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RESUMO 
 
MORAES, E. J. C. Estudo de viabilidade econômica da produção de xilitol a partir de 
hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada. 2008. 157f. Tese (Doutorado em 
Biotecnologia Industrial) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 
2008. 

 Materiais lignocelulósicos, como a palha de cevada, são fontes de baixo custo com 
potenciais aplicações em bioprocessos. A fração hemicelulósica destes materiais pode ser 
hidrolisada usando-se ácidos minerais, para a liberação de seu principal açúcar componente, a 
xilose que é substrato para a bioprodução de xilitol. Já a fração celulósica pode ser deslignificada 
fazendo uso de álcalis e posteriormente hidrolisada com ácidos minerais para a liberação da 
glicose. O principal objetivo desta pesquisa foi avaliar economicamente a bioprodução de xilitol a 
partir da fração hemicelulósica da palha de cevada. A caracterização química da palha de 
cevada revelou a presença de 38,55% de celulose, 21,41% de hemicelulose e 19,90% de lignina. 
Após a etapa de caracterização a palha foi hidrolisada utilizando-se ácido sulfúrico para extração 
da xilose, empregando-se um planejamento fatorial 24-1. As melhores condições de hidrólise 
foram a uma temperatura de 120ºC, concentração ácida de 2,6%, tempo de reação de 20 
minutos e relação sólido: líquido de 1:13,5. Nessas condições obteve-se um rendimento de 
extração de xilose da ordem de 84,38%. A celolignina resultante desse processo foi submetida a 
uma nova hidrólise de acordo com planejamento experimental 24-1 sendo que as melhores 
condições de hidrólise para a máxima eficiência de extração de glicose de 67,96% foi a uma 
temperatura de 179ºC, concentração ácida de 3%, tempo de reação de 30 minutos e relação 
sólido: líquido de 1:8. Após a realização das hidrólises, o hidrolisado hemicelulósico foi 
submetido à destoxificação para eliminação dos compostos inibitórios ao metabolismo 
microbiano e sua posterior fermentação com a levedura Candida guilliermondii enquanto o 
hidrolisado celulósico rico em glicose foi utilizado para suplementar o meio de fermentação 
constituído do hidrolisado hemicelulósico uma vez que a glicose foi um dos parâmetros 
nutricionais  avaliados no planejamento fatorial 26-2 utilizado para as fermentações realizadas em 
frascos Erlenmeyer. Estes experimentos foram realizados por 72 horas e as melhores condições 
de cultivo determinadas pelo modelo foram: 3,0 g/L de sulfato de amônio, 1,0 g/L de cloreto de 
cálcio, 20,0 g/L de solução de extrato farelo de arroz e hidrolisado hemicelulósico contendo o 
teor de 60 g/L de xilose sendo que a concentração inicial de células em cada frasco foi de 1,0 
g/L. Nestas condições obteve-se um consumo de xilose e eficiência de conversão de 96,59 e 
59,98%, respectivamente, sendo a produtividade volumétrica de xilitol de 0,48 g/L.h. A fim de 
avaliar o efeito da disponibilidade de oxigênio sobre a bioconversão de xilose em xilitol foram 
realizadas fermentações empregando-se as melhores condições de cultivo obtidas em frascos 
agitados em reator de 1L onde os parâmetros agitação e aeração foram estudados segundo um 
planejamento fatorial 22. De acordo com os resultados os máximos valores de produção, 
produtividade volumétrica e fator de conversão de xilose em xilitol  foram 51,28 g/L, 0,71 g/L.h e 
0,88 g/g, respectivamente, quando a agitação foi de 200 rpm e aeração de 0,9 vvm (KLa≅18h-1) 
em 72 horas de fermentação. As condições de fermentação estabelecidas durante a utilização 
de reator de 1 L foram então empregadas para avaliar o processo a partir de um reator de maior 
capacidade (16 L), utilizando como critério de ampliação o KLa. Os valores de produção, 
produtividade volumétrica e fator de conversão de xilose em  xilitol  foram respectivamente 55,63 
g/L, 0,77 g/L.h e 0,91 g/g, correspondendo a eficiência de conversão de 99,23%. O caldo 
fermentado resultante desta fermentação foi submetido à centrifugação e posterior clarificação. 
Por fim foi realizado um estudo econômico em cada etapa do processo considerando os 
equipamentos, os meios de cultivo empregados e reagentes, consumo de energia elétrica e água 
utilizados no processo, bem como a depreciação dos equipamentos. Após este estudo 
constatou-se que o valor para o xilitol produzido por via biotecnológica a partir do hidrolisado 
hemicelulósico de palha de cevada é de R$ 1.389,05. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Xilitol. Palha de Cevada. Candida guilliermondii. Hidrólise Ácida. 
Planejamento de Experimentos. Viabilidade Econômica.  
 



 

 
 

  ABSTRACT 
 
MORAES, E. J. C. Economic viability study of xylitol production from hemicellulosic 
hydrolysate from barley straw. 2008. 157p. Thesis (Doctoral in Industrial Biotechnology) - 
Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2008. 

Lignocellulosic materials, such as barley straw, are sources of low cost and with potential 
applications in bioprocesses. The hemicellulosic fraction of these materials can be hydrolyzed 
using mineral acids to release xylose, its major sugar component, which is substrate to 
bioproduction of xylitol. The cellulosic fraction can be delignified  using alkalis followed by 
treatment with mineral acids to release glucose. The main objective of this research was to 
evaluate the economic bioproduction of xylitol from hemicellulosic fraction of barley straw. 
Chemical characterization of barley straw revealed the presence of 38.55% cellulose, 21.41% 
hemicellulose and 19.90% lignin. After the characterization stage, the barley straw was 
hydrolyzed with sulphuric acid for the extraction of xylose using a 24-1 factorial design. The 
optimum condition was temperature 120ºC, acid concentration 2.6%, reaction time 20 min and 
solid:liquid ratio 1:13.5. Under this condition the xylose extraction yield was about 84.38%. The 
celolignin was then submitted to a new hydrolyze according to a 24-1 factorial design and the best 
condition for maximum glucose extraction yield (67.96%) was temperature 179ºC, acid 
concentration 3%, reaction time 30 min and solid:liquid ratio 1:8. After hydrolysis, the 
hemicellulosic hydrolysate was submitted to a detoxification step to eliminate the compounds 
inhibitory to the microbial metabolism and fermentation with the yeast Candida guilliermondii 
while the cellulosic hydrolysate, rich in glucose, was used to supplement the fermentation 
medium consisting of the hemicellulosic hydrolysate as glucose was one of the nutritional 
parameters evaluated in the factorial design 26-2 employed to the fermentations carried out in 
Erlenmeyer flasks. These experiments were conducted for 72 h and the best culture conditions 
determined by the model were: 3.0 g/L ammonium sulfate, 1.0 g/L calcium chloride, 20.0 g/L 
solution of rice straw and hemicellulosic hydrolysate containing 60 g/L xylose. The initial cell 
concentration in each flask was 1.0 g/L. Under this condition the xylose consumption and 
conversion efficiency was 96.59 and 59.98%, respectively. The volumetric productivity of xylitol 
was 0.48 g/L.h.  To evaluate the effect of oxygen availability on the bioconversion of xylose into 
xylitol It was realized fermentations employing the best culture conditions obtaining under 
agitation in 1L reaction where the parameters agitation and aeration were studied using a 22 
factorial design. According to the results the maximum values of production, volumetric 
productivity and the factor of xylose concentration into xylitol were 51,28 g/L, 0.71 g/L.h and 0.88 
g/g, respectively, when the agitation was 200 rpm and aeration 0.9 vvm (KLa≅18h-1) in 72 h 
fermentation. The fermentation conditions established during the utilization of 1 L reactor were 
then employed to evaluate the process from a reactor of higher capacity (16 L), and KLa was use 
as criteria to scale up. Production, volumetric productivity and the factor of xylose conversion into 
xylitol were 55.63 g/L, 0.77 g/L.h and 0.91 g/g, respectively, corresponding to a conversion 
efficiency of 99.23%. The fermented broth obtained from this fermentation was centrifuged and 
clarified. An economic study was realized for each stage of the process, considering equipment, 
reagents of the culture media, electric energy consumption and water utilized in the process, as 
well as equipment. It was found that the value of biotechnological produced xylitol from 
hemicellulosic hydrolysate of barley straw is R$ 1.389.05. 
 
KEYWORDS: Xylitol. Barley straw. Candida guilliermondii. Acid hydrolysis. Design of 
experiments. Economic vialibity.  
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1. Introdução 
 

Biomassa lignocelulósica, como os resíduos agroindustriais e florestais, 

constitue reservas naturais renováveis disponíveis em grandes quantidades e 

representam uma importante fonte de matéria-prima que pode ser utilizada em 

processos químicos e biotecnológicos para obtenção de diversos produtos sendo 

uma alternativa às necessidades eminentes de produção de energia e de alimentos.  

Pesquisas relacionadas ao uso sustentável da biomassa vegetal aumentam a 

cada dia, possivelmente em decorrência do crescimento populacional, os problemas 

ambientais conseqüentes deste, e demandas crescentes por alimentos e espaço. A 

destinação incorreta de grande quantidade de resíduos florestais e agro-industriais 

no meio ambiente é um dos principais problemas a ser resolvido, pois embora 

biodegradáveis, tem-se observado o aumento nas dificuldades quanto à reciclagem 

destes materiais. Tais fatores têm contribuído para intensificar a busca do 

desenvolvimento de tecnologias capazes de evitar a destruição dos ecossistemas 

bem como de gerar produtos de alto valor agregado a partir destes materiais. 

 O desenvolvimento de uma tecnologia alternativa para a produção de xilitol, 

álcool pentahidroxilado de xilose, vem ao encontro da preocupação com o uso 

sustentável dos recursos naturais, adicionalmente este produto devido às suas  

características peculiares como poder adoçante semelhante ao da sacarose, 

anticariogenicidade, metabolismo independente de insulina, profilaxia em otites e 

fibrose cística como também  prevenção de osteoporose, possui grande aplicação 

em vários segmentos industriais como farmacêutico, odontológico e alimentício.  

Apesar do xilitol estar presente em fontes naturais como frutas e vegetais a 

baixa concentração em que se encontra dificulta a sua extração, devido a esse fator 

ele é produzido comercialmente por via química, a partir da redução catalítica de 

uma solução de xilose pura obtida por hidrólise ácida da fração hemicelulósica de 

resíduos lignocelulósicos ricos em xilana. Este processo é de de custo elevado 

devido a necessidade do emprego de várias etapas de purificação inicial da solução 

de xilose, porém, uma alternativa a este processo é o emprego de rotas 

biotecnológicas, em que microrganismos são capazes de converter a xilose presente 

nos hidrolisados hemicelulósicos da biomassa vegetal em xilitol. Essa alternativa 



 

 
 

20 

biotecnológicas e apresenta bastante viável, tanto do ponto de vista econômico (uso 

de matéria-prima de baixo custo) quanto ambiental (destinação de resíduos). 

 A obtenção de xilitol por bioprocessos poderá contribuir para o fortalecimento 

de vários segmentos industriais como o farmacêutico, odontológico e alimentício. No 

entanto, para que possa o processo biotecnológico ser competitivo ao químico, pré-

requisitos devem ser atendidos, destacando-se a seleção de linhagem microbiana 

fermentadora de xilose, o estabelecimento de condições ideais de hidrólise da fração 

hemicelulósica da biomassa, a destoxificação adequada do hidrolisado de forma a 

propiciar a maior remoção de inibidores do metabolismo microbiano. Além disso, a 

suplementação nutricional mínima do hidrolisado, de forma a não encarecer o meio 

de fermentação, definição de condições ideais de pH, temperatura, disponibilidade 

de oxigênio, o estabelecimento de técnicas eficazes de purificação do xilitol e 

finalmente, um estudo da viabilidade econômica do processo são imprescindíveis 

para o estabelecimento desta tecnologia.  

Pesquisadores do Grupo de Microbiologia e Bioprocessos da Escola de 

Engenharia de Lorena têm se empenhado no desenvolvimento de pesquisas para 

atender esses pré-requisitos. Dentre os resultados mais importantes a seleção da 

levedura Candida guilliermondii FTI 20037 para esse bioprocesso; estabelecimento 

de parâmetros de hidrólise ácida para diferentes materiais lignocelulósicos como: os 

bagaços de cana-de-açúcar e malte, as palhas de arroz e trigo, resíduos de 

eucalipto e casca de aveia; bem como a determinação de condições ideais de 

condução do processo fermentativo e atendimento à exigências da suplementação 

nutricional do meio para o bioprocesso, visando o alcance da máxima produtividade 

de xilitol. 

 Os resultados dessas pesquisas evidenciam que a produtividade volumétrica 

de xilitol ainda é baixa em relação à observada em fermentações em meios 

sintéticos, principalmente devido à toxicidade dos hidrolisados à levedura. A 

purificação e cristalização do xilitol bem como a ampliação de escala do processo 

são também objetos de pesquisas recentes do grupo.  

 Quanto aos estudos de viabilidade econômica do processo biotecnológico de 

xilitol a partir de hidrolisados hemicelulósicos não há pesquisas no grupo o que é 

justamente a proposta do presente projeto. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1. Materiais Lignocelulósicos 
  

Materiais lignocelulósicos como os resíduos agrícolas e florestais, são 

acumulados no mundo, anualmente, em grandes quantidades, com conseqüente 

aumento da poluição ambiental. Os principais componentes orgânicos destes 

materiais são a celulose, a hemicelulose e a lignina, em proporções que variam de 

acordo com a espécie vegetal e outras variações biológicas como as diferenças 

genéticas dentro da própria espécie, tecidos especiais e condições de crescimento 

(FENGEL; WENEGER, 1989). Os constituintes destes materiais encontrados em 

menores proporções incluem os extrativos os quais consistem de gorduras, gomas, 

amidos, alcalóides, resinas e óleos essenciais, entre outros e os não extrativos como 

sílica, carbonatos e oxalatos. Estes últimos são responsáveis por características 

como cor, sabor, resistência ao apodrecimento e propriedades abrasivas (KHUAD; 

SINGH, 1993). 

A celulose é um composto orgânico que representa de 40 a 60% dos resíduos 

sólidos urbanos e pode ser encontrada em abundância nos resíduos florestais e 

agrícolas, bem como nos resíduos das indústrias de processamento de frutas e 

vegetais (MANDELS; HONTZ; NYSTROM, 1974). A celulose é um polissacarídeo 

linear composto de unidades anidroglicosídicas interligadas por ligações β-

glicosídicas de fórmula geral (C6H10O5)n, em ligações glicosídicas 1, 4, formando a 

celobiose que se repete várias vezes na cadeia celulose (GOLDSTEIN et al., 1978). 

A celulose é completamente insolúvel em água, devido à presença de grupos 

hidroxílicos em cada resíduo de glicose e às inúmeras ligações de pontes 

hidrogeniônicas. Porém soluções fortes de ácidos e álcalis conseguem dissolver a 

celulose. A transformação de polímeros como a celulose em glicose é uma etapa 

fundamental na produção de alimentos, de energia e de produtos químicos e 

farmacêuticos (FENGEL; WENEGER, 1989). A intenção de se utilizar a celulose 

para a produção de alimentos, seja por fermentação direta seja por prévia hidrólise 

ácida, é relativamente antiga. Segundo Dunlap (1975) a Alemanha, na década de 

40, utilizava a celulose de madeira para a produção de açúcar. 
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As hemiceluloses são polímeros ramificados compostos de polissacarídeos 

de baixa massa molar, associados à parede celular das plantas com a celulose e a 

lignina (BAMBANESTE, 1995; PULS; SCHUSEIL, 1993). São heteroglicanos 

constituídos por relativamente poucos resíduos de açúcar, sendo os mais comuns: 

D-xilose, D-manose, D-galactose, D-glicose, L-arabinose, os quais conferem 

características aos diferentes tipos de hemicelulose como arabinogalactana, 

galactoglicomananos, glicomananos e arabinoxilanos (PULS; SCHUSEIL, 1993). O 

principal componente da fração hemicelulósica dos resíduos agro-industriais é a 

xilana, polímero constituído por unidades de xilose que pode ser hidrolisado usando 

ácidos minerais (COWLING, 1975; KHUAD; SINGH, 1993). A xilana possui uma 

estrutura linear constituída de xilopiranosil unidos por ligações β(1→4) que são 

encontradas em todas as plantas terrestres e compreendem a 30% do material da 

parede celular (VIIKARI et al.,1993). 

A lignina é um complexo estrutural cujo esqueleto é formado por quatro ou 

mais unidades de fenilpropano sendo o terceiro maior componente da celulose 

compreendendo aproximadamente 25%. A lignina serve como um cimento entre as 

fibras de celulose e hemicelulose, constituindo a principal barreira para hidrólise. A 

lignina tem estrutura tridimensional e é um polímero de fenilpropano com diferentes 

ligações entre os monômeros e a estrutura conífera que é constituída por polímeros 

do álcool coniferil (3-metoxi 4-hidroximetil álcool), álcool sinapil (3, 5 dimetoxi 4-

hidroxinamil álcool) e álcool cumarílico (álcool 4-hidroxicumarílico) (GOLDSTEIN, 

1978). A lignina sendo insolúvel em água dificulta a degradação microbiana da 

celulose e da hemicelulose atuando como suporte para as fibras da celulose 

(FENGEL; WENEGER, 1989; KHUAD; SINGH, 1993). 

Diferentes matérias-primas lignocelulósicas podem ser aproveitadas em 

diferentes bioprocessos como para a produção de xilitol. Segundo Khuad e Singh 

(1993), a matéria-prima vegetal de interesse econômico é aquela que pode ser 

utilizada como substrato em diversos processos (fermentativos ou químicos), é 

produzida em grande quantidade e está diretamente ligada à poluição ambiental. 

Com estas características se destacam os resíduos agrícolas e florestais como, 

palhas de cevada, trigo e arroz, resíduos de eucalipto, bagaços de cana-de-açúcar e 

malte. 
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2.1.1. Palha de Cevada: Principais características  
 

A cevada é tradicionalmente plantada em países de clima temperado. No 

Brasil, é uma opção de cultura de inverno para os produtores de grãos da região sul, 

mas com registros de cultivo também nos estados de Goiás, de Minas Gerais e de 

São Paulo. Sendo mais precoce e tolerante ao frio que os demais cereais de 

inverno, a cevada pode ser semeada e colhida mais cedo que os demais grãos 

(CONAB, 2003).  

O grão da cevada é utilizado na industrialização de bebidas (cerveja e 

destilados), na composição de farinhas para alimentação infantil, na produção de 

medicamentos e na formulação de produtos dietéticos. A cevada é ainda empregada 

em alimentação animal como forragem e na fabricação de ração em substituição ao 

milho, já que ambos são similares em termos de energia (EMBRAPA, 2008). 

No caso da cevada brasileira, a malteação tem sido a principal aplicação dada 

ao grão. Nesse sentido, aproximadamente 85% da cevada produzida é empregada 

na industrialização de malte, 7% é reservada para semente e 8% na elaboração de 

rações, quando não alcançam o padrão de qualidade cervejeira. O consumo anual 

de malte pela indústria cervejeira brasileira está estimado em um milhão de 

toneladas, sendo que 70% desta demanda é suprida pela importação de malte 

Argentino, Uruguaio, Canadense ou Europeu (EMBRAPA, 2007). 

A cultura de cevada no país está em expansão, apresentando competitividade 

para continuar crescendo de forma sustentável e atender a indústria do malte. Com 

isso há o aumento da palha de cevada, que semelhante a outros resíduos 

agroindustriais é constituída das frações celulósica, hemicelulósica e a lignina. 

Khuad e Singh (1993) apresentam uma comparação da composição química da 

palha de cevada e de outros resíduos florestais e agroindustriais (Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1. Composição (%) dos resíduos agrícolas e da madeira  
Resíduos Hexosanas Pentosanas Lignina Cinzas 

Palha de Cevada 40 20 15 11 
Palha de Arroz 32 24 13 12 
Palha de aveia 41 16 11 12 
Palha de Sorgo 33 18 15 10 
Palha de Trigo 30 24 18 10 
Bagaço de cana-de-açúcar 33 30 29 4 
“Birch Wood” 40 33 21 4 
Casca de Amendoim 38 36 16 5 
Casca de Arroz 36 15 19 20 
Pinus 41 10 27 8 
Sabugo de Milho 42 39 14 2 
Serragem 55 14 21 5 
Talo de Milho 35 15 19 5 
KHUAD e SINGH, 1993 

 

A porcentagem de hemicelulose na palha de cevada é elevada (Tabela 2.1), o 

que possibilita o seu aproveitamento para obtenção de um hidrolisado com elevado 

teor de xilose.  

 Alguns autores relatam a palha de cevada apresenta características similares 

a outros materiais lignocelulósicos estudados para aproveitamento em bioprocessos. 

Desta forma, o hidrolisado hemicelulósico desta biomassa poderia ser utilizado como 

substrato para alguns microrganismos como as leveduras Candida mogii 

ATCC18364 (SIRISANSANEEYAKUL; REUSS, 1992) e Hansenula polymorfa 

(FELIU; GONZALES; MAS, 1990). Os resultados com estas leveduras revelaram a 

capacidade destes microrganismos em converter xilose em xilitol, o que torna 

promissor o aproveitamento biotecnológico desta matéria-prima. 

