,57 5,93 6,66 5,54 

96 6,24 5,82 5,64 6,55 5,78 5,64 6,35 6,09 5,64 

120 6,47 5,38 5,67 6,68 5,44 5,68 6,51 5,64 5,68 

Tabela A.1.9. Concentrações celulares (g L-1) obtidas do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado por: alteração de pH 
combinada à adsorção em carvão vegetal ativado (pHCA); adsorção em resinas de troca iônica (RTI) e submetido ao simples ajuste de pH 
(Controle) durante a fermentações por C. guilliermondii cultivada em diferentes fontes de carbono (A – xilose; B - glicose e C - mistura de 
xilose e glicose). 

Concentração celular (g L-1) 

Tempo 

(h) 

A B C 

pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle pHCA RTI Controle 

0 0,880 0,774 0,974 0,871 0,995 0,962 0,816 0,781 0,930 

24 2,141 3,272 2,880 2,133 3,503 2,974 1,974 3,122 3,019 

48 2,666 4,733 3,891 2,833 4,7889 4,528 2,687 4,278 4,277 

72 3,150 5,624 4,714 3,421 5,807 5,030 3,456 5,573 4,888 

96 4,256 7,196 5,185 4,363 7,552 6,003 4,001 6,575 5,598 

120 5,534 9,833 5,869 5,159 10,626 6,724 5,505 8,496 6,119 
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Apêndice 2. Tabelas dos resultados de fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana em fermentadores de 
bancada. 

 Nesta seção, encontram-se representados por tabelas, os valores de concentrações de açúcares, ácido acético, xilitol, 

etanol e glicerol, bem como variação de pH e crescimento celular obtidos do cultivo de C. guilliermondii durante fermentações 

em fermentadores de bancada de 2,4L e 16L do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado. 

Tabela A.2.1. Concentrações de açúcares (g L-1) durante fermentações em fermentadores de bancada de 2,4L e 16L de 
hidrolisados hemicelulósicos de bagaço de cana por C. guilliermondii. 

Açúcares (g L-1) 

 Xilose Glicose Arabinose Xilitol 

Fermentador (L) 2,4 16 2,4 16 2,4 16 2,4 16 

Tempo (h)         

0 57,580 60,971 7,928 7,808 7,032 7,801 0,000 0,000 

6 56,639 55,089 1,415 0,645 7,193 7,810 0,000 0,000 

12 54,842 54,001 0,000 0,000 8,160 8,601 0,000 0,000 

24 50,226 51,970 0,000 0,000 6,899 8,272 3,244 0,000 

36 45,385 48,610 0,000 0,000 6,224 6,781 6,194 3,972 

48 42,335 43,710 0,000 0,000 5,634 6,448 9,040 6,846 

60 36,294 35,970 0,000 0,000 5,322 6,012 11,878 9,425 

72 31,256 33,200 0,000 0,000 5,050 5,509 15,454 13,012 

84 26,712 29,300 0,000 0,000 5,030 5,314 19,698 18,106 

96 19,960 22,800 0,000 0,000 4,598 4,904 23,763 23,949 

108 12,736 16,100 0,000 0,000 4,444 4,393 27,819 27,539 

120 7,500 9,100 0,000 0,000 3,469 3,039 31,752 32,620 

132 4,173 3,430 0,000 0,000 3,117 2,944 36,620 38,285 

144 0,816 0,590 0,000 0,000 2,004 1,716 35,668 38,980 
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Tabela A.2.2. Concentrações de ácido acético, etanol, glicerol e concentração celular (g L-1) durante fermentações em 
fermentadores de bancada de 2,4L e 16L de hidrolisados hemicelulósicos de bagaço de cana por C. guilliermondii. 

 Ácido acético Etanol Glicerol Concentração Celular 

Fermentador (L) 2,4 16 2,4 16 2,4 16 2,4 16 

Tempo (h)         

0 4,622 4,768 0,000 0,000 0,000 0,000 0,824 0,931 

6 4,651 4,566 4,485 3,457 1,150 0,857 2,044 2,364 

12 4,267 4,542 5,127 3,934 1,084 1,045 3,163 3,249 

24 4,371 4,070 5,068 3,372 1,297 1,039 3,566 4,041 

36 4,257 3,769 3,898 3,698 1,153 1,234 4,517 4,815 

48 3,742 3,398 3,266 4,051 1,411 1,185 4,766 5,469 

60 3,276 2,831 3,882 3,228 1,544 1,290 5,447 6,585 

72 2,942 2,309 2,369 2,938 1,414 1,650 5,911 7,543 

84 2,595 1,963 2,274 2,627 1,936 2,096 6,330 8,262 

96 2,235 1,472 1,711 2,996 2,210 2,475 7,140 9,065 

108 1,985 0,979 1,448 1,652 1,894 2,817 7,692 10,032 

120 1,885 0,719 1,124 1,765 2,786 3,270 8,954 10,731 

132 1,412 0,515 1,873 0,666 2,631 3,512 9,544 12,365 

144 1,204 0,315 1,844 0,836 2,964 2,875 9,169 13,298 
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Tabela A.2.3. Variações de pH durante fermentações em fermentadores de bancada de 2,4L e 16L de hidrolisados 
hemicelulósicos de bagaço de cana por C. guilliermondii. 

 

pH 

Fermentador (L) 2,4 16 

Tempo (h)   

0 5,59 5,59 

6 5,49 5,54 

12 5,51 5,52 

24 5,54 5,63 

36 5,61 5,69 

48 5,72 5,72 

60 5,8 5,82 

72 5,88 5,91 

84 5,97 6,03 

96 6,07 6,09 

108 6,16 6,19 

120 6,25 6,24 

132 6,28 6,32 

144 6,34 6,43 
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Apêndice 3. Ilustrações e dimensões dos fermentadores de bancada de 2,4L e 16L. 

 Nesta seção, encontram-se representados por ilustrações e tabelas (contendo as dimensões) dos fermentadores de 

bancada de 2,4L e 16L empregados no cultivo de C. guilliermondii durante fermentações do hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana destoxificado. 

 
Figura A.3.1. Esquema do sistema do fermentador de 2,4L empregado nas fermentações do hidrolisado hemicelulósico de bagaço 
de cana por C. guilliermondii. 1
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Tabela A.3.1. Dimensões do fermentador de 2,4L empregado nas fermentações do 
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana por C. guilliermondii. 
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Figura A.3.2. Ilustração do sistema do fermentador de 2,4L empregado nas 
fermentações do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana por C. guilliermondii. 
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Figura A.3.3. Esquema do sistema do fermentador de 16L empregado nas fermentações em hidrolisado hemicelulósico de bagaço 
de cana por C. guilliermondii.   
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Tabela A.3.2. Dimensões do fermentador de 16L empregado nas fermentações do 
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana por C. guilliermondii. 
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