 

2.2. Hidrólise das Frações Hemicelulósica e Celulósica de Materiais 
Lignocelulósicos 

 

O aproveitamento integral e eficiente de materiais lignocelulósicos pode ser 

conseguido mediante a separação das suas principais frações componentes em 

moléculas mais simples (SUN et al., 2004 a;b; 2005).  

Processos como hidrólise ácida (CRUZ et al., 2000; FUNK, 1975; 

IRANMAHBOOB; NADIM; MONEMI, 2002; LADISCH, 1979; MUSSATO; ROBERTO, 

2004; NIMZ; CASTEN, 1986; PALMAROLA-ADRADOS et al., 2005; PESSOA Jr. et 

al., 1997; PURWADI; NIKLASSON; TAHERZADEH, 2004; SUN; CHEN, 2002),  
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hidrólise enzimática (BISARIA; GHOSE, 1981; PALMAROLA-ADRADOS et al., 

2005), explosão à vapor (SCHULTZ et al., 1984; SUN et al., 2004, 2005) e a 

extração por álcalis (du TOIT; OLIVIER; van BILTON, 1984) permitem a hidrólise da 

fração hemicelulósica em monossacarídeos. Em cada um destes a biomassa é 

tratada com o objetivo de reduzir seu tamanho e abrir sua estrutura, preservar as 

frações hemicelulósica e celulósica, minimizar a formação de produtos de 

degradação (inibitórios ao crescimento de microrganismos fermentativos) minimizar 

a demanda de energia e limitar custos (MOISER et al., 2005; SAHA; BOTHAST, 

1997).  

Segundo Aguilar et al. (2002), Funk (1975), Jeffries (1985) e Moisier et al. 

(2005), a hidrólise ácida dos materiais lignocelulósicos permite extrair até 80 % das 

pentoses presentes na fração hemicelulósica em forma de xilose, o que torna 

vantajosa a utilização destes materiais como matéria-prima para processos de 

bioconversão. 

O processo de hidrólise ácida pode ser realizado mediante o uso de altas 

concentrações de ácido mineral, à temperatura ambiente ou a baixas temperaturas, 

ou pelo emprego de ácido mineral diluído e altas temperaturas e pressões (FUNK, 

1975). Entretanto, para a utilização da hemicelulose, uma hidrólise a baixa 

temperatura e curtos tempos de reação é mais conveniente, pois impede a 

degradação da xilose e conseqüente a formação de produtos que podem ser fortes 

inibidores do metabolismo microbiano (Kim; Lee, 1987 citados por DOMINGUEZ et 

al., 1997; MUSSATO; ROBERTO, 2004; WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998). 

Com relação à celulose, alguns fatores podem afetar a sua hidrólise, como a 

porosidade do material (área superficial acessível), a cristalinidade da fibra 

celulósica e o conteúdo de hemicelulose e de lignina (McMILLAN, 1994). Segundo 

esse autor, a presença de hemicelulose e lignina dificulta o acesso a celulose 

reduzindo, portanto, a eficiência de hidrólise, sendo que a remoção de hemicelulose 

e lignina, a redução da cristalinidade da celulose e o aumento da porosidade, 

obtidos através de processos denominados de pré-tratamento, podem melhorar 

significativamente o processo de hidrólise. O pré-tratamento deve aumentar a 

liberação de açúcares, impedir ou diminuir a degradação de carboidratos, impedir a 

formação de subprodutos inibidores dos processos de hidrólise e fermentação 

subseqüentes e ser viável economicamente. Processos físicos, físico-químicos, 
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químicos e biológicos têm sido utilizados para o pré-tratamento dos materiais 

lignocelulósicos (SUN; CHEN, 2002). 

Dessa forma, o processo de fracionamento em dois estágios de materiais 

lignocelulósicos é o mais indicado para o aproveitamento total dessa biomassa, para 

o uso da fração celulósica como substrato é necessário separá-la das restrições 

causadas pelo invólucro hemicelulose-lignina, como também aumentar sua área 

superficial (DUFF; MURRAY, 1996). No primeiro estágio, ácido diluído pode ser 

utilizado como catalisador de uma hidrólise limitada, denominada pré-hidrolise, que 

consiste na hidrólise da fração hemicelulósica, da qual a celulose e a lignina 

permanecem quase inalteradas (AGUILAR et al., 2002). Os ácidos clorídrico 

(SPRINGER, 1966), fluorídrico (FRANZ et al., 1982), acético (CONNER; LORENZ, 

1986) ou sulfúrico (NGUYEN et al., 1999; NGUYEN et al., 2000) são comumente 

empregados como catalisadores.  

Os ácidos acima citados liberam prótons que quebram as ligações 

heterocíclicas entre os açúcares monoméricos das cadeias poliméricas formadas 

pela hemicelulose e celulose. A quebra dessas ligações libera vários compostos, 

principalmente açúcares como xilose, glicose e arabinose. Outros compostos 

liberados são oligômeros, furfural e ácido acético. A hidrólise quantitativa da 

hemicelulose pode ser realizada quase sem nenhum dano a celulose porque as 

ligações na hemicelulose são mais fracas do que na celulose. Portanto, um resíduo 

sólido formado por celulose e lignina é obtido na pré-hidrólise (AGUILAR et al., 

2002). Este resíduo pode ser utilizado na produção de soluções de glicose para 

obter etanol ou ácido lático por fermentação ou para a produção de polpa de papel 

(DAVID et al., 1985; GRETHLEIN; CONVERSE, 1991). 

A hidrólise de materiais celulósicos com ácido diluído tem sido realizada 

principalmente com ácido sulfúrico. Esse processo tem a vantagem de facilitar a 

separação do ácido diluído do meio de hidrólise que contém açúcares e do custo da 

planta do processo ser relativamente baixo (baixo custo do ácido), suficiente para 

tornar desnecessária uma operação de reciclo (FAN; GHARPURAY; LEE, 1987). 

Entretanto, o principal inconveniente do uso de ácido sulfúrico é  permitir a promoção 

por este da degradação da glicose em função das altas temperaturas, requeridas 

para a hidrólise da celulose (BIENKOWSKI et al., 1987; SAEMAN, 1945). A 

degradação da glicose não apenas diminui o rendimento em açúcares 
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fermentecíveis provenientes da biomassa, mas forma produtos como 

hidroximetilfurfural e os ácidos levulínico e fórmico (MOSIER et al., 2001), os quais 

constituem em impurezas que dificultam a obtenção de uma solução de glicose pura, 

como também são inibidores do metabolismo microbiano (DELGENES; MOLETTA; 

NAVARRO,1996; JEFFRIES; SREENATH, 2000).  

As reações de hidrólise de açúcares poliméricos em meio contendo ácido 

diluído são muito complexas, visto que o substrato está em uma fase sólida e o 

catalisador em uma fase líquida (AGUILAR et al., 2002). De acordo com Fengel; 

Weneger (1989) e Carrasco (1991), o mecanismo da reação de hidrólise inclui a 

difusão dos prótons através da matriz lignocelulósica, a protonação do oxigênio das 

ligações heterocíclicas entre os açúcares monoméricos, a quebra dessas ligações, a 

geração de um carbocátion como intermediário, a solvatação desse carbocátion com 

água, a regeneração do próton com cogeração do açúcar monomérico, oligômero ou 

polímero, dependendo da posição das ligações e a difusão dos produtos de reação 

na fase líquida, se isso for permitido pela sua forma e tamanho. Portanto, devido à 

dificuldade de modelar o processo hidrolítico, modelos empíricos têm sido 

desenvolvidos (JACOBSEN; WIMAN, 2000). 

Vários modelos cinéticos que descrevem a hidrólise da celulose foram 

analisados por Jacobsen, Wiman (2000). Segundo esses autores, esses modelos 

predizem que o rendimento em glicose aumenta com o aumento da concentração 

ácida e da temperatura, e estes fatores de reação levam a degradação da celulose a 

materiais não reativos e a perda da glicose em vários produtos de degradação. Além 

disso, nenhum deles prevê um rendimento superior a 70% do rendimento teórico.  

A redução da granulometria da celulose também é considerada um tipo de 

pré-tratamento que pode aumentar a digestibilidade da biomassa. A fragmentação 

do material lignocelulósico pode ser obtida através de diminuição mecânica 

(picagem, moagem ou prensagem) o que pode reduzir a porção cristalina da 

celulose (SUN; CHEN, 2002). A redução do tamanho praticamente não acrescenta 

nenhum valor à matéria-prima, mas requer gasto de energia e pode aumentar 

significativamente o custo total do processo. Conseqüentemente, considerável 

atenção tem sido dispensada aos processos de picagem e moagem, considerados 

como a tecnologia mais barata para obter partículas compatíveis ao subseqüente 

tratamento escolhido (DUFF; MURRAY, 1996). A energia requerida para diminuição 



 

 
 

28 

mecânica dos resíduos agroindustriais depende do tamanho final da partícula e das 

características da biomassa (CADOCHE; LOPEZ, 1989). 

Bouchard et al. (1989), sugerem que apenas cerca de 60-70% do rendimento 

teórico em glicose a partir da celulose pode ser obtido usando reator “plug-flow”, 

porque a celulose é quimicamente alterada após cerca de 70% de conversão. 

Segundo este autor, o substrato sólido resultante não é quantificado como celulose e 

pode não mais ser hidrolisado para liberar glicose. De acordo com Mok; Antal; 

Varhegyi (1992), estudos sobre a hidrólise ácida da celulose empregando 4% de 

ácido sulfúrico em reator de percolação, revelaram que cerca de 30% da celulose 

hidrolisada dá origem a oligômeros, os quais não podem ser convertidos em glicose, 

devido à temperatura da reação ou ao uso das condições usuais de hidrólise.  

 

2.3. Toxicidade e Tratamento do Hidrolisado Hemicelulósico 
 

A via biotecnológica de obtenção de xilitol a partir da biomassa vegetal 

apresenta limitações quanto à eficiência e produtividade do processo fermentativo 

devido à presença de compostos inibidores do metabolismo microbiano nos 

hidrolisados hemicelulósicos empregados na formulação dos meios de fermentação. 

Estes incluem produtos da degradação da hemicelulose (furfural e 

hidroximetilfurfural), produtos da degradação da lignina, produto de radicais acetila 

presentes em algumas hemiceluloses (ácido acético) e metais pesados provenientes 

do equipamento da hidrólise (cobre, cromo, ferro, níquel) também são encontrados 

no hidrolisado. O modo de ação destes inibidores sobre o desempenho das 

leveduras tem sido estudado, o qual depende principalmente da concentração 

destes no hidrolisado que por sua vez depende da origem da matéria prima e das 

condições da hidrólise (LOHMEIR-VOGER et al., 1998).  

Fermentações conduzidas com C. guilliermondii na presença de furfural e 

hidroximetilfurfural demonstraram que os referidos compostos inibiram o crescimento 

celular quando se encontraram nas concentrações de 1,0 a 1,5 g/L, respectivamente 

(SANCHEZ; BAUTISTA et al., 1988). No entanto, segundo  FELIPE et al. (1996) o 

ácido acético foi o composto mais tóxico, presente no hidrolisado de eucalipto. Esse 

ácido vem sendo apontado como forte inibidor do metabolismo de xilose em xilitol, 

quando em concentrações acima de 3,0 g/L (FELIPE et al., 1995). Sua ação 
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inibitória tem sido atribuída à sua concentração na forma não dissociada, que 

depende do pH do meio (NODA; HAYASHI; MIZUNUNA,1982; HERRERO et al., 

1985). Sua toxicidade é aumentada em condições de baixo pH, devido à maior 

proporção de moléculas não dissociadas em relação ao meio com pH próximo ao 

neutro (NODA; HAYASHI; MIZUNUNA,1982). 

Segundo Clark e Mackie (1984), dentro os inibidores do metabolismo da 

xilose, os produtos da decomposição da lignina são mais tóxicos que o furfural e o 

hidroximetilfurfural. Esses autores constataram que estes compostos, presentes no 

meio de cultivo em concentrações menores que 0,1 g/L, possume uma elevada 

potencialidade inibitória. 

Segundo Rui-Ordaz et al. (1998) a presença de fenol na faixa de 100 a 400 

ppm inibiu o crescimento de  C. tropicalis. 

O efeito inibitório dos compostos sobre a atividade micirobiana é minimizado 

com tratamentos adequados dos hidrolisados que visam a melhorar o potencial de 

suas utilizações na formulação de meios empregados em bioprocessos. Entre eles a 

adsorção por carvão ativo e retenção em resinas de troca iônica (MADDOX; 

MURRAY, 1983), neutralizando-se o pH do hidrolisado com adição de ácidos e 

bases (ROBERTO et al., 1991), e utilizando células adaptadas ao hidrolisado 

(CHEN; GONG, 1995; FELIPE et al., 1996a). 

Algumas destas técnicas encarecem o processo, sendo que dependendo do 

tipo de hidrolisado , seu uso pode se tornar economicamente inviável. Além disso, 

devido a presença nos hidrolisados de compostos tóxicos com diferentes 

propriedades físico-químicas, a maioria destes tratamentos, quando usados 

separadamente, não são eficazes para remover ou reduzir as concentrações de 

todos esses compostos a níveis que permitam o desenvolvimento do processo de 

bioconversão (GINORIS, 2001). 

Em função da presença nos hidrolisados hemicelulósicos, de compostos 

tóxicos aos microrganismos, diferentes métodos químicos, físicos e biológicos tem 

sido empregados para a remoção destes de forma a favorecer a fermentabilidade 

dos hidrolisados como a alteração de pH, por meio da adição de ácidos e bases 

(ROBERTO et al., 1991), a combinação da alteração de Ph e adsorção em carvão 

vegetal ativado (ALVES et al., 1998; MARTON, 2002), a combinação da adsorção 
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em carvão vegetal e resinas de troca iônica ( CARVALHO JUNIOR, MARTON, 

FELIPE, 2005) e a floculação por polímeros vegetais (SILVA et al., 2006). 

Roberto et al. (1991) avaliaram a destoxificação do hidrolisado hemicelulósico 

de bagaço de cana, obtido por “steam explosion”, pelo método de alteração de pH, o 

qual consistiu na elevação deste por meio da adição ao hidrolisado de um álcali, 

seguida da sua redução com ácido e verificaram a melhoria da fermentabilidade do 

hidrolisado após este procedimento. Segundo estes autores, o tratamento 

empregado proporcionou a remoção de compostos fenólicos que foi favorecida pela 

presença de íons cálcio devido à base utilizada no tratamento. Comportamento 

semelhante foi encontrado por Alves et al. (1998), avaliando a metodologia de 

alteração de pH combinada à adsorção com carvão vegetal, na destoxificação do 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana, porém obtido por hidrólise ácida. 

Esses autores atribuíram aos íons cálcio presente no meio, a capacidade de perda 

de compostos tóxicos aos microrganismos, ocorrida durante a precipitação, após o 

ajuste de pH do hidrolisado com óxido de cálcio. Para Martinez et al. (2001), o 

tratamento pela alteração de pH do hidrolisado contribuiu para a precipitação de 

compostos aromáticos e para a conversão de furfural em álcool furfurílico, enquanto 

Amartey e Jefries (1996) relataram que os açúcares podem ser também degradados 

durante o processo. 

Marton (2002), ao valiar a destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de can, também obtido por hidrólise ácida, pela metodologia de alteração de 

pH combinada à adsorção em carvão vegetal ativado, constatou que este 

procedimento reduziu a concentração de compostos fenólicos, porém propiciou a 

remoção, também, da xilose.  

A utilização de resinas de troca iônica também tem sido empregada para o 

tratamento de hidrolisados hemicelulósicos, e seu mecanismo de atuação deve-se à 

capacidade destas de adsorver diversos subprodutos do hidrolisado, e também de 

clarificação do mesmo (CANILHA et al., 2004; MARTON, 2005). Em trabalho 

realizado por Carvalho Junior; Marton; Felipe (2005), no qual se utilizou combinação 

de resinas e carvão, verificou-se a eficácia deste procedimento na remoção de 95% 

de fenóis com conseqüente melhoria da fermentabilidade do hidrolisado de bagaço, 

porém ocorreu perda de 40% de D-xilose, o qual é indesejável. 
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Na busca de métodos métodos mais eficeintes e de baixo custo para o 

tratamento do hidrolisado de bagaço de cana, pesquisas se iniciaram com a 

utilização de polímeros vegetais (SILVA, 2006). Os polímeros à base de tanino 

vegetal podem ser empregados como um tratamento alternativo, a fim de remover 

compostos tóxicos do hidrolisado hemicelulósico, uam vez que estes polímeros 

possuem capacidade de se ligarem às proteínas, insolubilizando-as, além de 

formarem complexos com metais e removerem fenóis de efluentes e águas, bem 

como de serem biodegradáveis, de baixo custo e de fácil manipulação 

(ACQUAQUÍMICA, 2008 a e b). Em trabalhso recentes, utilizando estes polímeros 

para a destoxificação do hidrolisado de bagaço de cana, obtido da moagem 

artesanal durante preparo de caldo de cana, foi constatada a capacidade destes de 

removerem valores superiores a 80% de compostos fenólicos e íons metálicos, sem 

perda significativa de xilose (SILVA, 2006). 

Uma vez realizada a destoxificação dos hidrolisados hemicelulósicos, estes 

podem ser eficientemente empregados em processos de bioconversão de xilose em 

xilitol. 

 

2.4. Xilitol 

2.4.1. Propriedades e Aplicações 
 

O uso de adoçantes vem aumentando a cada dia, pois estes compostos 

promovem ou transmitem sabor doce aos produtos alimentícios, oferecem benefícios 

psicológicos e fisiológicos. Dentre os adoçantes nutritivos encontra-se o xilitol que 

também auxilia na redução e manutenção do peso, redução de cáries e de riscos 

associados com a obesidade e controle da diabetes (VALERIE et al., 1998; CCC, 

2008). 

O xilitol, um álcool pentahidroxilado de xilose, possui fórmula empírica 

C5H12O5 e é um produto intermediário do metabolismo de carboidratos nos seres 

humanos e em animais (MAKINEN, 2000; MANZ; VANNINEN; VOIROL, 1973; 

YLIKAHRI, 1979). Este pentiol é encontrado em frutas e vegetais, porém em 

concentrações muito baixas comparadas à concentração de sacarose em cana-de-

açúcar, sendo antieconômica a sua extração a partir dessas fontes (EMODI, 1978; 

BISWAS; VASHISHTHA, 1998). 
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Dentre as propriedades físico-químicas do xilitol encontram-se o poder 

adoçante equivalente ao da sacarose. Consumido em forma sólida, produz um 

frescor devido a seu calor de solução altamente negativo (-34,6 cal/g). Outras 

propriedades físico-químicas do xilitol estão descritas na Tabela 2.2 segundo dados 

apresentados por Aminoff; Vanninen; Doty (1978); Biswas; Vashishtha (1998); 

Hyvonen; Koivistoinen; Voirol (1982) e Ullmanns (1998). Por outro lado, o xilitol, 

devido à sua relativa baixa velocidade de absorção no intestino, apresenta 

propriedades laxantes e, se consumido em grandes quantidades, pode causar 

diarréia osmótica (CURTAYRES, 1980; DUFFY; ANDERSON, 1998; EMODI, 1978; 

GRENBY; COLLEY, 1983; MÄKINEN, 2000). Este efeito varia entre indivíduos e com 

a forma em que o xilitol é consumido, sendo comparado ao sorbitol e a outros 

carboidratos de baixa absorção. O nível de tolerância é de 20 a 30 g/dose ou 50 

g/dia, podendo ser aumentado se for ingerido em várias refeições diárias (AMINOFF; 

VANNINEN; DOTY, 1978; EMODI, 1978; MÄKINEN, 2000; SANROMÁN et al., 

1991). 

 
Tabela 2.2. Propriedades físico-químicas do xilitol 

Propriedades 
Massa molar  152,15 
Aparência Cristal branco 
Odor Inodoro 
Sabor Doce 
Ponto de ebulição (oC) 216 
Ponto de fusão (oC) 92-95 
Solubilidade (30 oC)  65 – 68 g / 100 gsolução 

Abaixo desta temperatura é menos solúvel que a 
sacarose, maiores temperaturas é mas solúvel. 
1,2 g/100g de solução 96 % etanol 
6,0 g/100g de solução 96 % metanol  

pH em água 5 – 7 
Calor de solução (kcal/g) - 34,6 
Calor de cristalização (cal/g) 45,3 
Viscosidade (cP)    
  

μ (% sol.) = 0.497 e 0.7152 %sol.               10-60 % solução 
 
μ (T) = 32,27 T –1.4267                                         T = 20-80oC 

Índice de refração (25oC)  IR = 0,0165 %sol. + 1,3295              10 – 50 % solução 
Estabilidade Alta estabilidade microbiológica 
Densidade (g/cm3) ρ = 0.068 %sol. + 0,95                      10 – 60 % solução 
Higroscopicidade Tem umidade crítica relativa alta, o xilitol é mais 

higroscópico que a sacarose, mas menos que o sorbitol. 
Atividade ótica [α]20D Não produz rotação do plano de luz polarizado 
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Devido à ausência de grupos aldeídicos ou cetônicos na molécula, o xilitol 

não participa de reação de escurecimento do tipo Maillard (EMODI, 1978; MANZ; 

VANNINEN; VOIROL, 1973). Esta propriedade é desejada no processamento de 

alimentos a temperaturas elevadas, no qual essa reação é indesejável. O xilitol pode 

também substituir a lactose em alguns alimentos, podendo ser aplicado em casos de 

indivíduos intolerantes a este açúcar (MANZ; VANNINEN; VOIROL, 1973). 

O xilitol é metabolizado independentemente da insulina, e flutuações súbitas 

nos níveis de glicose no sangue. É não cariogênico, pois não é metabolizado por 

microrganismos presentes na flora bucal, como por exemplo, Streptococcus mutans. 

Segundo Mäkinen (2000) este comportamento pode ser devido à ausência na 

estrutura de grupos carbonilos, aldeídico ou cetônico, o microrganismo não pode 

produzir ácidos que podem ser metabolizados a partir de D-glicose. Além disso, 

também é capaz de inibir o desenvolvimento de cáries existentes (cariostático), 

reduzir a gengivite e controlar a halitose (IWATA et al., 2003; MÄKINEN, 1979; 

MÄKINEN, 2000; NOTHENBERG, 1994). Por outro lado, segundo Mäkinen (1979), o 

consumo deste poliol está associado a um ligeiro incremento nos níveis de atividade 

das glicosidases salivares, enzimas que produzem uma película fina que protege o 

esmalte dos dentes. Pode ser também empregado como substituto do açúcar na 

dieta de pacientes portadores de diabetes mellitus, bem como ser utilizado por 

pessoas com doenças biliares e renais, e também por pacientes obesos, uma vez 

que exerce um efeito normalizante sobre o metabolismo das gorduras (MANZ; 

VANNINEN; VOIROL, 1973).  

Segundo Wang; van Eys (1981) o xilitol pode ser utilizado também no 

tratamento de portadores de insuficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, a qual 

pode ocasionar anemia hemolítica. Este poliol é usado como componente nas 

transfusões de sangue para evitar choques após cirurgias (FUNK, 1975; MÄKINEN, 

2000). Segundo Biswas, Vasshishtha (1998), este poliol tem sido usado como tópico 

no tratamento do aumento da pressão intra-ocular, e quando preparado em 

complexos com cálcio numa relação molar xilitol:cálcio de 1:5 o xilitol pode 

incrementar a absorção/retenção intestinal de cálcio.  

O xilitol, em combinação com glicóis, é utilizado no campo da traumatologia para 

preparar poliésteres ramificados, como por exemplo, o hidroxipropil-xilitol, cujas 

propriedades mecânicas e termofísicas são semelhantes às das espumas de 
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poliuretano, usadas para a imobilização de lesões traumatológicas (SANROMÁN et 

al., 1991). Além disto, Biswas, Vasshishtha (1998) referem-se ao uso de xilitol em 

preparação de cosméticos, pois ajudam a restaurar o balanço da flora da pele 

inibindo o crescimento de germens patogênicos. 

Estas e outras propriedades tornam o xilitol um produto de grande valor para 

indústrias alimentícia, farmacêutica e odontológica. 

 
2.4.2. Métodos de Obtenção do Xilitol 
 

O xilitol pode ser obtido pela extração sólido-líquido de frutas e vegetais, 

porém esta forma não é vantajosa devido às baixas concentrações (90 mg/100 g) 

encontradas nestas fontes (HYVÖNEN; KOIVISTOINEN; VOIROL, 1982; PEPPER; 

OLINGER, 1988). 

No entanto, para a produção do xilitol a partir da D-xilose emprega-se a 

síntese química, através da hidrogenação catalítica da xilose ou redução eletrolítica. 

Outra possibilidade é o bioprocesso, no qual podem ser empregados 

microrganismos como leveduras e bactérias assimiladoras de pentoses e, ainda 

enzimas como catalisadores do processo (HEIKKILÄ et al., 1990; HEIKKILÄ et al., 

1991; HEIKKILÄ et al., 1992; MIKKOLA, 1999; OJAMO; YLINEN; LINKO, 1988).  

 

2.4.2.1. Obtenção de Xilitol por Via Química 

 

Para fins comerciais, o processo químico é a forma pelo qual o xilitol é 

atualmente produzido através da hidrogenação catalítica da xilose, obtida por 

hidrólise ácida de materiais lignocelulósicos (JAFFE; SZKRYBALO; WEINERT, 

1974). 

Este processo envolve a etapa de obtenção da xilose, que pode ser feita 

através da hidrólise ácida do material lignocelulósico rico em xilana, ou por hidrólise 

enzimática, empregando enzimas com alta atividade xilanolítica e celulolítica 

(BISARIA; GHOSE, 1981). Posteriormente, realiza-se a purificação do hidrolisado 

para se obter uma solução de xilose pura, condição essencial para o sucesso do 

processo de hidrogenação (MIKKOLA, 1999). Este procedimento de purificação 

inclui operações com resinas de troca iônica, descoloração e fracionamento 
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cromatográfico (PARAJÓ; DOMINGUEZ; DOMINGUEZ, 1998). A etapa seguinte 

compreende a hidrogenação catalítica da xilose purificada na presença do 

catalisador níquel-Raney. Segundo Mikkola (1999) esta reação é realizada 

industrialmente em processos isobáricos ou isotérmicos em reatores trifásicos 

funcionando em batelada. Este processo é em princípio uma reação direta de xilose 

em xilitol, dificultado pela formação de de subprodutos em dependência do pH do 

meio de reação e da temperatura. Mikkola (1999) descreve que após vários ciclos de 

hidrogenação se observa o envenenamento e desativação do catalisador devido ao 

colapso da estrutura de poros, lixiviação dos promotores (Ni e/ou alumina) e 

acúmulo dos materiais orgânicos sobre a superfície do catalisador.  

O material hidrogenado é purificado mediante filtração e cromatografia e, 

posteriormente, é realizada a cristalização do xilitol (HEIKKILÄ et al., 1990; 

HEIKKILÄ et al., 1991; HEIKKILÄ et al., 1992; MELAJA; HÄMÄLÄINEN, 1977;).  

Devido às características peculiares do processo catalítico e às várias etapas 

de purificação, o produto final possui elevado custo (HEIKKILÄ et al., 1990; 

HEIKKILÄ et al., 1991; HEIKKILÄ et al., 1992). Estas características do processo 

químico abrem caminhos para o estudo de novas tecnologias para a obtenção de 

xilitol. 

 

2.4.2.2. Obtenção de Xilitol por Via Biotecnológica 

 

A via biotecnológica como uma alternativa à via química de obtenção de xilitol 

a partir de microrganismos capazes de metabolizar a xilose presente nos 

hidrolisados hemicelulósicos pode ser sintetizada como no esquema apresentado na 

Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Obtenção de xilitol através da via química e biotecnológica 
 (SILVA et al., 2003) 

 

Diferentes microrganismos são capazes de converter xilose em xilitol como: 

bactérias, fungos filamentosos e leveduras, sendo este último o mais estudado para 

este bioprocesso (FELIPE, 2004). Algumas das leveduras selecionadas para a 

produção de xilitol são: C. guilliermondii (BARBOSA et al., 1988; FELIPE et al., 1993; 

ROBERTO et al., 1994; SILVA et al., 1996a), C. mogii (SIRISANSANEEYAKUL; 

STAISZEWSKI; RIZZI, 1995) e C. tropicalis (SIRISANSANEEYAKUL; 

STAISZEWSKI; RIZZI, 1995);  

Pesquisas quanto à obtenção de xilitol a partir da xilose se iniciaram em 1966 

quando Onishi e Suzuki (1966) selecionaram várias leveduras produtoras de xilitol, 

descrevendo a atividade bioquímica de enzimas envolvidas no passo inicial do 

metabolismo de xilose e conversão desta em xilitol como a xilose redutase 

(E.C.1.1.1.21), enzima que catalisa a redução da xilose em xilitol na presença dos 

cofatores NAD(P)H (BARNETT, 1976; JEFFRIES, 1983) e xilitol desidrogenase a 
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qual requer o NAD (P)+ como cofator e oxida xilitol em xilulose (SLININGER; 

BOLEN; KURTZMAN, 1990). 

A xilulose obtida é fosforilada a xilulose 5-fosfato, que na via das 

fosfopentoses, é convertida em frutose-fosfato. A frutose-fosfato pode ser convertida 

em piruvato, através da conexão com a via Embden Meyerhoff Parnas (EMP) ou 

retornar à via das fosfopentoses (NOLLEAU et al., 1993; ROSEIRO et al., 1991; 

TAYLOR et al., 1990; WEBB, LEE, 1990;). 

O metabolismo da xilose em leveduras pode ser direcionado para o processo 

respiratório ou fermentativo em função da disponibilidade de oxigênio no meio de 

fermentação (VANDESKA et al., 1995). Segundo Nolleau; Preziosi-Belloy; Navarro 

(1995), este comportamento metabólico deve-se, em geral, à existência de 

diferenças no requerimento dos cofatores necessários para a atividade das enzimas 

específicas do metabolismo da xilose, sendo que o NADPH é requerido pela xilose 

redutase, enquanto a xilitol desidrogenase requer NAD+ para sua atividade catalítica. 

Conforme relatado por Taylor et al. (1990) o NADH produzido é oxidado na cadeia 

respiratória, onde o oxigênio participa como aceptor final de elétrons.  

Desta forma, a formação de xilitol é favorecida sob condições limitadas de 

oxigênio, como conseqüência do acúmulo intracelular de NADH, o que resulta na 

inibição da xilitol desidrogenase NAD+ dependente. Este fenômeno surge da 

incapacidade das leveduras para compensar o excesso intracelular de NADH, uma 

vez que estes microrganismos carecem de atividade transhidrogenase (van DIJKEN, 

SCHEFFER, 1986) citados por Winkelhausen; Kusmanova (1998). 

Conforme relatado por Furlan et al. (1991), condições excessivas de oxigênio 

ativam o Ciclo dos Ácidos Tricarboxílicos (CAT) e o sistema de transporte de 

elétrons onde o NAD+ é regenerado, tornando possível a transformação do xilitol em 

xilulose, que adicionalmente é degradada através da via das fosfopentoses e 

Embden-Meyerhoff-Parmas, resultando na formação de piruvato. Em conseqüência, 

menos xilitol é acumulado no meio. Laplace et al. (1991) citados por Winkelhausen; 

Kusmanova (1998) sugeriram que na presença de oxigênio o piruvato é oxidado 

completamente através do CAT, resultando em um aumento da massa celular. 

Em diversas pesquisas tem sido constatado a formação de etanol, glicerol e 

arabitol, dentre outros compostos, como subproduto do metabolismo de xilose 

conforme verificado durante a bioconversão de xilose em xilitol por C. guilliermondii 
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(VAZ, 2007). Isto, segundo Nolleau; Preziosi-Belloy; Navarro (1995) pode ser devido 

ao fato de que em condições limitadas de oxigênio a célula regenera o NADH 

através da formação destes compostos. 

Nos últimos anos têm sido desenvolvidas inúmeras pesquisas com a 

finalidade de aumentar a produção de xilitol por via microbiológica. Os trabalhos 

centram-se no estudo de diversos fatores que influenciam a bioconversão de xilose 

em xilitol tais como a concentração inicial de xilose (FELIPE et al., 1997a; MEYRAL 

et al., 1991; NOLLEAU et al., 1993), a presença de glicose no meio de fermentação 

(BICHO et al., 1988; SILVA, 2004; GÍRIO et al., 2000; SUGAI, DELGENES, 1995), a 

fonte de nitrogênio (BARBOSA et al., 1988), o pH (FELIPE et al., 1997a; 

SLININGER; BOLEN; KUTZMAN, 1990,), a temperatura (BARBOSA et al., 1988, 

CONVERTI et al., 2001) a disponibilidade de oxigênio (ACOSTA; SILVA; FELIPE, 

2000), a concentração de células no inóculo (FELIPE et al., 1997b; ROBERTO; 

SATO; MANCILHA, 1996) e o efeito dos compostos inibidores formados durante o 

processo de hidrólise dos materiais lignocelulósicos (CLARK, MACKIE, 1984; 

LARSSON et al., 1999, LARSSON et al., 2000). 

 
2.5. Fatores que Interferem na Bioconversão de Xilose em Xilitol  
 
 Para a utilização de hidrolisados hemicelulósicos na formulação de meios de 

cultura para a produção microbiológica de xilitol,  diversos fatores que este 

bioprocesso devem ser considerados como a presença de glicose, a concentração 

de açúcares iniciais no meio, o tipo de material lignocelulósico, o pH, a temperatura, 

o fornecimento de oxigênio, a fonte de nitrogênio, concentração de inóculo, a 

concentração de inibidores presentes nos hidrolisados e a forma de condução do 

processo (FELIPE, 2004).  

 

2.5.1. Presença de Glicose 
 

 A presença de glicose junto à xilose no meio de fermentação pode ser 

considerada fator limitante da bioconversão de xilose em xilitol com conseqüente 

redução do consumo de xilose e da produtividade de xilitol em função da repressão 

catabólica exercida por esta hexose (BICHO et al., 1988; YAHASHI et al., 1996). 
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Felipe et al. (1993), cultivando a levedura C. guilliermondii FTI 20037 em hidrolisado 

de bagaço de cana, verificaram que o efeito da glicose estava relacionado à relação 

glicose/xilose presente no meio. De acordo com estes autores quanto maior esta 

proporção maior a inibição causada pela glicose, enquanto em concentrações 

iniciais de glicose inferiores à 10% de xilose, a produção de xilitol não foi afetada.  

 Segundo Gírio et al. (2000), altas concentrações de glicose resultam em 

diminuição das atividades enzimáticas de xilose redutase e xilitol desidrogenase, 

enzimas-chave da bioconversão de xilose em xiltol. Segundo estes autores, este 

comportamento é acompanhado do consumo mais rápido de glicose, precedente ao 

consumo de xilose, nas primeiras horas de fermentação. Lee et al. (2003) 

observaram que, em um processo fermentativo contendo estas duas fontes de 

carbono a glicose é usada como fonte de energia para crescimento celular e como 

um co-substrato para regeneração de cofatores, enquanto a xilose é utilizada 

prioritariamente para a conversão em xilitol. 

 Silva et al. (2004) também relataram que o efeito repressor da glicose sobre o 

metabolismo de xilose é dependente da proporção entre os dois açúcares. Estes 

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

adição de glicose do meio em diferentes concentrações e constataram o 

favorecimento deste bioprocesso com o aumento da proporção glicose/xilose sendo 

que quando esta proporção foi 1:5 o rendimento e a produtividade de xilitol aumento 

em 15 e 20% respectivamente, em relação ao meio sem adição de glicose. 

 

2.5.2. Concentração Inicial da Xilose 
  

 A concentração inicial da xilose no meio de fermentação exerce grande 

influência sobre a produção de xilitol por leveduras, sendo que quando a 

concentração de xilose se encontra na faixa entre 60 e 80 g/L a produção de xilitol é 

favorecida. Entretanto, o aumento excessivo da concentração de xilose provoca um 

decréscimo na velocidade de crescimento do microrganismo, com conseqüente 

queda na produção de xilitol (SILVA; AFSCHAR, 1994). 

 Segundo Gong; Chen; Tsao (1981), a produção de xilitol por C. tropicalis em 

meio YME (extrato de levedura, extrato de malte, peptona, xilose) foi favorecida pelo 

aumento da concentração de xilose de 50 para 200 g/L. Entretanto, em 
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concentrações de xilose superiores a 300 g/L, verificou-se a interferência negativa 

na produção de xilitol. Vandeska et al. (1995) constataram que a produção de xilitol 

por C. boidinii em meio sintético (sulfato de amônio, uréia, ácido casamino e xilose) 

aumentou significativamente quando a concentração inicial de xilose foi aumentada 

de 20 para 150 g/L. Entretanto concentrações iniciais de xilose de 200 g/L 

provocaram um decréscimo na concentração de xilitol. Felipe et al. (1997b) 

utilizando C. guilliermondii FTI 20037 nas fermentações de hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana, observaram que o aumento da concentração 

inicial de xilose de 37,6 g/L para 54,5 g/L resultou em aumentos de 40%, 20% e 

44%, na concentração de células, fator de conversão de xilose em xilitol e na 

produtividade volumétrica em xilitol, respectivamente. Porém, o aumento da 

concentração inicial de xilose para 74,2 g/L reduziu a concentração célular e a 

produtividade de xilitol. Silva e Roberto (2001), utilizando hidrolisado hemicelulósico 

de palha de arroz para produção de xilitol com a mesma levedura, determinaram 

uma máxima concentração inicial de xilose da ordem de 80 g/L, de forma a se evitar 

problemas de inibição com conseqüente queda nas taxas de bioconversão. 

 

2.5.3. pH Inicial 
  

 Outro fator importante na bioconversão de xilose em xilitol é o pH do meio de 

fermentação. O efeito do pH em fermentações de hidrolisados hemicelulósicos pode 

estar relacionado com a presença de compostos inibitórios, principalmente o ácido 

acético, considerado potente inibidor do crescimento de vários microrganismos 

(KUSUMEGI; YOSHIDA; TOMIYAMA, 1998). 

  Várias pesquisas tem avaliado o efeito do pH de fermentação durante o 

cultivo de C. guilliermondii em hidrolisados hemicelulósicos de diferentes materiais 

lignocelulósicos. Felipe et al. (1997a), estudando o efeito do pH sobre a fermentação 

de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana de açúcar, constaram a inibição do 

consumo de glicose, xilose e arabinose, bem como da produção de xilitol e células 

em pH inferior a 4,5. Porém, o aumento do pH de fermentação favoreceu a produção 

de xilitol encontrando-se o máximo fator de conversão de xilose em xilitol (0,75 g/g) e 

uma produtividade volumétrica de 0,57 g/L.h nas fermentações realizadas em pH 

5,5.  Martínez et al. (2003) também avaliando a fermentação do hidrolisado 
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hemicelulósico de bagaço de cana os máximos valores de fator de conversão de 

xilose em xilitol (0,69 g/g), produtividade volumétrica de xilitol (0,68 g/L.h) e uma 

concentração de xilitol de 18,0 g/L quando o pH da fermentação foi 6,7.  

 Roberto et al. (1996b) também estudaram diferentes valores de pH inicial para 

a fermentação em hidrolisado de palha de arroz, e constaram que em pH 5,3 foram 

alcançados valores de concentração de xilitol (36,92 g/L), fator de conversão de 

xilose em xilitol (0,68 g/g) e produtividade volumétrica de xilitol (0,51 g/L.h). 

Canettieri; Almeida e Silva; Felipe (2001) também estudaram o efeito do pH sobre a 

produção de xilitol, porém em hidrolisado hemicelulósico de eucalipto, e verificaram 

que os máximos valores de concentração de xilitol (10,0 g/L), fator de conversão de 

xilose em xilitol (0,2 g/g) e produtividade volumétrica em xilitol (0,1 g/L.h) foram 

obtidos com um pH inicial de fermentação igual a 8,0.  

 
2.5.4. Oxigênio 

 

A aeração é fator limitante na produção de xilitol por leveduras (MOLWITZ et 

al., 1996; SILVA et al., 1996). O oxigênio fornecido através da aeração é utilizado na 

respiração, transporte de açúcar, regeneração de coenzimas, produção de ATP 

durante a fosforilação oxidativa e no incremento da massa celular. Pequenas 

alterações na disponibilidade de oxigênio ocasionam mudanças no metabolismo da 

levedura e consequentemente alteram a excreção de xilitol. Segundo Jeffries (1983), 

esta influência parece estar relacionada com a regeneração dos cofatores essenciais 

para a atividade das enzimas xilose redutase e xilitol desidrogenase e, também, com 

a produção de ATP durante a fosforilação oxidativa. 

Em condições aeróbias ocorre a maior produção de massa celular, enquanto 

que em condições limitadas de oxigênio, uma grande parte da xilose é convertida em 

xilitol (GROOTJEN; van der LANDS; LUYBEN, 1991; LIGHTELM; PRIOR, du 

PREEZ, 1988; WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998). A dependência do 

comportamento fermentativo das leveduras em relação à disponibilidade de oxigênio 

pode ser devido ao fato de que sob condições anaeróbias, ou em taxas de 

transferência de oxigênio muito baixas, o sistema de transporte de elétrons é 

incapaz de oxidar completamente o NADH intracelular, ocasionando um aumento de 

sua concentração e consequente alteração das concentrações de NADH e NAD+, 
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permitindo a excreção de xilitol, enquanto o aumento da taxa de transferência de 

oxigênio favorece a fermentação de xilose. Este fato pode ser devido ao papel do 

oxigênio como aceptor final de elétrons, que alivia a desproporção dos dois passos 

iniciais do metabolismo anaeróbio de xilose. Esta hipótese está sustentada pela 

relação inversa entre o grau de aeração e a produção de xilitol observada em 

algumas leveduras. Por outro lado, quando o oxigênio é fornecido em excesso, 

ocorre um desvio no fluxo de piruvato, resultando em uma alta produção de massa 

celular (Laplace et al., 1991, citado por WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998). 

Altos rendimentos em xilitol são observados sob condições de aeração e 

agitação apropriadas (SILVA et al., 1997). Estudos realizados por Silva et al. (1996) 

relatam que a produtividade volumétrica de xilitol por C. guilliermondii foi favorecida 

em 288 %, pelo aumento da agitação de 200 (kLa 5,3 h-1) para 300 rpm      

(kLa 10,6 h-1). Entretanto, o aumento para 400 rpm (kLa 41 h-1) provocou um 

incremento de 22 % no consumo de xilose e uma diminuição de 71 % na 

produtividade volumétrica em xilitol. Silva; Quesada-Chanto; Vitolo (1997), em 

fermentação de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana de açúcar pela 

levedura C. guilliermondii, obtiveram maiores valores de produtividade volumétrica 

(0,87 g/L.h) e conversão de xilose em xilitol (0,67 g/g), com coeficiente volumétrico 

de transferência de oxigênio igual a 27 h-1 e agitação de 400 rpm. Morita; Silva 

(2000) estudaram o efeito da aeração na produção de xilitol em hidrolisado de 

bagaço de cana cultivando C. guilliermondii FTI 20037, e observaram que os 

máximos valores de produtividade volumétrica (0,72 g/L.h) e concentração de xilitol 

928,6 g/L) foram obtidos com uma aeração de 3,0 vvm e agitação de 300 rpm 

(kLa=22,5 h-1). Aguilar Jr et al. (2002), em estudos da fermentação de D-xilose por C. 

guilliermondii, reportaram maiores valores de produtividade volumétrica em xilitol 

(1,52 g/L.h) com maior aeração (100 h-1) e maior concentração inicial celular (4 g/L). 

Martinez et al. (2003), durante a fermentação continua de hidrolisado hemicelulósico 

de bagaço de cana-de-açúcar, reportaram que a produtividade volumétrica em xilitol 

não foi influenciada significativamente pelo nível de aeração (10 e 30 h-1). SANTOS 

et al. (2005), em estudos da produção de xilitol por células imobilizadas de C. 

guilliermondii em reator de leito fluidizado reportaram que, maiores níveis de aeração 

(0,093 h-1) e de concentração de xilose (125 g/L) provocaram menores valores de 

rendimento (0,21 g/g) e de produtividade volumétrica em xilitol (0,18 g/L.h). Por outro 
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lado, foi obtida uma maior concentração celular (23,9 g/L) o qual indica que o 

metabolismo celular foi dirigido preferencialmente para a produção de biomassa 

celular. 

A aeração afeta significativamente a assimilação de ácido acético pelas 

leveduras sendo o grau de inibição do metabolismo da xilose por este ácido, 

relacionado a sua concentração e a disponibilidade de oxigênio (du PREEZ; 

MEYER; KILIAN, 1991; FELIPE et al., 1996). van Zyl; Prior; du Preez (1991), 

observaram um efeito favorável da aeração sobre o consumo de ácido acético e 

xilose pela levedura Pichia stipitis, com diminuição de 56 % da produtividade 

volumétrica em etanol, de 17 % da velocidade específica de crescimento e de 33 % 

do fator de conversão de xilose em xilitol, sob condições limitadas de oxigênio. Em 

condições anaeróbias de cultivo não foi verificado consumo de ácido acético 

enquanto o crescimento celular foi mínimo. Entretanto, o fator de conversão de 

xilose em etanol (0,47 g/g) não foi afetado pela presença de ácido acético e a 

produtividade volumétrica de etanol foi reduzida em 38%.   

Resultados encontrados por Felipe et al. (1996) demonstraram que, em 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar, a melhor produtividade 

volumétrica de xilitol (0,65 g/L.h) ocorreu a 0,6 vvm (volume de ar por volume de 

meio por minuto), condição em que as células de C. guilliermondii adaptaram-se 

bem na presença de ácido acético. Segundo Silva; Afschar (1994) em condições de 

aeração de 20 mL de ar/min, em meio contendo 1,0 g/L de ácido acético, a produção 

de xilitol também por C. guilliermondii foi reduzida em 4,36 %.  

De uma forma geral, o fornecimento do oxigênio é um parâmetro chave que 

determina se ocorrerá maior produção de xilitol ou maior crescimento celular. Para 

se ter um processo eficiente, é muito importante determinar o fluxo de oxigênio que 

permitirá uma utilização balanceada do carbono tanto para o crescimento como para 

a produção de xilitol (WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998). 

 
2.5.5. Fonte de Nitrogênio 

 

A importância das fontes de nitrogênio no rendimento em xilitol a partir da 

xilose por algumas espécies de levedura foi relatada por Barbosa et al., (1988). 

Durante pesquisas com C. guilliermondii foi constatado que a utilização da uréia 
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individualmente e adicionada com casamino ácido resultou em um aumento no 

rendimento de xilitol. Resultados similares foram obtidos por Vandeska et al. (1995) 

em experimentos efetuados com a levedura C. boidinii. 

Roberto et al. (1996) encontraram uma relação entre a fonte de nitrogênio 

empregada e o pH de fermentação. Estes autores avaliaram a fermentação do 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz por C. guilliermondii em função de 

diferentes fontes de nitrogênio e pH. De acordo com os resultados a utilização da 

uréia durante a fermentação em pH 4,5 proporcionou um aumento de 25% na 

produção de xilitol, quando comparado com os experimentos conduzidos com sulfato 

de amônio como fonte de nitrogênio neste mesmo valor de pH. Segundo Phaff; 

Miller, Mrak, 1978 esse comportamento pode estar relacionado com o aumento do 

pH devido a liberação de amônia e dióxido de carbono durante a hidrólise da uréia. 

Nestas pesquisas foi também constatado que a condição ótima de pH que levou aos 

maiores rendimentos de xilitol diferiram em função da fonte de nitrogênio 

empregada. 

 

2.5.6. Concentração Inicial Celular 
 

A bioconversão de xilose em xilitol por diferentes microrganismos também é 

influenciada pela concentração inicial de células. Um aumento excessivo desta 

concentração provoca um decréscimo no fator de conversão de xilose em xilitol, tal 

como constatado por Sreenath et al. (1986), citado por Roberto et al. (1996), que 

observaram que para C. shehatae cultivada em meio sintético o fator de conversão 

de xilose em xilitol para diminui de 0,20 para 0,14 g/g quando a concentração celular 

foi aumentada de 0,42 para 3,60 g/L. Por outro lado, Vandeska et al. (1995), 

utilizando levedura C. boidinii em meio sintético, observaram que o fator de 

conversão em xilitol obtido com uma alta concentração celular inicial (5,1 g/L) foi o 

dobro daquele obtido quando da utilização da mais baixa concentração celular (1,3 

g/L) já que se observou um aumento de 0,12 para 0,24 g/g no valor deste parâmetro. 

Segundo Roberto et al. (1996), o aumento da concentração inicial celular 

durante a fermentação em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz por  C. 

guilliermondii afetou negativamente a produção de xilitol por esta levedura uma vez 

que o aumento da concentração de células de 0,67 para 2,41 g/L decresceu a 
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concentração de xilitol de 39,46 para 20,76 g/L. Comportamento semelhante foi 

verificado para esta mesma levedura, durante a fermentação em hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana (FELIPE et al., 1997 b). Segundo estes autores, a 

condição de favorecimento deste bioprocesso ocorreu com a utilização de 

concentração celular inicial na faixa de 0,1 a 1,0 g/L, enquanto o aumento desta 

concentração até 6,0 g/L levou à queda de produtividade volumétrica de 0,57 g/L.h 

para 0,41 g/L.h encontrados com a utilização de 0,2 e 6,0 g/L de células, 

respectivamente.  

 

2.6. Purificação do Caldo Fermentado 
 

O problema básico que confrontam os tecnólogos é a complexidade da 

mistura onde está presente, geralmente em baixas concentrações o produto de 

interesse. O caldo fermentado obtido das fermentações de xilose em xilitol por 

leveduras (material de partida do processo de purificação) contém células, 

fragmentos destas, outros componentes do meio de cultivo, substrato residual, 

subprodutos da fermentação e o produto a purificar (BELTER, 1979). Segundo 

Martinez e Aracil (1991), um dos passos mais complexos nos processos 

biotecnológicos industriais é a recuperação do produto de interesse. O 

estabelecimento de um processo para o isolamento de um produto deve levar em 

consideração: o valor do produto, a qualidade final para sua utilização, propriedades 

físico-químicas, impurezas, e comparação de várias possibilidades de purificação 

(BELTER, 1979). 

Existem, no entanto, algumas similaridades na sequência destes processos 

na maioria dos esquemas de purificação. 

Em geral se dividem nas seguintes etapas: 

 Separação sólido-líquido (filtração, centrifugação e decantação). 

 Isolamento primário do produto (adsorção física e/ou troca iônica, extração 

com solvente, precipitação, microfiltração, ultrafiltração). 

Convencionalmente a filtração se define como a separação de partículas 

sólidas de uma corrente líquida ou gasosa. Com o uso de membranas este conceito 

se estende para a separação de solutos em solução. De acordo com a seletividade 
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do filtro um determinado processo pode ser esquematizado de forma que o produto 

de interesse se localize no filtrado, ou seja, retido (NÁPOLES, 2000; SCOTT, 1991). 

Existem dois tipos de processos de membranas, os quais são muito usados 

na purificação de proteínas em grandes escalas, microfiltração e ultrafiltração. A 

primeira está relacionada com partículas de tamanho entre 0,05 μm e 0,2 μm, ao 

passo que a ultrafiltração está relacionada com partículas ou moléculas de tamanho 

entre 0,2 μm e 200 μm. Sendo a habilidade de retenção dessas moléculas 

dependente do tamanho, forma, tipo e configuração do material da membrana, 

vários fatores afetam a presença de outros solutos (SCOTT, 1991). Segundo estes 

autores, a adsorção de soluto pelas membranas deve ser também considerada. 

Deve também ser considerado que uma das variáveis mais importantes 

nestas técnicas de separação é o fluxo do filtrado o qual é definido como a 

velocidade de transporte através da membrana em unidades de massa ou volume 

por área de filtrado por tempo.  

A recuperação de xilitol obtido por via fermentativa não tem sido muito 

abordada na literatura, principalmente quando sua obtenção é a partir da 

fermentação de hidrolisados hemicelulósicos (DELER et al., 2000; GURGEL et 

al.,1995; NÁPOLES et al., 2002). A recuperação deste poliálcool depende, em 

grande parte, da pureza do hidrolisado lignocelulósico a ser utilizado como fonte de 

carbono porque implica em maiores rendimentos produto/substrato e facilita o 

processo de purificação do xilitol. 

De forma geral o processo de purificação de xilitol é uma combinação de 

operações das indústrias açucareira e biotecnológica. Primeiramente é necessário 

separar a célula do sobrenadante por centrifugação ou filtração, clarificação total, 

logo são necessários os passos cromatográficos para a separação dos poliálcoois e 

descoloração e por último concentração e cristalização (GURGEL et al., 1995). 

Heikkila et al.(1992) patentearam um eficiente processo de produção de xilitol 

por fermentação de licor de xilose purificado obtido de polpa de abedúl, pela 

levedura Debaryomyces hannsenii. Os autores propuseram os seguintes métodos de 

purificação após a fermentação: centrifugação e filtração para a remoção de células, 

separação de xilitol e de outros açúcares (xilose, glicose, galactose, manitol) por 

resinas cromatográficas poliestirênicas divenilbenzeno Zerolit 225, catiônica em 
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forma Ca+2 e por último cristalização da fração rica em xilitol. Obtiveram cristais de 

xilitol de 250 a 600 micrômetros de diâmetro. 

GURGEL et al. (1995) realizaram a recuperação deste poliálcool obtido por 

fermentação de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana de açúcar da 

seguinte maneira: centrifugação para a remoção de células, tratamento do 

sobrenadante com carvão ativado numa relação de 100 mL de caldo: 25 g de carvão 

a 80ºC por 60 minutos onde obteve uma remoção total de proteínas, diminuição de 

0,38% de fenóis e perdas de 19,1% de xilitol. Logo aplicaram um processo de troca 

iônica sem efeitos apreciáveis e por último cristalizaram. Observaram a presença de 

compostos coloridos os quais não foram retidos pelo carvão nem pelas resinas. Ao 

comparar os resultados de ambos verifica-se que neste último as perdas de xilitol na 

etapa de purificação com carvão ativado são maiores que com resinas.  

Morita; Silva e Maugieri (2003) avaliaram a separação do xilitol utilizando 

zeólita como uma alternativa aos processos cromatográficos convencionais, 

verificando que a separação do xilitol a partir de bagaço de cana fermentado levou a 

frações com xilitol puro. 

Mais recentemente, o xilitol foi recuperado por cristalização tanto do caldo 

fermentado obtido a partir de solução sintética quanto deste obtido da fermentação 

do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana, obtendo-se cristais com 98-99% e 

92-94% de pureza, respectivamente (MARTINEZ et al., 2005; 2007). Resultados de 

recuperação semelhante aos obtidos neste trabalho com bagaço de cana foram 

encontrados a partir de hidrolisado de palha de trigo (CANILHA, 2006).  Segundo 

Canilha (2006) a vantagem deste método de cristalização para purificação de xilitol é 

a obtenção de cristais com alta pureza e uniformidade, fato que facilita os passos 

seguintes do processo de obtenção deste produto. 

 

2.7. Estudo de Viabilidade Econômica 
 

 Na indústria de processos a estimativa dos custos e a evolução econômica de 

um processo é considerada uma temática especializada. A análise de custos 

geralmente pretende responder às seguintes perguntas: quanto custa produzir um 

produto, que inversão se requer e quanto se recupera do mesmo, além de tentar 

identificar e quantificar a inter-relação entre vários parâmetros de desenhos ou 
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operações do processo e os custos de inversão Dentro desta análise de custo a 

estimativa destes está relacionada com o custo do produto e a inversão de capital 

(KALK e LANGLYKKE, 1985). 

Apesar da diferença entre os processos químicos e biológicos, o custo e o 

procedimento da evolução econômica assim como a metodologia básica 

desenvolvida para a industria química é aplicável na biotecnologia (ATKINSON, 

1991). 

Existem alguns elementos de custo total de um produto e valores típicos para 

a estimativa (KALK e LANGLYKKE, 1985), como por exemplo: 

1. Matérias primas (30 a 80% dos custos de produção). 

2. Administração 

 De operação (3 a 5 % do salário dos operadores diretos e da operação) 

 De manutenção (100% do salário do pessoal de manutenção ou 2 a 5% 

do capital fixo de inversão). 

 De laboratório (20 a 40% do salário do pessoal de laboratório). 

3. Salário e supervisão (10 a 40% do custo de produção). 

4. Facilidades auxiliares (5 a 20% do custo de produção). 

Custos fixos: 

1. Depreciação e interesses (8 a 12 % do capital fixo de inversão para a depreciação 

e 10 a 15% do capital fixo de inversão para os interesses). 

2. Impostos (1 a 4% do capital fixo de inversão). 

3. Seguro (1 a 3% do capital fixo de inversão). 

4. Outros gastos de planta (10 a 70% dos salários de supervisão). 

5. Administração 

6. Marketing 

7. Pesquisa e Desenvolvimento 

 

2.7.1. Técnicas de Análise de Investimento 
 

Uma das técnicas de análise de investimento é a determinação do valor 

presente líquido – VPL, sendo um dos critérios  mais recomendado por especialistas 

em finanças para decisão de investimento. Esta recomendação está fundamentada 

no fato de que o VPL considera o valor temporal do dinheiro, não é influenciado por 
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decisões menos qualificadas, utiliza todos os fluxos de caixa futuros gerados pelo 

projeto, refletindo toda a movimentação de caixa. Além disso, permite uma decisão 

mais acertada quando há dois tipos de investimentos, pois, ao considerar os fluxos 

futuros a valores presentes, os fluxos podem ser adicionados e analisados 

conjuntamente (BRUNI; FAMÁ, 2001). 

De acordo com Ross at al. (1995), o valor presente líquido de um 

investimento é um critério simples para que se decida se um projeto deve ser 

executado ou não.  

Uma outra alternativa para análise de investimento é o  método do payback 

que representa o período de recuperação do investimento inicial. É obtido 

calculando-se o número de anos que será necessário para que os fluxos de caixa 

futuros acumulados igualem o montante do investimento inicial. Esta alternativa 

pressupõe inicialmente a definição de um limite de tempo máximo para retorno do 

investimento. Após a definição deste prazo é analisado o fluxo de recursos do 

projeto, comparando o volume necessário de investimento com os resultados a 

serem alcançados futuramente, verificando o período onde o saldo tornou-se igual a 

zero (BRUNI; FAMÁ, 2001). Este método é aplicado de duas formas: payback 

simples e payback descontado. A principal diferença entre os dois é que o payback 

descontado considera o valor temporal do dinheiro, ou seja, atualiza os fluxos 

futuros de caixa a uma taxa de aplicação no mercado financeiro, trazendo os fluxos 

a valor presente, para depois calcular o período de recuperação. 

A taxa interna de retorno - TIR - independe da taxa de juros do mercado 

financeiro. É uma taxa intrínseca do projeto, dependendo apenas dos fluxos de caixa 

projetados. É a taxa que remunera o investimento e que torna nulo o valor presente 

líquido dos fluxos de caixa (BRUNI; FAMÁ, 2001). 
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3. Objetivo Geral 
 

Contribuir para o desenvolvimento da área de conversão de biomassa, 

especificamente de tecnologia para obtenção de xilitol empregando rota 

biotecnológica a partir da palha de cevada.  

 

3.1. Objetivos Específicos 
 

 Determinar a composição química da palha de cevada, 

 Determinar as condições de hidrólise ácida da palha de cevada visando a 

máxima extração das frações hemicelulósica e celulósica, 

 Determinar os parâmetros fermentativos para obtenção do xilitol a partir do 

hidrolisado hemicelulósico em frascos agitados,  

 Avaliar a agitação e aeração em fermentador de 1 L utilizando-se dos 

parâmetros fermentativos estabelecidos em frascos agitados, 

 Realizar fermentações em reator de 16 L utilizando-se das condições 

estabelecidas em fermentador de 1 L. 

 Purificar o caldo fermentado proveniente da fermentação em reator de 16 L 

utilizando resinas de troca iônica, 

 Avaliar a viabilidade econômica do processo de produção de xilitol via 

biotecnológica, 
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4. Materiais e Métodos 
 

4.1. Determinação da Composição Química da Palha de Cevada 
  

 A palha de cevada cedida pela Malteria do Vale – Taubaté foi caracterizada 

as suas principais frações quanto ao teor de celulose, hemicelulose e lignina. A 

análise dos teores de seus componentes foi realizada de acordo com a metodologia 

sugerida por Dunning e Dallas (1949), adaptada por Cândido (2001) que se 

fundamenta na sacarificação quantitativa dos polissacarídeos de diferentes matérias-

primas vegetais. A palha de cevada foi moída e passada por peneira de 20 “mesh”, 

sendo o material peneirado seco em estufa a 60º C, por 1 hora (umidade inferior a 

10%). Em béquer foram colocados 2 g do material e 10 ml de H2SO4 72% (p/p) o 

qual foi agitado continuamente por 10 minutos, mantendo-se a mistura mantida sob 

temperatura controlada a 45º C. Nessa etapa, denominada hidrólise principal, 

ocorreu o rompimento das fibras de celulose em oligômeros. 

 Ao completar o tempo da hidrólise, a reação foi interrompida com adição de 

275 ml de água destilada e o conteúdo foi transferido para um frasco Erlenmeyer de 

500 ml. A suspensão foi autoclavada a 121º C por 45 minutos, tempo necessário 

para a pós-hidrólise do material e transformação dos oligômeros em monômeros. 

Após resfriamento, a suspensão foi transferida quantitativamente para um balão 

volumétrico. O volume foi completado com água destilada para a determinação das 

concentrações dos dos açúcares  (xilose, glicose e arabinose), ácido acético, furfural 

e hidroximetilfurfural presentes na suspensão. Posteriormente, ocorreu a conversão 

dos açúcares em hemicelulose e celulose. Foi também determinada a porcentagem 

de lignina e cinzas. 

 

4.2. Hidrólise Hemicelulósica de Palha de Cevada 
  

A palha de cevada foi submetida à hidrólise ácida em reator de aço inoxidável 

dotado de quatro recipientes com capacidade de 1500 mL cada. O reator foi 

carregado com 150 g da palha de cevada em cada recipiente, nas condições 

determinadas por um planejamento estatístico fatorial fracionário 24-1 (BOX et al., 

1978) para estudar os efeitos da relação entre a massa seca do resíduo e a solução 
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ácida, da temperatura, do tempo de reação e da concentração da solução de ácido 

sulfúrico. 

 Os hidrolisados obtidos foram filtrados, caracterizados e armazenados em 

câmara fria a 4ºC para posterior fermentação. 

 
4.2.1. Planejamento fatorial 24-1 com ponto central 

 

A matriz do planejamento fatorial fracionário 24-1 com triplicata no ponto 

central está mostrada na Tabela 4.1. Os níveis dos fatores utilizados no 

planejamento estão mostrados na Tabela 4.2, onde (-1) significa o menor nível, (+1) 

significa o maior nível e (0) significa o ponto central. 
 
Tabela 4.1. Matriz de planejamento referente aos fatores avaliados no planejamento fatorial 
fracionário 24-1 com triplicata no ponto central 

Ensaios Temperatura Tempo Concentração  
Ácida 

Relação  
Sólido- Líquido 

1 -1 -1 -1 -1 
2 +1 -1 -1 +1 
3 -1 +1 -1 +1 
4 +1 +1 -1 -1 
5 -1 -1 +1 +1 
6 +1 -1 +1 -1 
7 -1 +1 +1 -1 
8 +1 +1 +1 +1 
9 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 

 
 
Tabela 4.2. Níveis dos fatores utilizados no planejamento fatorial fracionário 24-1 com ponto 
central 

Fatores     Siglas     Níveis 
  (-1) (0) (+1) 
Temperatura (ºC) A 120 130 140 
Tempo (minutos) B 20 30 40 
Concentração Ácida (%) C 0,50 0,75 1,00 
Relação Sólido- Líquido D 1:8 1:10 1:12 
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4.2.2. Planejamento fatorial composto de face centrada 
  

A matriz do planejamento fatorial composto de face centrada está mostrada 

na Tabela 4.3. Os níveis dos fatores utilizados nesse planejamento estão mostrados 

na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.3. Esquema da matriz de planejamento  fatorial 24-1 de face centrada 

Ensaios Temperatura Tempo Concentração  
Ácida 

Relação  
Sólido- Líquido 

1 -1 -1 -1 -1 
2 +1 -1 -1 +1 
3 -1 +1 -1 +1 
4 +1 +1 -1 -1 
5 -1 -1 +1 +1 
6 +1 -1 +1 -1 
7 -1 +1 +1 -1 
8 +1 +1 +1 +1 
9 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
12 -1 0 0 0 
13 +1 0 0 0 
14 0 -1 0 0 
15 0 +1 0 0 
16 0 0 -1 0 
17 0 0 +1 0 
18 0 0 0 -1 
19 0 0 0 +1 

 

Tabela 4.4. Níveis dos fatores utilizados no planejamento fatorial 24-1 de face centrada 
Fatores Siglas Níveis 

  (-1) (0) (+1) 
Temperatura (ºC) A 120 130 140 
Tempo (minutos) B 20 30 40 
Concentração Ácida (%) C 0,50 0,75 1,00 
Relação Sólido-Líquido D 1:8 1:10 1:12 
 

 Para análise estatística dos dados foi necessário corrigir os níveis codificados 

para os fatores temperatura, concentração ácida, tempo e a relação entre a massa 

seca do resíduo e a solução ácida, uma vez que os valores utilizados para a 

realização dos experimentos sofreram alguns desvios dos valores planejados 

inicialmente. A codificação dos níveis dos fatores foi estabelecida segundo a 

equação 4.1. 
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                 Eq. 4.1 

Em que, 

Xi corresponde ao valor codificado, 

X corresponde ao valor real, 

Σ X/2 corresponde ao valor médio entre os níveis superiores e inferiores, 

Δ X/2 corresponde à média da diferença entre os níveis superiores e inferiores. 

 

 O modelo estatístico proposto foi baseado na metodologia da superfície de 

resposta, representado pela equação 4.2. 

 

∑ ∑ ∑+++= 2
0 iijjiijjii XbXXbXbbY                                 Eq. 4.2 

 

Em que, 

Yi corresponde à variável dependente ou variável de resposta, 

b corresponde ao coeficiente de regressão, 

X corresponde aos níveis dos fatores experimentais com unidades codificadas. 

 

4.2.3. Preparação do Hidrolisado Hemicelulósico de Palha de Cevada 
 
4.2.3.1. Concentração  

  

O hidrolisado (original) obtido de acordo com o modelo obtido (hidrolisado sob 

condição ótima de hidrólise), foi concentrado em concentrador à vácuo com volume 

de 30 litros de capacidade útil, operando a 70±5ºC, a fim de elevar o teor de xilose  

para 80-100 g/L. 

 O hidrolisado concentrado foi caracterizado quanto a pH, concentração de 

açúcares (glicose, xilose, arabinose), ácido acético, furfural, hidroximetilfurfural e 

fenóis. 
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4.2.3.2. Destoxificação do Hidrolisado Hemicelulósico de Palha de Cevada 
 

 A destoxificação foi realizada segundo metodologia estabelecida por Marton 

(2002). Primeiramente, empregando o método de overliming, foi ajustado o pH inicial 

do hidrolisado para pH 7,0 pela adição óxido de cálcio (CaO), seguido pela sua 

diminuição até pH 2,5 utilizando ácido fosfórico (H3PO4). Após esta etapa, o 

hidrolisado foi submetido a um processo de adsorção empregando 1% (p/v) de 

carvão ativo sob agitação em frascos agitados em incubadora de movimento orbital 

(New Brunswick, Scientific Co.) a 200 rpm, a 60C durante 30 minutos. Ao final de 

cada etapa de alteração de pH e adição de carvão o hidrolisado foi filtrado em papel 

de filtro Whatmann para a remoção do precipitado formado. 

 O hidrolisado concentrado e tratado foi autoclavado a 111º C por 15 minutos e 

em seguida foi novamente caracterizado quanto ao pH e à concentração de xilose, 

glicose, arabinose, furfural, hidroximetilfurfural, ácido acético e fenóis totais. 

 
4.3. Hidrólise Celulósica de Palha de Cevada 
 
4.3.1. Tratamento Alcalino da Celolignina 

 

O resíduo de celolignina foi submetido a pré tratamento com NaOH 

concentrado para a remoção da lignina. A hidrólise foi realizada em reator de 40 L, à 

temperatura de 100°C, concentração de NaOH 1,5%(p/v), tempo de reação de 1 

hora e relação sólido-líquido de 1:20.  

 
4.3.2. Hidrólise Celulósica da Palha de Cevada 

 

Após o tratamento com álcali o resíduo da celolignina resultante do processo 

da hidrólise hemicelulósica foi utilizado para obtenção do hidrolisado celulósico. Para 

a obtenção dos parâmetros de hidrólise, foi utilizado um planejamento fatorial 24-1, 

para avaliar as condições para a relação sólido-líquido, temperatura, tempo de 

reação e concentração ácida, em que as condições do ponto central foram 1:8, 165º 

C, 30 minutos e 2 % de ácido.  
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O reator utilizado para se realizarem os experimentos foram ampolas de aço-

inox de 180 ml de volume, sem agitação, fechadas hermeticamente e imersas em 

banho de silicone, o qual foi aquecido por resistência elétrica. As amostras foram 

filtradas em papel de filtro Klabin e devidamente diluídas. Os hidrolisados celulósicos 

foram analisados quanto às concentrações de glicose, xilose, arabinose, ácido 

acético, furfural e hidroximetilfurfural. 

A matriz do planejamento fatorial fracionário 24-1 com triplicata no ponto 

central está mostrada na Tabela 4.5. Os níveis dos fatores utilizados no 

planejamento estão mostrados na Tabela 4.6, onde (-1) significa o menos nível, (+1) 

significa o maior nível e (0) significa o ponto central. 

 
Tabela 4.5. Matriz de planejamento referente aos fatores avaliados para hidrólise da 
celulose na palha de cevada no planejamento fatorial fracionário 24-1 com triplicata no ponto 
central 

Ensaios Temperatura Tempo Concentração ácida Relação Sólido- 
Líquido 

1 -1 -1 -1 -1 
2 +1 -1 -1 +1 
3 -1 +1 -1 +1 
4 +1 +1 -1 -1 
5 -1 -1 +1 +1 
6 +1 -1 +1 -1 
7 -1 +1 +1 -1 
8 +1 +1 +1 +1 
9 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 

 

Tabela 4.6. Níveis dos fatores utilizados no planejamento fatorial fracionário 24-1 com ponto 
central 

Fatores Siglas  Níveis  
  (-1) (0) (+1) 

Temperatura (ºC) A 155 165 175 
Tempo (minutos) B 20 30 40 
Concentração Ácida (%) C 1 2 3 
Relação sólido: líquido D 1:6 1:8 1:10 
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4.4. Microrganismo e Preparo do Inóculo 
 

Utilizou-se como microrganismo a levedura C. guilliermondii FTI 20037, 

proveniente do laboratório de culturas do Grupo de Microbiologia Aplicada e 

Bioprocessos - Departamento de Biotecnologia – EEL.  

O inóculo foi preparado a partir de células obtidas de uma cultura estoque, 

mantida a 4°C em ágar inclinado de extrato de malte. O cultivo da levedura foi feito a 

partir da inoculação destas células da cultura estoque recém-repicada (7 a 10 dias) 

em meio semi-sintético contendo (g/L): 20,0 de D-xilose,  2,0 de sulfato de amônio, 

0,1  de cloreto de cálcio e 20,0 de farelo de arroz “in natura”.   

As soluções de xilose, glicose e solução de extrato de farelo de arroz foram 

autoclavadas a 111°C por 15 minutos e as demais soluções foram esterilizadas a 

121°C por 20 minutos em autoclave SOC.FABBE LTDA. 

Para o cultivo foram utilizados frascos Erlenmeyer de 125 mL, com 50 mL do 

meio de fermentação, em incubadora de movimento orbital a 200 rpm, a 30°C, por 

24 horas.  Em seguida, as células foram recolhidas por centrifugação a 2000 rpm, 

por 15 minutos para preparar uma suspensão que foi utilizada como inóculo da 

fermentação. A concentração inicial de células em cada frasco foi em torno de 1,0 

g/L. 

 
4.5. Meio e Condições de Fermentação Utilizadas em Frascos Erlenmeyer 

 

Experimentos para avaliar a influência dos fatores (sulfato de amônio, cloreto 

de cálcio, farelo de arroz, pH, concentração do hidrolisado, concentração de glicose 

e tempo de alimentação de glicose) foram feitos a partir de um planejamento fatorial 

fracionário 26-2 (BOX, 1978). Para realizá-los, foram empregados frascos Erlenmeyer 

de 125 ml com 50 ml do meio de fermentação, em incubadora de movimento 

rotatório (200 rpm) a 30oC, por um tempo de 72 h. Foram avaliados o consumo de 

açúcares e a produção de xilitol. 

A Tabela 4.7 apresenta o planejamento fatorial fracionário 26-2. Os níveis dos 

fatores utilizados no planejamento estão apresentados na Tabela 4.8, onde (-1) e 

(+1) significam o menor e o maior nível, respectivamente e (0) significa o nível do 

ponto central 
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Tabela 4.7. Matriz de planejamento referente aos fatores avaliados na bioprodução de xilitol 
em frascos agitados de acordo com planejamento fatorial fracionário 26-2 com ponto central 

Ensaios Sulfato de 
Amônio 

Cloreto de 
Cálcio 

Farelo de 
arroz 

Concentração 
do hidrolisado 

Concentração de 
glicose 

Tempo para 
alimentação de 

glicose 
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 +1 -1 -1 -1 +1 -1 
3 -1 +1 -1 -1 +1 +1 
4 +1 +1 -1 -1 -1 +1 
5 -1 -1 +1 -1 +1 +1 
6 +1 -1 +1 -1 -1 +1 
7 -1 +1 +1 -1 -1 -1 
8 +1 +1 +1 -1 +1 -1 
9 -1 -1 -1 +1 -1 +1 
10 +1 -1 -1 +1 +1 +1 
11 -1 +1 -1 +1 +1 -1 
12 +1 +1 -1 +1 -1 -1 
13 -1 -1 +1 +1 +1 -1 
14 +1 -1 +1 +1 -1 -1 
15 -1 +1 +1 +1 -1 +1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
17 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 
 

Tabela 4.8. Níveis dos fatores utilizados no planejamento fatorial fracionário 26-2 com ponto 
central 
Fatores Siglas Níveis 
  (-1) (0) (+1) 
Sulfato de amônio (g/L) AS 1,00 2,00 3,0 
Cloreto de cálcio (g/L) CC 0 0,50 1 
Farelo de arroz (g/L) FA 5 12,5 20 
Fator concentração de xilose (g/L) CX 60,0 70,0 80,0 
Fator concentração de glicose (g/L) CG 5 7 9 
Tempo para a alimentação de glicose (hora) TG 20 40 60 

 

4.6. Condições de Fermentação Utilizadas em Reator de 1L 
 

Após a obtenção dos resultados nos experimentos em frascos agitados, foram 

conduzidos ensaios em bioreator de 1 litro de capacidade total (New Brunswick 

Scientific Co, modelo MULTIGEN dotado de controlador de temperatura e agitação. 

A concentração inicial de células no reator foi de 1,0 g/L, para todos os ensaios. O 

meio e as condições de fermentação utilizados foram os previstos pelo modelo para 

frascos agitados. 
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Os níveis dos fatores utilizados no planejamento estão apresentados na 

Tabela 4.9, onde (-1) e (+1) significam o menor e o maior nível, respectivamente e 

(0) significa o nível do ponto central. A Tabela 4.10 apresenta o planejamento fatorial 

fracionário 26-2. 

 
Tabela 4.9. Matriz de planejamento referente aos fatores avaliados na bioprodução de xilitol 
em reator de bancada de acordo com planejamento fatorial fracionário 22 com ponto central 

Ensaios Agitação Aeração 
1 -1 -1 
2 +1 -1 
3 -1 +1 
4 +1 +1 
5 0 0 
6 0 0 
7 0 0 

 

Tabela 4.10. Níveis dos fatores utilizados no planejamento fatorial 22 com ponto central 
Fatores Siglas  Níveis  
  (-1) (0) (+1) 
Agitação (rpm) AG 200 350 500 
Aeração (vvm) AE 0,3 0,6 0,9 

 

 Após a determinação da melhor condição experimental a produção de xilitol 

foi ampliada para reator com capacidade total de 16 L (modelo: AG Tipo L 1523, 

Bioengineering) contendo 12 L de meio sendo que o parâmetro utilizado para 

ampliação de escala foi o KLa. Posteriormente foi realizada a clarificação do caldo 

fermentado.  

 
4.7. Preparo do Meio Fermentado 
  

O caldo obtido na fermentação foi centrifugado a 2000 g por 20 minutos para 

retirada de células de levedura e congelado para posterior concentração e 

clarificação. 
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4.8. Clarificação do Caldo Fermentado 
  

Para a realização dos ensaios de clarificação, foram empregadas as 

condições obtidas por Canilha (2006) em experimentos com palha de trigo, a qual 

estabeleceu as melhores condições de clarificação a partir de testes realizados com 

proporções diferentes de resina de troca iônica e caldo fermentado que foi 25 mL de 

resina + 50 mL de caldo fermentado. O processo de troca iônica foi realizado em 

frascos Erlenmeyer de 2000 mL, utilizando as resinas A-860S, A-500PS 

(regenerante NaOH 10%) e C-150 (regenerante HCl 5%). 

 O ciclo de operação das resinas de clarificação foi dividido em cinco fases: 

a) as resinas foram mantidas em água deionizada por 24 horas, 

b) Após foi feita regeneração das resinas com os regenerantes e proporções 

indicadas anteriormente sendo em seguida as resinas  lavadas com água deionizada 

a fim de eliminar o regenerante residual. O contato entre as resinas e os 

regenerantes e a lavagem com água deionizada foram realizados em frascos sob 

agitação de 200 rpm a 30ºC por 90 minutos, 

c) A terceira fase da clarificação correspondendo à saturação da resina com o xilitol 

foi realizada empregando-se volume de solução utilizado aproximadamente igual à 

metade do volume da resina utilizada. A saturação também foi realizada em frascos 

sob agitação de 200 rpm a 30ºC por 60 minutos. 

d) Após a saturação, o caldo permaneceu em contato com as resinas empregando-

se frascos Erlemeyer agitados a 200 rpm a 30ºC por 60 minutos , 

e) Por último as resinas foram novamente lavadas com a finalidade de remover 

qualquer material proveniente do caldo fermentado. 

 Amostras do início e do final das clarificações foram analisadas quanto à 

concentração de xilose, arabinose, xilitol, fenóis totais, ácido acético, sólidos totais, 

sólidos solúveis (ºBrix), cor e pH. 
 
4.9. Métodos Analíticos 

 

Foram determinados o teor de celulose, hemicelulose, liginina e cinzas na 

caracterização da palha de cevada. 
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As hidrólises e as fermentações foram acompanhadas por meio de retiradas 

periódicas de amostras para determinação das concentrações de xilose, glicose, 

arabinose, xilitol, ácido acético, furfural, hidroximetilfurfural, concentração celular e 

do pH. 

 

4.9.1. Determinação do Teor de Lignina 
  

Após a hidrólise total dos polissacarídeos, o conteúdo do balão de 500 ml foi 

filtrado em papel de filtro Klabin, previamente seco a 105º C, por 1 hora, e tarado. O 

resíduo foi lavado com água destilada até completa neutralização, e então, 

submetido a secagem a 105º C, e pesado até peso constante. O teor de lignina foi 

calculado pela equação 4.3. 

 

sA

L

mm
mlignina

%*
10000*% =                           Eq. 4.3 

 

Em que, 

mL corresponde à massa da lignina em gramas. 

mA corresponde à massa da amostra. 

mS corresponde à massa seca da amostra (%). 

 
4.9.2. Determinação do Teor de Celulose e Hemicelulose 
  

A fração líquida da hidrólise total foi analisada por HPLC, e as concentrações 

de glicose, xilose e arabinose foram utilizadas para a determinação da porcentagem 

de celulose e hemicelulose existentes na palha de cevada (IRICK et al., 1988). 

 
4.9.3. Determinação do Teor de Cinzas 
  

A determinação do teor de cinzas foi efetuada de acordo com o método de 

Silva, 1990, que consiste em aquecer o material a altas temperaturas que vão de 

500 a no máximo 600º C, ou seja, até o aquecimento a rubro, durante quatro horas 

ou até combustão total da matéria orgânica. 
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4.9.4. Determinação das Concentrações de Açúcares (Xilose, Glicose e 
Arabinose, Xilitol) e Ácido Acético 

 

As concentrações dos açúcares (xilose, glicose e arabinose), xilitol, etanol, 

glicerol e do ácido acético foram determinadas por Cromatógrafo Líquido de Alta 

Eficiência (Waters, Milford, MA) operado com coluna Biorad Aminex HPX-87H (300 x 

7,8mm) empregando-se as seguintes condições: temperatura da coluna de 45oC, 

eluente, solução de H2SO4 0,01N, fluxo de 0,6 ml/min, volume da amostra injetada 

20 µl. As amostras foram devidamente diluídas e filtradas em filtro Sep Pack C18 

(Millipores) e o eluente, antes do uso, foi filtrado a vácuo em membrana Hawp 0,45 

Millipore e em seguida desgaseificado em banho ultra-som (Microsonic SX-50) por 

15 minutos. 

 
4.9.5. Determinação das Concentrações de Furfural e Hidroximetilfurfural 

 

As concentrações de furfural e hidroximetilfurfural nos hidrolisados foram 

determinadas em Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (Waters, Milford, MA) 

operado com coluna Hewlett-Packard RP 18 (200 mm), sob as seguintes condições: 

temperatura da coluna: 250C; detector de ultra-violeta SPD-10A UV-VIS; eluente: 

solução de acetronitrila/água (1:8) com 1% de ácido acético; volume da amostra 

injetada:    20 µL. As amostras foram devidamente diluídas e filtradas a vácuo em 

membrana HAWP 0,45 (MILLIPORE). O eluente foi filtrado a vácuo em membrana 

GVWP 0,22 (MILLIPORE) e, em seguida, desgaseificado em banho de ultra-som 

(Microsonic SX-50) por 15 min. 

 

4.9.6. Determinação do Índice de Clarificação do Hidrolisado e do Caldo 
Fermentado 

 

A cor do hidrolisado foi determinada pelo método ICUMSA. Neste método a 

absorbância (DO) das amostras foi determinada em espectrofotômetro BECKMAN 

DU 640B (USA) a 420 mn, usando água deionizada como referência e determinada 
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a concentração de sólidos solúveis das amostras diluídas. A cor ICUMSA foi 

determinada pelas equações 4.4 e 4.5. 

 

diluição
Brix

DOCorICUMSA
d

*
100/*º

1000*
ρ

=                Eq. 4.4 

 

54000
)º200(º1 BrixBrix +

+=ρ               Eq. 4.5 

 

Em que, 

ºBrix correponde à % de sólidos solúveis na amostra original, 

ºBrixd corresponde à % de sólidos solúveis na amostra diluída, 

DO corresponde à absorbância determinada em espectrofotômetro a 420 nm 

utilizando água deionizada como referência e  

ρ corresponde à densidade da amostra. 

 

4.9.7. Determinação da concentração de fenóis totais 
  
 A concentração de fenóis totais foi determinada utilizando o método de Folin-

Ciocalteu descrito por Singlenton et al. (1999). Foram preparados 3 mL de amostra 

do hidrolisado diluído e adicionados a este 0,2 mL de reagente Folin. Passados 3 a 5 

minutos foram adicionados 0,8 mL de solução de carbonato de sódio (150 g/L). Os 

tubos foram agitados em vórtex e mantidos no escuro. Decorridos 30 minutos, a 

absorbância da solução resultante foi determinada a 760 nm em espectrofotômetro 

computadorizado BECKMAN DU 640B e comparada a uma curva padrão de 

vanilina. 

 
4.9.8. Determinação do pH 
  

O pH das amostras dos hidrolisados bem como das amostras do processo 

fermentativo foi determinado em pH-metro Micronal modelo B 474, o qual executa 

leituras de temperaturas atreves de uma sonda apropriada (tipo Pt 100) na faixa de –

5,0 a +105ºC. 
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4.9.9. Determinação do kLa inicial 
 

No início do processo fermentativo conduzido no bioreator (item 4.7), variou-

se a agitação e aeração do sistema. Anteriormente à adição do inoculo ao meio de 

fermentação, foi determinado o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio 

(kLa) pelo método de Pham et al. (1998). Este parâmetro foi determinado segundo a 

equação 4.6 que apresenta a relação da pressão parcial de oxigênio com o tempo. 

 

)
)(

1(*
)*)/()((

2

222

pO
pO

kLa
dt

pOpOd
−=                      Eq. 4.6                           

 

Em que, 

pO2 corresponde à pressão parcial de O2 no meio, 

pO2* corresponde à pressão parcial de O2 na saturação. 

 A pressão parcial de oxigênio dissolvido no meio foi anotada em tempos 

regulares plotandos em gráfico de acordo com a equação 4.7. 

 

)()
*)(

1ln(
2

2 tf
pO
pO

=−                          Eq. 4.7 

 

O valor de kLa foi dado pela inclinação da reta obtida na regressão linear. 

 

4.9.10. Determinação do teor de umidade da palha de cevada 
  

A umidade contida na palha de cevada foi determinada por exposição do 

material à radiação infravermelha, à temperatura de 105°C durante 20 minutos 

(ORION, modelo MB200).  
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4.9.11. Determinação da concentração celular no meio fermentativo 
 

O crescimento celular foi determinado através da medida da absorbância lida 

a 600nm em espectrofotômetro (Beckman-DU 640B) e a concentração celular 

calculada por uma curva padrão que correlaciona a absorbância a 600 nm e o peso 

seco das células.  

 

4.9.12. Determinação da concentração de sólidos solúveis 
  

A concentração de sólidos solúveis (ºBrix) foi determinada em refratômetro. 

Grau Brix é a % de sólidos solúveis em uma amostra, ou g de sólidos solúveis por 

100 g de solução. O conteúdo de sólidos solúveis é o total de todas as substâncias 

dissolvidas em água (açúcares, sais, proteínas, ácidos, etc). 

  
4.9.13. Determinação da concentração de sólidos totais 
  

Primeiramente cadinhos calcinados em mufla elétrica 800ºC durante 4 horas, 

foram resfriados e pesados. A seguir, 3 mL das amostras a serem analisadas foram 

colocadas nos cadinhos e submetidas à evaporação a 60ºC por dois dias e a 103ºC 

até massa constante. A diferença entre a massa do cadinho e este valor encontrado 

correspondeu aos sólidos totais. Para o cálculo da concentração de sólidos totais, 

presentes nas amostras, utilizou-se a equação 4.8. 

 

1000*01

V
MM

ST
−

=                 Eq. 4.8 

 

Em que, 

ST correponde à sólidos totais (g/L), 

M1 corresponde à massa do cadinho + amostra após secagem (g), 

M0 corresponde à massa do cadinho (g), 

V correponde ao volume da amostra (mL), 

1000 corresponde ao fator para expressar os resultados em g/L. 
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4.9.14. Determinação dos parâmetros fermentativos 
 

O fator de conversão de substrato em célula foi determinado pela equação 4.9 

 

SfSi
XiXf

S
X

SX −
−

=
Δ
Δ

=Υ /                                                                                            Eq. 4.9 

 

em que, 

iX e fX  correspondem às concentrações inicial e final de células. 

iS  e fS  correspondem às concentrações inicial e final de xilose. 

 

O fator de conversão de xilitol em relação a xilose foi determinado pela 

equação 4.10. 

 

SfSi
PiPf

S
p

SP
−
−

=
Δ
Δ

=Υ /               Eq. 4.10

                     

Em que, 

iS  e fS  correspondem às concentrações inicial e final de xilose. 

iP e fP  correspondem às concentrações inicial e final de xilitol. 

A produtividade volumétrica expressa a concentração de xilitol produzido (g/L) 

por tempo (h) e foi calculada com a seguinte equação 4.11. 

 

Qp = 
titf
PiPf

t
p

−
−

=
Δ
Δ                                   Eq. 4.11

  

 

Em que,  

iP e fP  correspondem às concentrações inicial e final de xilitol. 

ti  e t f  correspondem aos tempos inicial e final de fermentação. 
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A eficiência de conversão, expressa em %, foi calculada pela razão entre YP/S 

e o fator de conversão teórico de 0,917 g/g, calculado segundo BARBOSA et al. 

(1988). 
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5. Resultados e Discussão 
 
5.1. Determinação da Composição Química da Palha de Cevada 

 

Os resultados referentes à caracterização da palha de cevada cuja 

metodologia descrita no item 4.1 se encontram na Tabela 5.1. 

Os dados apresentados nesta Tabela revelam a  composição percentual da 

palha de cevada com relação à matéria seca de celulose, hemicelulose, lignina e 

cinzas cujos valores são 38,55; 21,41; 19,90 e 9,50 respectivamente. Esta 

composição se aproximou daquela encontrada por Khuad e Singh (1993) quanto ao 

teor de celulose, hemicelulose (polímero de principal interesse em processos de 

bioconversão de xilose à xilitol), lignina e cinzas (Tabela 2.1).  

 
Tabela 5.1. Composição química da palha de cevada e de diferentes matérias-primas 

Matéria-prima Celulose 
(%) 

Hemicelulose 
(%) 

Lignina 
(%) 

Cinzas 
(%) 

Referência 

Palha de 
Cevada 

38,55 21,41 19,90 9,50 Presente 
trabalho 

Bagaço de Cana 35,42 25,02 22,57 5,83 RUBIO MATTOS 
et al., 2002 

Casca de Aveia 30,51 28,63 23,09 8,00 FELIPE et al., 
2003 

Casca de Café 39,91 14,40 28,06 6,80 CARVALHO et al., 
2004 

Palha de Arroz 43,50 22,00 17,20 11,40 MUSSATTO, 2002
Palha de Trigo 33,81 31,83 20,12 8,02 CÂNDIDO et al., 

2003 
Resíduos de 
Eucalipto 

40,20 15,67 26,90 1,41 CANETTIERI et 
al., 2002 

 

 A composição química da palha de cevada “in natura” (Tabela 5.1) é 

semelhante à encontrada nos resíduos como bagaço de cana de açúcar, palha de 

arroz e casca de aveia, os quais vêm sendo amplamente pesquisados como 

matéria-prima potencial para a produção biotecnológica de xilitol. Por outro lado, a 

palha de cevada possui teor de hemicelulose superior aos resíduos de eucalipto e 

casca de café, o que favorece a obtenção de hidrolisado hemicelulósico desta 

matéria-prima com maior teor de xilose em condições de hidrólise menos drástica. 
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5.2. Hidrólise Hemicelulósica da Palha de Cevada 
 

Após a caracterização da palha de cevada foram realizados ensaios 

referentes à sua hidrólise ácida de acordo com o planejamento fatorial 24-1 com três 

repetições no ponto central com a finalidade de minimizar o erro experimental e 

identificar se o modelo é linear ou quadrático (Tabela 5.2).  

Os rendimentos do processo de hidrólise (Tabela 5.2), definidos em função da 

porcentagem de xilose liberada a partir da matriz polimérica da hemicelulose do 

resíduo de cevada, variaram de 13,61 g/L a 26,91 g/L.  

Os resultados das análises estatísticas estão expressos nas Tabelas 5.3, 5.4 

e 5.5. 

 
Tabela 5.2. Matriz do planejamento fatorial 24-1 empregado para avaliar a influência da 
temperatura, concentração ácida, tempo de hidrólise e relação sólido-líquido sobre a 
concentração de xilose obtida após a hidrólise hemicelulósica de palha de cevada 
Ensaios Temperatura 

(ºC) 
Conc. Ácida 

(%) 
Tempo 
(min.) 

Relação 
Sólido: Líquido 

Rendimento  
(%) 

1 120 0,50 20 1:8 45,26 
2 140 0,50 20 1:12 47,67 
3 120 1,00 20 1:12 45,28 
4 140 1,00 20 1:8 69,86 
5 120 0,50 40 1:12 57,16 
6 140 0,50 40 1:8 89,56 
7 120 1,00 40 1:8 78,22 
8 140 1,00 40 1:12 41,55 
9 130 0,75 30 1:10 40,60 
10 130 0,75 30 1:10 50,74 
11 130 0,75 30 1:10 50,23 
 

Tabela 5.3. Estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” para os parâmetros 
estudados na hidrólise ácida da palha de cevada para o planejamento fatorial 24-1 com 
triplicata no ponto central 

 Estimativas Erros-padrão t 
Média 17,20 ±0,750 - 
Fator A 1,38 ±1,758 0,784 
Fator B -0,69 ±1,758 0,392 
Fator C 4,25 ±1,758 2,417** 
Fator D -7,19 ±1,758 4,090* 
AB+CD -3,19 ±1,758 1,815 
AC+BD -2,02 ±1,758 1,149 
AD+BC -3,36 ±1,758 1,911 
A – Temperatura, B – Concentração Ácida, C – Tempo, D – Relação Sólido: Líquido 
* Significativo ao nível de 10% de probabilidade (t ≥ 2,352) 
** Significativo ao nível de 5% de probabilidade (t ≥ 3,182) 
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 Verifica-se na Tabela 5.3 que somente o fator D (relação sólido: líquido) 

exerceu influência ao nível de 5% de probabilidade e o fator C ao nível de 10% de 

probabilidade. Os fatores A, B e suas interações não foram significativos ao 

processo de hidrólise, sob as condições avaliadas. 
 
Tabela 5.4. Estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” para os parâmetros 
estudados na hidrólise ácida da palha de cevada para o planejamento fatorial 24-1 com 
triplicata no ponto central 
Efeitos Soma 

Quadrática 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Quadrática 
Teste f Nível de 

Significância (p) 
Fator A 3,781 1 3,781 0,61 0,4912 
Fator B 0,952 1 0,952 0,15 0,7029 
Fator C 32,886 1 32,886 5,32 0,1044* 
Fator D 103,392 1 103,392 16,73 0,0264** 
AB+CD 20,352 1 20,352 3,29 0,1672 
AC+BD 8,120 1 8,120 1,31 0,3349 
AD+BD 22,579 1 22,579 3,65 0,1519 
Erros 18,546 3 6,182   
Total 210,608 10    

R2=0,912
A – Temperatura, B – Concentração Ácida, C – Tempo, D – Relação Sólido: Líquido 
* Significativo ao nível de 10% de probabilidade  
** Significativo ao nível de 5% de probabilidade  
 
  

 No presente estudo, o menor nível de significância assumido para rejeitar a 

hipótese nula foi de 11% e, como pode ser visto na Tabela 5.4, tais valores para os 

fatores C (tempo) e D (relação sólido: líquido), corresponderam a 10,44% e 2,64%, 

respectivamente. Assim, ambos os resultados apresentam significância estatística.  

 Isto demonstra que o modelo linear poderia ser descartado. Uma nova análise 

de variância foi realizada com a finalidade de verificar a linearidade ou curvatura do 

modelo. Como pode ser comprovado na Tabela 5.5, a análise estatística que um 

modelo quadrático se ajusta aos resultados obtidos, comprovada pela curvatura 

bastante significativa (p = 0, 0016).  

 Observa-se ainda (Tabela 5.5) que todos os fatores e suas interações 

apresentaram significância estatística, quando um modelo quadrático foi 

considerado.  
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Tabela 5.5. Análise de variância para o planejamento fatorial 24-1 com triplicata no ponto 
central para um possível modelo quadrático 
Efeitos Soma 

Quadrática 
Grau de 

Liberdade 
Média 

Quadrática 
Teste f Nível de 

Significância (p) 
Fator A 3,781 1 3,781 130,24 0,0076* 
Fator B 0,952 1 0,952 32,80 0,0292** 
Fator C 32,886 1 32,886 1132,70 0,0009* 
Fator D 103,392 1 103,392 3561,15 0,0003* 
AB+CD 20,352 1 20,352 700,99 0,0014* 
AC+BD 8,120 1 8,120 279,69 0,0036* 
AD+BD 22,579 1 22,579 777,70 0,0013* 
Curvatura 18,486 1 18,486 636,73 0,0016* 
Erros 0,058 2 0,029   
Total 210,608 10    

R2=0,999
A – Temperatura, B – Concentração Ácida, C – Tempo, D – Relação Sólido: Líquido 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
** Significativo ao nível de 10% de probabilidade 
 

  

Uma vez que xilose na concentração de 60 a 80 g/L exerce um efeito positivo 

na produção de xilitol por C. guilliermondii (FELIPE, 2004) novos ensaios de 

hidrólises da palha de cevada foram realizados com o objetivo de se obter a região 

de maximização, alcançando-se desta forma, máximos valores de concentração 

desta pentose. Para isto um planejamento com face centrada foi composto e a 

matriz correspondente (fatorial fracionário 24-1 com triplicata no ponto central e face 

centrada) bem como os resultados do rendimento das hidrólises estão apresentados 

na Tabela 5.6. 
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Tabela 5.6. Matriz do planejamento fatorial 24-1 empregado para avaliar a influência da 
temperatura, concentração ácida, tempo de hidrólise e relação sólido-líquido sobre a 
concentração de xilose obtida após a hidrólise hemicelulósica de palha de cevada 
Ensaios Temperatura

(ºC) 
Conc. Ácida 

(%) 
Tempo 
(min.) 

Relação 
Sólido: Líquido 

Rendimento  
(%) 

1 120 0,50 20 1:8 45,26 
2 140 0,50 20 1:12 47,67 
3 120 1,00 20 1:12 45,28 
4 140 1,00 20 1:8 69,86 
5 120 0,50 40 1:12 57,16 
6 140 0,50 40 1:8 89,56 
7 120 1,00 40 1:8 78,22 
8 140 1,00 40 1:12 41,55 
9 130 0,75 30 1:10 40,60 
10 130 0,75 30 1:10 50,74 
11 130 0,75 30 1:10 50,23 
12 120 0,75 30 1:10 45,05 
13 140 0,75 30 1:10 50,80 
14 130 0,5 30 1:10 58,29 
15 130 1,0 30 1:10 50,67 
16 130 0,75 20 1:10 52,00 
17 130 0,75 40 1:10 59,95 
18 130 0,75 30 1:8 73,13 
19 130 0,75 30 1:12 60,65 
 

 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5.6 o melhor resultado 

de rendimento foi 89,56 g/g obtido no ensaio 6, em que a hidrólise foi realizada com 

solução de H2SO4 a 0,50% a 140ºC, na proporção de 1:8 de palha: solução, durante 

40 minutos. Observa-se que os rendimentos em xilose empregando esta proporção 

de sólido-líquido são influenciados pelo tempo empregado no processo de hidrólise, 

uma vez que rendimentos inferiores a 70% foram obtidos quando se empregou 

tempo de 20 minutos, independente da concentração de ácido empregado e da 

temperatura.  Observa-se ainda que para todos os ensaios nos quais empregou-se 

proporção de líquido superior a 10 em relação aos sólidos, os rendimentos de xilose 

foram inferiores a 61% (aproximadamente), independentemente da condição 

utilizada para os demais fatores avaliados.  

 A análise de variância para os efeitos estimados no planejamento para o 

modelo que representa o rendimento em função dos parâmetros de hidrólise está 

mostrada na Tabela 5.7. 
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Tabela 5.7. Análise de variância para os efeitos estimados no planejamento fatorial 24-1com 
triplicata no ponto central e face centrada 

Efeitos Soma 
Quadrática 

Grau de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nível de 
Significância (p) 

Fator A 80,833 1 80,833 2,87 0,1009** 
Fator B 439,971 1 439,971 15,63 0,0027* 
Fator D 1076,715 1 1076,715 38,25 0,0001* 
AB 122,460 1 122,460 3,70 0,0834** 
AD 302,584 1 302,584 4,35 0,0636** 
BD 275,423 1 275,423 10,75 0,0086* 
A2 104,063 1 104,063 9,79 0,0107* 
D2 551,698 1 551,698 19,60 0,0013* 
Erros 281,471 10 28,151   
Total 3148,080 18    

 R2=0,911
A – Temperatura, B – Concentração ácida, D – Relação Sólido: Líquido 
* Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
** Significativo ao nível de 10% de probabilidade 
 
  

Os resultados apresentados na Tabela 5.7 demonstram que tanto a 

temperatura como as interações entre a temperatura e a concentração ácida e a 

temperatura e a relação sólido: líquido tiveram efeito significativo ao nível de 90% de 

confiança (p<0,10), a concentração ácida e a relação sólido: líquido tiveram efeitos 

significativos assim como as interações entre esses dois fatores e também os efeitos 

quadráticos da temperatura e da relação sólido: líquido ao nível de 99% de 

confiança (p<0,01).  

 A análise de variância para o modelo proposto (Tabela 5.8), comprova sua 

significância estatística (p<0,01), com coeficiente de determinação R2=0,95 que 

descreve 94,60,% da variância ocorrida para o fator de rendimento na hidrólise ácida 

da palha de cevada. 

 
Tabela 5.8. Análise de variância da regressão do modelo que representa o processo de pré-
hidrólise ácida da palha de cevada no planejamento fatorial 24-1 com triplicata no ponto 
central e face centrada 

CV Soma 
Quadrática 

Grau de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nível de 
Significância (p) 

Modelo 3013,861 11 274,043 176,94 0,0009* 
Resíduo 134,262 7 19,208   
Total 3148,087 18    

     R2=0,911
*Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
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 Na Figura 5.1, encontra-se a disposição os pontos estimados pelo modelo em 

relação à média e seus respectivos resíduos. Observa-se que a distribuição dos 

resíduos é totalmente aleatória em torno do eixo igual a zero, sugerindo que o 

modelo não é tendencioso. 

 

 
 

 

Figura 5.1. Distribuição dos resíduos do modelo proposto para obtenção do 
hidrolisado de palha de cevada. 

 
  

O modelo matemático para representar o processo da pré-hidrólise ácida da 

palha de cevada, considerando os termos que realmente influenciam no processo 

hidrolítico, pode ser expresso pela equação 5.1. 

 

3
2
1323121321 *22,13*74,5**86,5**15,6**91,3*38,10*33,6*84,220,52 XXXXXXXXXXXY +−−−−−++=   Eq.5.1 

 

Em que, 

Y corresponde ao rendimento de xilose em relação à palha de cevada (%), 

X1 corresponde à temperatura em ºC, 

Valores Previstos 

Resíduos 
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X2 corresponde à ácida, 

X3 corresponde à relação sólido: líquido. 

 Para o modelo matemático descrito acima foi fixada a variável temperatura 

(X1) em -1 e os valores atribuídos à mesma foram somados à constante do modelo e 

às variáveis concentração ácida (X2) e relação sólido: líquido (X3) onde existia 

interação, conforme a equação 5.2. 
 

2
33132 *22,13**87,5*23,4*55,1062,43 XXXXXY +−−+=           Eq. 5.2 

 

Sendo assim, o modelo ajustado aos dados obtidos, ilustrado pela superfície 

de resposta apresentada na Figura 5.2, forneceu um máximo de rendimento de 

xilose quando se utilizou concentração de ácido no nível superior (1%) e a relação 

sólido: líquido no nível inferior (1:8), sendo a reação conduzida a 120ºC durante 20 

minutos. Nessas condições foi possível obter um rendimento de obtenção de xilose 

de aproximadamente 73%. 
 

 

Figura 5.2. Superfície de resposta descrita pelo modelo quadrático para o fator 
rendimento de xilose em relação à palha de cevada da hidrólise hemicelulósica a 
palha de cevada. 
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 Os valores da variável resposta aumentam com o uso de menores níveis para 

relação sólido: líquido e maiores para concentração ácida. 

 Para a validação do modelo proposto para o rendimento da hidrólise ácida 

foram realizadas triplicatas nas condições determinadas pela metodologia 

estatística. A palha de cevada foi hidrolisada na temperatura de 120ºC, com uma 

concentração ácida de 2,6%, tempo de reação de 20 minutos e relação sólido: 

líquido de 1:13,5. Com a substituição destes valores codificados na equação 

proposta para o modelo, obtêm-se um valor estimado para o rendimento de 87,52%, 

sendo que experimentalmente foi obtido um resultado de 84,38%. Isso indica que o 

modelo pode representar matematicamente o rendimento de xilose. 

 A Tabela 5.9 apresenta a composição química do hidrolisado hemicelulósico 

de palha de cevada na condição ótima determinada pela metodologia estatística 

(valores em triplicata). 

 

Tabela 5.9. Composição química do hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada 
sob as condições ótimas de hidrólise 

Composição Química Ta Tb Tc T 
Xilose (g/L) 21,35 20,78 20,63 20,92 
Glicose (g/L) 4,05 3,78 4,15 3,99 
Arabinose (g/L) 0,95 0,85 1,02 0,94 
Ácido Acético (g/L) 1,89 1,77 1,93 1,86 
Furfural (g/L) 0,08 0,05 0,07 0,06 
Hidroximetilfurfural (g/L) 0,0056 0,0089 0,0063 0,0096 
pH 1,26 1,32 1,31 1,30 
Ta - triplicata 1, Tb – triplicata 2, Tc – Triplicata 3, T – Média das triplicatas 
 

 
5.2.1. Hidrolisado Original  
 

5.2.1.1 Concentração dos Açúcares  

  

As concentrações de glicose, xilose e arabinose presentes nos hidrolisados 

obtidos de acordo com o planejamento experimental 24-1 com triplicata no ponto 

central e face centrada e no hidrolisado obtido sob condições ótimas resultantes das 

hidrólises, estão apresentadas na Tabela 5.10. 
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Tabela 5.10. Concentrações dos açúcares dos hidrolisados originais 
Hidrolisado Glicose (g/L) Xilose (g/L) Arabinose (g/L) 

1 2,06 14,94 0,94 
2 4,02 14,33 0,85 
3 4,10 13,61 0,89 
4 6,30 21,00 0,87 
5 3,47 17,18 0,67 
6 5,61 26,92 1,11 
7 5,23 23,51 0,51 
8 3,88 12,49 0,53 
9 4,04 14,91 0,92 
10 4,93 15,25 0,91 
11 5,42 15,10 0,94 
12 3,55 13,54 0,78 
13 3,99 15,27 0,99 
14 3,23 17,52 1,05 
15 2,88 15,23 0,89 
16 3,46 15,63 0,88 
17 3,62 18,02 0,75 
18 4,22 21,98 0,83 
19 3,51 18,23 0,80 
Condição ótima 4,05 21,35 0,95 

 

Como pode ser visto na Tabela 5.10, em todas as condições experimentais 

avaliadas a xilose se apresenta como açúcar predominante no hidrolisado 

hemicelulósico, seguido de glicose e arabinose presentes em menor quantidade, 

semelhante ao constatado para os hidrolisados de eucalipto (CANETTIERI et al., 

2002), de bagaço de cana-de-açúcar (FELIPE et al., 1997a), de palha de arroz 

(MUSSATO; ROBERTO, 2002), de palha de trigo (CANILHA et al., 2003) e casca de 

aveia (FELIPE et al., 2003). A maior concentração de xilose (26,92 g/L) o que 

corresponde ao rendimento de 89,56% foi obtida no ensaio 6, no qual se utilizou 

maior temperatura e tempo de hidrólise e menor concentração de ácido e relação 

solide: líquido. Entretanto, condição ótima de hidrólise determinada pelo modelo a 

concentração de xilose obtida foi de 21,35 g/L, o que corresponde a 81,02% da 

concentração total dos açúcares presentes neste hidrolisado. 

A presença de baixas concentrações de glicose no hidrolisado hemicelulósico 

de palha de cevada é um ponto favorável para a bioconversão de xilose em xilitol 

uma vez que elevadas concentrações desta hexose  junto à xilose pode acarretar 

em repressão catabólica interagindo nas atividades das enzimas-chave deste 

bioprocesso: a xilose redutase e xilitol desidrogenase (SILVA et al., 2004) Por outro 

lado quando a hexose está em baixas concentrações, em relação  à xilose, porém 
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na presença também de ácido acético, esta contribuiu para minimizar o efeito tóxico 

exercido pelo ácido durante a bioconversão da xilose (LAWFORD; ROSSEAU, 

2002). Quanto à arabinose também presente no hidrolisado hemicelulósico de palha 

de cevada em baixas concentrações,  pode também ser indutora de enzimas (LEE; 

SOPHER; YAU, 1996). 

 

5.2.1.2. Concentração de Compostos Tóxicos  Presentes nos Hidrolisados de 

Palha de Cevada e Valores de pH 

 

Uma vez que os hidrolisados hemicelulósicos resultantes da hidrólise ácida de 

diferentes materiais sua composição contém além de açúcares compostos tóxicos 

aos microrganismos como ácido acético, furfural, hidroximetilfurfural os quais inibem 

o metabolismo microbiano (FELIPE, 2004), a identificação e determinação da 

concentração e remoção destes são importantes para a utilização dos hidrolisados 

na formulação de meios de fermentação. A concentração destes compostos 

presentes nos hidrolisados hemicelulósicos de palha de cevada resultantes das 

hidrólises ácida, de acordo com o planejamento descrito no item 4.2.3.2, estão 

apresentadas na Tabela 5.11. 
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Tabela 5.11. Concentração de compostos tóxicos e os valores de pH dos hidrolisados de 
palha de cevada 

Hidrolisado Ac. Acético 
(g/L) 

Furfural 
(g/L) 

Hidroximetilfurfural 
(g/L) 

Fenóis 
(g/L) 

pH 

1 1,51 0,02 0,0035 1,95 1,89 
2 1,17 0,04 0,0069 1,39 1,51 
3 1,42 0,06 0,0044 1,08 1,36 
4 2,35 0,09 0,0086 3,56 1,41 
5 1,74 0,08 0,0026 1,56 1,19 
6 2,53 0,02 0,0036 2,25 1,25 
7 2,16 0,06 0,0042 1,36 1,74 
8 1,59 0,09 0,0082 4,46 1,71 
9 1,44 0,03 0,0021 1,85 1,50 
10 1,47 0,05 0,0052 1,83 1,45 
11 1,65 0,08 0,0061 1,87 1,42 
12 0,98 0,06 0,0059 1,25 1,29 
13 1,52 0,06 0,0071 1,47 1,32 
14 0,75 0,04 0,0032 2,53 1,52 
15 1,53 0,07 0,0031 2,17 1,47 
16 2,05 0,05 0,0042 2,19 1,38 
17 1,36 0,04 0,0096 1,58 1,55 
18 1,42 0,04 0,0075 2,69 1,87 
19 1,36 0,06 0,0046 2,83 1,11 
Condição ótima 1,89 0,08 0,0056 2,26 1,26 

 

Verifica-se a presença do ácido acético, furfural, hidroximetilfurfural originados 

durante o processo da pré-hidrólise da biomassa lignocelulósica (CHUNG; LEE, 

1985). Dentre estes compostos os fenólicos se encontraram em maior concentração 

cujos valores variaram entre 1,08 e 4,46 g/L (ensaios 3 e 8, respectivamente). No 

hidrolisado contendo maior concentração de xilose verificou-se uma concentração de 

compostos fenólicos de 2,26 g/L, e de acordo com Palmqvist e Hahn-Hagerdal 

(2000), o mecanismo de inibição destes compostos ainda não está bem elucidado, 

principalmente devido à falta de análises qualitativas e quantitativas apuradas. 

Com relação ao ácido acético, verifica-se que os valores se encontraram na 

faixa de 0,75 a 2,53 g/L (ensaios 14 e 6, respectivamente), o que pode ser 

considerado não prejudicial ao metabolismo microbiano considerando que segundo 

Felipe et al. (1995) concentrações abaixo de 3,0 g/L não foram prejudiciais à 

bioconversão de xilose em xilitol durante fermentação de meio cultivado por C. 

guilliermondii.  

As concentrações dos demais compostos tóxicos furfural e hidroximetilfurfural 

foram baixas, semelhante ao encontrado por Rodrigues et al. (2001), em trabalhos 

conduzidos com hidrolisado de bagaço de cana. Como relatado por Ojamo; Ylinen e 
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Linko (1988), estes compostos não foram  considerados tóxicos para C. 

guilliermondii quando presentes em concentrações de 0,2 a 1,0 g/L, 

respectivamente, e inclusive favoreceram a bioconversão de xilose em xilitol. 
 

 

5.3. Hidrólise Celulósica da Palha de Cevada 
 

A celolignina da palha de cevada foi submetida ao processo de hidrólise 

celulósica para a obtenção da glicose que foi um dos parâmetros avaliados na 

bioconversão de xilose em xilitol em frascos agitados. 

Com o objetivo de se obter a melhor região das condições de hidrólise, ou 

seja, obter a máxima eficiência de extração de glicose da cadeia celulósica e assim 

otimizar as condições de hidrólise desta fração, foram realizados ensaios segundo 

um planejamento 24-1 com triplicata no ponto central. Foram empregadas as mesmas 

variáveis avaliadas durante experimentos sobre a hidrólise da fração hemicelulósica, 

conforme apresentados na Tabela 5.12. 

 
Tabela 5.12. Matriz do planejamento fatorial 24-1 com triplicata no ponto central empregado 
para avaliar a influência da temperatura, concentração ácida, tempo de hidrólise e relação 
sólido-líquido para a hidrólise celulósica da palha de cevada 

Ensaios Temperatura 
(ºC) 

Concentração    
Ácida (%) 

Tempo 
(min.) 

Relação 
Sólido: Líquido 

1 155 1 20 1:6 
2 155 3 40 1:6 
3 155 1 40 1:10 
4 155 3 20 1:10 
5 175 1 40 1:6 
6 175 3 20 1:6 
7 175 1 20 1:10 
8 175 3 40 1:10 
9 165 2 30 1:8 
10 165 2 30 1:8 
11 165 2 30 1:8 

 

 Após serem realizados os ensaios previstos no planejamento fatorial foram 

feitas as análises para a verificação da quantidade de glicose presente no 

hidrolisado celulósico da palha de cevada, as quais estão apresentadas na Tabela 

5.13. 
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Tabela 5.13. Eficiência de extração e concentração de glicose nos hidrolisados de acordo 
com o planejamento experimental 24-1 com ponto central 

Ensaios Eficiência* Glicose (g/L) 
1 0,62 0,13 
2 2,63 0,52 
3 2,36 0,30 
4 2,23 0,28 
5 6,55 2,84 
6 6,16 2,67 
7 5,86 1,52 
8 5,86 1,52 
9 11,70 1,37 
10 12,20 1,43 
11 12,40 1,48 

*Eficiência de extração da glicose da cadeia celulósica da palha de cevada(%). 

  

Como pode ser observado na Tabela 5.13 os valores mínimo e máximo de 

extração de glicose foram 0,62 e 12,40%, respectivamente, sendo que a máxima 

eficiência foi adquirida no ponto central do planejamento proposto. 

Os fatores que têm sido identificados como aqueles que mais interferem na 

hidrólise da celulose incluem a porosidade do material (áreas superficial acessível), 

a cristalinidade da fibra celulósica e o conteúdo de hemicelulose e de lignina 

(McMILLAN,1994). Segundo esse autor, a presença de hemicelulose e de lignina 

dificulta o acesso à celulose reduzindo, portanto a eficiência da hidrólise. A celulose 

tem na maior parte de sua estrutura, ligações axiais entre moléculas de glicose, 

formando cadeias que se acoplam por ligações fortes como pontes de hidrogênio, 

resultado em uma estrutura cristalina e resistente à hidrólise ácida (FENGEL, 1989). 

Observa-se analisando as pequenas concentrações de glicose durante a hidrólise 

que a cadeia celulósica realmente não foi hidrolisada nessas condições uma vez que 

o equipamento utilizado para a realização dos ensaios da hidrólise celulósica não é 

provido de sistema de agitação, a reação de hidrólise da cadeia celulósica catalisada 

pelo H2SO4
 pode ter sido prejudicada pela falta de homogeneização do meio, 

dificultando o acesso da água e do ácido à palha, diminuindo o rendimento de 

extração.  

Mosier et al., (2001) avaliando a hidrólise celulósica de resíduos de eucalipto, 

utilizando temperatura de 175º C por 30 minutos, solução de ácido sulfúrico 50mM e 

relação sólido-líquido de 1:25, observaram que 7% da celulose inicial foi hidrolisada  

(0,82 g/L), e que 7,5% da celulose convertida foi transformada em produto de 
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degradação. É difícil fazer uma comparação dos resultados obtidos para a extração  

de glicose a partir da hidrólise celulósica neste presente trabalho com os da 

literatura, pois esse rendimento não depende somente das condições de hidrólise 

empregadas, mas também do tipo de reator utilizado e da matéria-prima empregada. 

 Devido às baixas extrações de glicose obtidas no presente trabalho, optou-se 

pela avaliação de outro método baseado na solubilidade da lignina em NaOH 

concentrado, com o objetivo de facilitar a reação de hidrólise da cadeia celulósica 

após a remoção da lignina.  

 

5.3.1. Pré-tratamento da Palha de Cevada com NaOH Concentrado para 
Remoção da Lignina. 

 
O hidróxido de sódio concentrado foi utilizado para solubilizar a lignina 

presente no resíduo, facilitando assim a reação de hidrólise ácida para clivar a 

celulose em glicose. 

A hidrólise alcalina foi conduzida em um reator descontínuo conforme descrito 

no item 4.4.2, a uma temperatura de 100°C, relação sólido-líquido de 1:20, tempo de 

reação de 1 hora e concentração alcalina de 1,5% (p/v) (ROCHA, 2000). 

Após o tratamento alcalino, foram repetidos os ensaios realizados sob as 

condições previstas pelo planejamento fatorial, nestes, empregou-se resíduos quase 

completamente livre da lignina. A análise das concentrações de glicose presentes no 

hidrolisado celulósico da palha de cevada se encontram apresentados na Tabela 

5.14. 
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Tabela 5.14. Eficiência de extração e concentração de glicose nos hidrolisados de acordo 
com o planejamento experimental 24-1 com ponto central após o tratamento do resíduo com 
NaOH concentrado 
Ensaios Eficiência* Glicose (g/L) 
1 2,63 1,05 
2 6,89 3,12 
3 5,32 2,13 
4 5,82 2,32 
5 36,51 17,83 
6 37,88 18,46 
7 10,90 4,36 
8 47,31 18,90 
9 52,26 16,76 
10 51,03 16,36 
11 52,30 16,77 

*Eficiência de extração da glicose da cadeia celulósica da palha de cevada(%). 

 

Como se pode observar na Tabela 5.14, os resultados obtidos após o 

tratamento da palha com NaOH concentrado se apresentaram muito mais 

satisfatórios que os resultados obtidos anteriormente à remoção da lignina (Tabela 

5.13). 

O processo de fracionamento em dois estágios de materiais lignocelulósicos é 

o mais indicado para o aproveitamento total dessa biomassa, já que antes da fração 

celulósica poder ser utilizada como substrato, é necessário separa-lá das restrições 

causadas pelo envoltório hemicelulose-lignina, como também pode aumentar sua 

área superficial (DUFF; MURRAY, 1996).  

Foi realizada a análise estatística para a hidrólise celulósica apenas para os 

resultados obtidos a partir da hidrólise do resíduo após o tratamento com NaOH 

sendo que a análise de variância para o modelo estudado se encontra apresentado 

na Tabela 5.15. 
 
Tabela 5.15. Análise da variância para o modelo estudado na hidrólise celulósica da palha 
de cevada para o planejamento fatorial 24-1 com ponto central 

CV Soma 
Quadrática 

Grau de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nível de 
Significância (p) 

Modelo 2305,40 7 329,38 631,98 0,0016 
Curvatura 2333,81 1 2333,81 4477,53 0,0002 
Resíduo 1,046 2 0,520 - - 
Erro puro 1,045 2 0,520 - - 
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Observa-se (Tabela 5.15) através da análise do nível de significância (p) da 

curvatura que o modelo para extração de glicose da fração celulósica da palha de 

cevada é quadrático ao nível de confiança de quase 100%. 

 A Tabela 5.16 mostra  que todos os fatores possuem efeito principal 

significativos ao nível de confiança de 95% (p<0,05). As interações entre os fatores 

também foram significativas e isso indica que o nível de um fator interfere no outro. 

Os coeficientes estimados do efeitos temperatura, concentração ácida e tempo são 

positivos, indicando que obtém-se maior extração de glicose quando se utiliza maior 

temperatura (175°C), maior concentração ácida (3%) e maior tempo de reação (30 

minutos). O coeficiente estimado do fator relação sólido-líquido é negativo, indicando 

que a utilização da relação palha/água de 1:6 obtêm-se a glicose mais concentrada. 

O coeficiente de determinação (R2) foi de 0,99, isto significa que mais de 99% 

das variações totais em torno das médias, provocadas pelas condições 

experimentais, foram explicadas pelo modelo. 

 
Tabela 5.16. Análise da variância, estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” 
para os parâmetros estudados na hidrólise celulósica da palha de cevada com planejamento 
fatorial 24-1 com triplicata no ponto central 

Efeitos Coeficientes 
Estimados 

Grau 
de Liberdade Erro-padrão Nível de 

Significância (p) 
Média 19,16 1 0,26 - 
Fator A 13,99 1 0,26 0,0003 
Fator B 5,32 1 0,26 0,0023 
Fator C 4,85 1 0,26 0,0028 
Fator D -1,82 1 0,26 0,0191 
AB 4,13 1 0,26 0,0038 
AC 3,91 1 0,26 0,0042 
AD -2,22 1 0,26 0,0129 
Ponto central 32,71 2 0,49 0,0002 

R2=0,999
A– Temperatura, B– Concentração Ácida, C – Tempo, D – Relação Sólido: Líquido 
 

Segundo Jacobsen e Wiman (2000) os modelos cinéticos estudados para a 

hidrólise da celulose de resíduos de eucalipto mostram que o rendimento em glicose 

aumenta com aumento da concentração ácida e da temperatura. Porém, nenhum 

dos modelos propõe um rendimento superior a 70% do valor teórico devido à perda 

de glicose em vários produtos de degradação, com a elevação da temperatura. 
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O modelo matemático encontrado para representar a porcentagem de 

extração de glicose a partir da hidrólise celulósica da palha de cevada foi expresso 

pela equação 5.3. 
 

3221414321 91,313,422,282,185,432,599,1316,19 XXXXXXXXXXY ++−−+++=    Eq. 5.3 

 

Em que, 

Y corresponde à porcentagem de extração de glicose da fração celulósica da palha 

de cevada; 

X1 corresponde à temperatura (°C); 

X2 corresponde à concentração ácida em % (m/v); 

X3 corresponde ao tempo de reação (minutos); 

X4 corresponde à relação sólido: líquido. 

 

A estimativa do modelo para extração máxima de glicose da fração celulósica 

da palha de cevada é de 47,31%. Observa-se na Figura 5.3 que a extração de 

glicose da fração celulósica da palha de cevada é mais sensível à variação de 

temperatura, já que utilizando uma relação sólido-líquido de 1:6 e variando-se a 

temperatura de 155°C para 175°C , o rendimento de extração de glicose vai de 2,63 

a 36,61%. Quando se utiliza uma temperatura de 175°C e varia-se a concentração 

ácida de 1 a 3%, o rendimento de extração de glicose varia apenas de 36,51 a 

37,88%. Variando-se a relação sólido-líquido de 1:10 a 1:6, nessa mesma 

temperatura, o rendimento de extração passa de 10,9 a 36,61%. 
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Figura 5.3. Interações entre os efeitos temperatura, relação sólido-líquido e 
concentração ácida a partir da hidrólise celulósica da palha de cevada. 

 

 Para obtenção dos coeficientes do modelo quadrático foi ampliado o 

planejamento 24-1 com ponto central para um rotacional, que constitui em 

acrescentar ao planejamento novos ensaios, localizados em 45 graus em relação à 

orientação de partida. Os novos pontos estão a uma distância de 2½ do ponto central 

(em variáveis codificadas). A Tabela 5.17 mostra a matriz do planejamento 

rotacional, sendo que os níveis dos fatores utilizados no planejamento estão 

mostrados na Tabela 5.18, e foram codificados em (-1) menor nível, (+1) maior nível, 

(0)  ponto central, (+1,41) maior nível do planejamento rotacional e (-1,41) menor 

nível do planejamento rotacional. 
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Tabela 5.17. Matriz de planejamento referente aos fatores avaliados para hidrólise da 
celulose na palha de cevada no planejamento fatorial fracionário rotacional 24-1 com triplicata 
no ponto central 
Ensaios Temperatura 

(ºC) 
Concentração        

Ácida (%) 
Tempo 
(min.) 

Relação 
Sólido: Líquido 

1 -1 -1 -1 -1 
2 +1 -1 -1 +1 
3 -1 +1 -1 +1 
4 +1 +1 -1 -1 
5 -1 -1 +1 +1 
6 +1 -1 +1 -1 
7 -1 +1 +1 -1 
8 +1 +1 +1 +1 
9 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
12 +1,41 0 0 0 
13 -1,41 0 0 0 
14 0 +1,41 0 0 
15 0 -1,41 0 0 
16 0 0 +1,41 0 
17 0 0 -1,41 0 
18 0 0 0 +1,41 
19 0 0 0 -1,41 

 

 
Tabela 5.18. Níveis de fatores utilizados no planejamento fatorial fracionário rotacional 24-1 
com ponto central 
Fatores Siglas Níveis 
  (-1) (-1,41) 0 (+1) (+1,41) 
Temperatura (ºC) A 155 151 165 175 179 
Conc. Ácida (%) B 1 0,6 2 3 3,4 
Tempo (minutos) C 20 16 30 40 44 
Relação sólido:líquido D 1:6 1:5,2 1:8 1:10 1:10,8 

 
 
 Com a realização dos novos ensaios, obteve-se os coeficientes quadráticos 

do modelo para a hidrólise celulósica da palha de cevada. 

A Tabela 5.19 mostra os resultados da eficiência e concentração de glicose 

presentes no hidrolisado celulósico da palha de cevada.  
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Tabela 5.19. Eficiência de extração e concentração de glicose nos hidrolisados de acordo 
com o planejamento experimental rotacional 24-1 com ponto central após o tratamento do 
resíduo com NaOH concentrado 
Ensaios Eficiência* Glicose (g/L) 

1 2,63 1,05 
2 6,89 3,12 
3 5,32 2,13 
4 5,82 2,32 
5 36,51 17,83 
6 37,88 18,46 
7 10,90 4,36 
8 47,31 18,90 
9 52,26 16,76 
10 51,03 16,36 
11 52,30 16,77 
12 62,58 19,36 
13 26,89 15,52 
14 45,85 18,35 
15 25,23 4,25 
16 58,95 19,69 
17 15,69 12,52 
18 38,63 10,49 
19 15,69 7,52 

*Eficiência de extração da glicose da cadeia celulósica da palha de cevada(%). 

 

Quanto à porcentagem de eficiência de extração da glicose da cadeia 

celulósica da palha de cevada, o melhor resultado alcançado foi 62,58% obtido no 

ensaio 12, em que a hidrólise foi realizada com solução de H2SO4 a 2% a 179ºC, na 

proporção de 1:8 de palha: solução, durante 30 minutos. 

As estimativas dos efeitos, os erros-padrão e o teste t de “Student” para o 

planejamento fatorial rotacional 24-1 com triplicata no ponto central são apresentados 

na Tabela 5.20.  
 
 
 
 
 



 

 
 

89

Tabela 5.20. Estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” para o planejamento 
fatorial rotacional 24-1 com triplicata no ponto central que representa a eficiência de extração 
da glicose da cadeia celulósica da palha de cevada 
Efeitos e Interações Estimativas Erros-Padrão Teste t 

Média 52,27 ± 3,517  
Fator A 15,51 ± 4,371 3,548* 
Fator B 28,88 ± 4,371 6,607* 
Fator C 11,88 ± 4,371 2,718** 
Fator D 2,42 ± 4,371 0,554 
A2 -7,88 ± 5,253 1,499 
B2 -17,13 ± 5,253 3,260** 
C2 -15,34 ± 5,253 2,919** 
D2 -25,56 ± 5,253 4,865* 
AD+BC 7,82 ± 5,348 1,462 
AB+CD 8,26 ± 5,348 1,435 
AC+BD -4,45 ± 5,348 0,832 
A – Temperatura, B – Concentração Ácida, C – Tempo, D – Relação Sólido: Líquido 
* Significativo ao nível de 1% de probabilidade (t≥3,355) 
** Significativo ao nível de 5% de probabilidade (t≥2,306) 
 
 Verifica-se na Tabela 5.20 que o fator D, referente à relação sólido: líquido, a 

interação quadrática A2, referente à temperatura, bem como nenhuma das 

interações de um fator com outro, exerceram influência significativa em nível de 5% 

de probabilidade, devido ao fato dos valores de t calculados serem inferiores aos 

valores de t tabelados. Considerando-se um nível de 5% de probabilidade verificou-

se que o fator C (tempo) e as interações quadráticas B (concentração ácida) e D 

(relação sólido: líquido), apresentaram efeito significativo. Os fatores A (temperatura) 

e B (concentração ácida), bem como a interação quadrática C (tempo), 

apresentaram efeito significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

 A Tabela 5.21 mostra a análise de variância para os efeitos estimados, sendo 

retirados os efeitos não significativos a este planejamento ao nível de 10% de 

probabilidade. 
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Tabela 5.21. Análise de variância para os efeitos estimados no planejamento fatorial 
rotacional 24-1com triplicata no ponto central frente à eficiência de extração da glicose da 
cadeia celulósica da palha de cevada 

Efeitos Soma 
Quadrática 

Grau de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nível de 
Significância (p)

Fator A 720,06 1 720,06 10,22 0,0077* 
Fator B 2497,21 1 2497,21 35,46 0,0001* 
Fator C 422,64 1 422,64 6,00 0,0306** 
B2 513,82 1 513,82 7,30 0,0193** 
C2 1398,71 1 1398,71 19,86 0,0008* 
D2 637,49 1 637,49 9,05 0,0109** 
Erros 845,06 12 70,42   
Total 7034,99 18    

            R2 = 0,884 
A – Temperatura, B – Concentração Ácida, C – Tempo, D – Relação Sólido: Líquido 
* Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
** Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
 
 A temperatura, a concentração ácida e o efeito quadrático do tempo tiveram 

efeitos significativos ao nível de 99% de confiança. O fator tempo e os efeitos 

quadráticos da relação sólido: líquido e da concentração ácida apresentaram efeito 

significativo ao nível de 95% de confiança. 

 Foi realizada uma análise de variância para o modelo proposto (Tabela 5.22), 

comprovando, assim, sua significância estatística (p<0,01), com coeficiente de 

determinação (R2) correspondendo a 0,8843 que descreve 88,43% de variância 

ocorrida no fator eficiência de extração da glicose da cadeia celulósica da palha de 

cevada. 

 
Tabela 5.22. Análise de variância da regressão do modelo que representa o processo de 
hidrólise celulósica da palha de cevada no planejamento fatorial rotacional 24-1com triplicata 
no ponto central frente à eficiência de extração da glicose da cadeia celulósica da palha de 
cevada 

CV Soma 
Quadrática 

Grau de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nível de 
Significância (p) 

Modelo 6189,93 6 327,56 211,8 0,0007* 
Resíduo 845,06 12 27,68   
Total 7034,99 18    

            R2 = 0,8843 
* Significativo ao nível de 1% de probabilidade 
 
 

O modelo matemático para representar o processo de hidrólise celulósica de 

palha de cevada, considerando os termos que realmente influenciam o processo 

hidrolítico, pode ser expresso pela equação 5.4. 
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2
3

2
2321 95,2573,1581,1188,2851,1563,32 XXXXXY −−+++=                                    Eq. 5.4 

 

Em que, 

 

Y corresponde a eficiência de extração da glicose da cadeia celulósica da palha de 

cevada(%), 

X1 corresponde à temperatura ((C); 

X2 corresponde à concentração ácida em % (m/v); 

X3 corresponde ao tempo de reação (minutos); 

  

 O modelo matemático ajustado aos dados obtidos, ilustrado pela superfície de resposta 

apresentada na Figura 5.4, forneceu um máximo de eficiência de extração da glicose quando, 

o processo foi conduzido por 30 minutos, e se utilizou concentração de ácido e temperatura 

nos níveis superiores, correspondendo a 3% e 175ºC, respectivamente. Nestas condições foi 

possível obter uma eficiência de extração da glicose de aproximadamente 70%. 
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Figura 5.4. Superfície de resposta descrita pelo modelo quadrático para o fator 
eficiência de extração de glicose (%). 
 

 Os melhores valores são previstos quando a concentração ácida (%) e 

temperatura (ºC) são empregadas em seus maiores níveis.  

 Para a validação do modelo proposto para eficiência de extração da glicose 

foram realizadas triplicatas nas condições determinadas pela metodologia 

estatística. A celolignina foi primeiramente tratada com NaOH e posteriormente 

hidrolisada na temperatura de 179ºC, com uma concentração ácida de 3%, tempo de 

reação de 30 minutos e relação sólido: líquido de 1:8. Com a substituição destes 

valores codificados na equação proposta para o modelo, obtêm-se um valor 

estimado para eficiência de extração da glicose de 68,58%. Experimentalmente foi 

obtido 67,96%, indicando a adequação do modelo para representar 

matematicamente o rendimento de glicose. 
 

 

 

5.4. Processo de Bioconversão para Obtenção de Xilitol empregando 
Hidrolisado Hemicelulósico de Palha de Cevada em Frascos Erlenmeyer 
  

O hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada obtido das condições ótimas 

de hidrólise foi empregado como meio de fermentação para produção de xilitol por C. 

guilliermondii FTI 20037, enquanto o hidrolisado, rico em glicose, foi utilizado como 

um dos parâmetros fermentativos estudados neste bioprocesso segundo 

planejamento fatorial 26-2 foi empregado.  

 
5.4.1. O Substrato: Hidrolisado Hemicelulósico 
 

O hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada obtido após a hidrólise sob 

as condições ótimas definidas anteriormente, o hidrolisado original, (item 5.2) foi 

caracterizado quanto aos teores de açúcares e compostos tóxicos aos 

microrganismos conforme apresentados na Tabela 5.23. 
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Tabela 5.23. Composição do hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada 
Componente Concentração (g/L) 

Glicose 7,23 
Xilose 21,35 
Arabinose 2,77 
Ácido Acético 3,25 
Furfural  0,35 
Hidroximetilfurfural 0,12 
Fenóis totais 1,26 
 

 Como observado na Tabela 5.23, a xilose foi o açúcar predominante, seguido 

da glicose e arabinose em quantidades decrescentes. Segundo Mussato (2002), a 

porcentagem de separação das pentosanas (xilose + arabinose) presentes na 

matéria-prima é calculada pela quantidade de palha seca e volume de solução ácida 

na hidrólise ácida e das concentrações de xilose e arabinose encontradas.  

Sabendo-se que a palha utilizada neste trabalho apresentou em sua constituição 

21,41% de hemicelulose o que corresponde à fração de pentosanas presentes na           

matéria-prima, pode-se estimar que nas condições de hidrólise empregadas, foi 

alcançada uma recuperação de 82,36% das pentosanas presentes na palha de 

cevada. 

 Quanto à concentração de glicose (7,23 g/L) esta se mostrou bastante 

elevada quando comparada às de hidrolisados de palha de arroz (3,50 g/L) 

(MUSSATO, 2002) e bagaço de cana (1,40 g/L) (CARVALHO, 2004). Neste 

contexto, acredita-se que a elevada concentração de glicose no hidrolisado de palha 

de cevada é devido além, das diferentes condições de hidrólise, à presença de 

amido residual neste material, fato também constatado com outro resíduo, o bagaço 

de malte, com 14,9 g/L de xilose e 6,2 g/L de glicose (CARVALHEIRO et al., 2005). 

 Com relação aos compostos inibitórias ao metabolismo microbiano, as 

pequenas concentrações de furfural (0,35 g/L) e hidroximetilfurfural (0,12 g/L) 

encontradas no hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada indicam que as 

condições de hidrólise foram adequadas para extrair os açúcares contidos na fração 

hemicelulósica da palha, sem causar a sua decomposição. Concentrações de 

furfural de 0,10 g/L, 0,15 g/L e 0,26 g/L e hidroximetilfurfural 0,20 g/L, 0,03 g/L e 0,18 

g/L, foram obtidas durante as hidrólises da palha de arroz (MUSSATO, 2002), 

bagaço de cana (CARVALHO, 2004), e palha de trigo (CANILHA, 2006), 

respectivamente. 
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 Quanto à concentração de ácido acético resultante (3,25 g/L) verifica-se na 

tabela 5.23 que está superior às obtidas nos hidrolisados hemicelulósicos de palha 

de arroz (1,13 g/L) (MUSSATO, 2002), bagaço de cana (2,60 g/L) (CARVALHO, 

2004)  e palha de trigo (2,05 g/L) (CANILHA, 2006), enquanto para os fenóis totais 

(1,26 g/L), o valor obtido é inferior ao encontrado nos hidrolisados de bagaço de 

cana (2,60 g/L) (CARVALHO, 2004) e palha de trigo (1,49 g/L) (CANILHA, 2006). 

 Após esta caracterização inicial o hidrolisado (original) foi concentrado com o 

intuito de aumentar o teor inicial de xilose para 60, 70 e 80 g/L, uma vez que baixas 

concentrações de xilose no meio inicial pode resultar em perda de produtividade 

(FELIPE et al., 1996b) 

A Tabela 5.24 apresenta a composição dos hidrolisados após o processo de 

concentração descrito no item 4.2.3.2. 
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Tabela 5.24. Composição dos hidrolisados hemicelulósicos de palha de cevada após 
concentração à vácuo 
Componente  Concentração (g/L) 
 60 70 80 
Glicose 19,16 21,52 23,69 
Xilose 62,59 72,22 81,25 
Arabinose 10,39 11,88 13,85 
Ácido Acético 2,79 2,87 2,41 
Furfural  0,08 0,11 0,15 
Hidroximetilfurfural 0,21 0,31 0,40 
Fenóis totais 6,23 10,25 11,56 
 

 Comparando as Tabelas 5.23 e 5.24, observa-se que os teores dos açúcares 

presentes no hidrolisado original aumentaram de maneira proporcional aos fatores 

de concentração utilizados para que se chegasse à concentração de xilose nos 

valores de 60, 70 e 80 g/L. Com relação aos teores de inibidores quantificados, 

verificou-se um comportamento diferenciado uma vez que não se verifica uma 

tendência de aumento proporcional no teor de ácido acético com o aumento do fator 

de concentração do hidrolisado diferentemente ao observado para os demais 

compostos. Segundo Rodrigues (1999), o baixo valor de pH do hidrolisado favorece 

a volatilização parcial do ácido acético por esse se encontrar na sua forma não 

dissociada nesta condição. Portanto, pode ter ocorrido volatilização parcial deste 

composto nas condições empregadas. A concentração de furfural foi reduzida, esta 

remoção pode ter sido favorecida pelas condições de operação do processo de 

concentração (70ºC), uma vez que, segundo Perry (1997), o furfural apresenta ponto 

de ebulição de 54 – 55 ºC. Para hidroximetilfurfural e fenóis totais, verificaram-se 

aumentos progressivos nas suas concentrações. 

 Após a concentração dos hidrolisados, o teor de compostos inibidores do 

metabolismo microbiano se modificou. Com as características mostradas na tabela 

5.24 os rendimentos do processo de bioconversão ficariam significativamente 

reduzidos, comprometendo a viabilidade do processo (MARTON, 2002). Desta 

forma, com a finalidade de reduzir a concentração de compostos inibitórios e 

possibilitar o emprego do hidrolisado em processos de bioconversão, este foi 

submetido à destoxificação por alteração de pH realizada segundo metodologia 

descrita no item 4.2.3.2. Os resultados referentes à composição dos hidrolisados 

após este processo encontram-se na Tabela 5.25. 
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Tabela 5.25. Composição dos hidrolisados hemicelulósicos de palha de cevada após a 
destoxificação 
Componente  Concentração (g/L) 
 60 70 80 
Glicose 21,32 28,69 30,58 
Xilose 59,50 68,26 80,06 
Arabinose 8,78 9,85 11,45 
Ácido Acético 2,35 2,68 2,40 
Furfural  0,002 0,006 0,008 
Hidroximetilfurfural 0,004 0,007 0,09 
Fenóis totais 0,25 0,98 2,74 
 

 Conforme pode ser observado na Tabela 5.25, o tratamento utilizado para a 

destoxificação dos hidrolisados foi capaz de reduzir as concentrações dos inibidores 

presentes, exceto o ácido acético.  

 O furfural e o hidroximetilfurfural foram praticamente eliminados dos 

hidrolisados. O teor de fenóis totais permaneceram em concentrações 

progressivamente crescentes nos hidrolisados concentrados, embora não se possa 

deixar de destacar uma grande redução destes compostos em relação às 

concentrações nos hidrolisados concentrados (Tabela 5.24). 

 A quantidade de furfural e hidroximetilfurfural (Tabela 5.25) presentes no 

hidrolisado destoxificado pode não ser considerada inibitória a este bioprocesso uma 

vez que segundo Ojamo; Yline e Linko (1988) concentrações destes entre 0,2 e 1,0 

g/L, respectivamente, não foram consideradas tóxicas para a levedura C. 

guilliermondii. 

 Com relação à concentração de ácido acético presente no hidrolisado 

destoxificado (Tabela 5.25) esta pode também não ser considerada inibitória a este 

bioprocesso, pois segundo Felipe et al. (1995) concentrações deste ácido menores 

ou iguais a 3,0 g/L não foram consideradas inibitórias para a levedura C. 

guilliermondii. 

 Com relação à redução no teor dos açúcares após a destoxificação (Tabela 

5.25), observa-se que as maiores perdas de glicose e de arabinose foram 15,41% e 

17,32%, respectivamente. Em relação à xilose que é o substrato para a produção de 

xilitol, a maior perda foi de apenas 5,5%, valor bem inferior ao encontrado em outros 

trabalhos como no caso do tratamento de hidrolisado de bagaço de cana 

destoxificado pelo método utilizando resinas de troca iônica (CARVALHO JUNIOR; 

MARTON; FELIPE, 2005). 
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5.4.2. Avaliação da Produção de Xilitol por C. guilliermondii em Hidrolisado 
Hemicelulósico de Palha de Cevada empregando Frascos Agitados 

 

Nesta etapa, a bioconversão de xilose em xilitol foi realizada através de 

processo descontínuo, em frascos Erlenmeyer, variando-se as concentrações de: a  

sulfato de amônio, cloreto de cálcio, solução de extrato de farelo de arroz, 

concentração de xilose e glicose no meio, sendo que para a glicose o seu tempo de 

adição ao meio também foi avaliado.  

Para esta este estudo, foi empregado um planejamento fatorial 26-2 com três 

repetições no ponto central a fim de identificar os fatores que influenciam a 

produtividade volumétrica de xilitol (Qp).  

Na Tabela 5.26 estão apresentados os valores da produtividade volumétrica 

de xilitol (Qp) obtidos após 72 horas de fermentação, em diferentes condições de 

cultivo.  

 
Tabela 5.26. Matriz do planejamento fatorial fracionário 26-2 com triplicata no ponto central e 
os valores de produtividade volumétrica (Qp) no processo de bioconversão de xilose em 
xilitol 
Ensaios Sulfato de 

Amônio 
(glL) 

Cloreto 
de Cálcio 

(g/L) 

Farelo 
de Arroz 

(g/L) 

Xilose  
(g/L) 

Glicose  
(g/L) 

Alimentação 
de glicose 

(min) 

Qp 
(g/L.h) 

1 1,0 0 5,0 60,0 5,0 20 0,69 
2 3,0 0 5,0 60,0 9,0 20 0,53 
3 1,0 1,0 5,0 60,0 9,0 60 0,67 
4 3,0 1,0 5,0 60,0 5,0 60 0,59 
5 1,0 0 20,0 60,0 9,0 60 0,49 
6 3,0 0 20,0 60,0 5,0 60 0,36 
7 1,0 1,0 20,0 60,0 5,0 20 0,46 
8 3,0 1,0 20,0 60,0 9,0 20 0,41 
9 1,0 0 5,0 80,0 5,0 60 0,48 
10 3,0 0 5,0 80,0 9,0 60 0,25 
11 1,0 1,0 5,0 80,0 9,0 20 0,47 
12 3,0 1,0 5,0 80,0 5,0 20 0,31 
13 1,0 0 20,0 80,0 9,0 20 0,62 
14 3,0 0 20,0 80,0 5,0 20 0,31 
15 1,0 1,0 20,0 80,0 5,0 60 0,32 
16 3,0 1,0 20,0 80,0 9,0 60 0,45 
17 2,0 0,5 12,5 70,0 7,0 40 0,48 
18 2,0 0,5 12,5 70,0 7,0 40 0,38 
19 2,0 0,5 12,5 70,0 7,0 40 0,39 
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Ainda com relação à Tabela 5.26 pode-se observar que as diferentes 

condições de cultivo da levedura proporcionaram variações nos valores da 

produtividade volumétrica de xilitol, sendo o valor máximo de 0,69 g/L.h obtido no 

ensaio 1 o que correspondeu às concentrações de nutrientes e tempo de adição de 

glicose em seus níveis inferiores. 

 Pela metodologia de planejamento de experimentos, foram quantificados os 

efeitos das principais interações entre dois fatores que influenciaram o parâmetro 

fermentativo produtividade volumétrica (Qp). A Tabela 5.27 apresenta a estimativa 

dos efeitos, os erros-padrão e o teste t de “Student”, análise utilizada para verificar o 

nível de significância estatística do efeito determinado sobre Qp.  
 
Tabela 5.27. Estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” para o planejamento 
fatorial 26-2 com triplicata no ponto central que representa o fator de produtividade 
volumétriva (Qp) 
Efeitos e Interações Estimativas Erros-Padrão Teste t 
Média 0,455 +/- 0,014 - 
Fator A -0,123 +/- 0,032 3,858* 
Fator B -0,006 +/- 0,032 0,195 
Fator C -0,071 +/- 0,032 2,221** 
Fator D  -0,123 +/- 0,032 3,858* 
Fator E 0,046 +/- 0,032 1,442 
Fator F -0,023 +/- 0,032 0,740 
AB + CE 0,083 +/- 0,032 2,611* 
AC + BE 0,033 +/- 0,032 0,112 
AD + EF -0,018 +/- 0,032 0,584 
AE + BC + DF -0,028 +/- 0,032 0,896 
AF + DE 0,046 +/- 0,032 0,153 
BD + CF -0,021 +/- 0,032 0,662 
BF + CD 0,118 +/- 0,032 3,702* 
               R2 = 0,926 
A: sulfato de amônio, B: cloreto de cálcio,C: solução de extrato de farelo de arroz, D: concentração 
inicial de xilose, E: concentração de glicose, F: tempo de alimentação de glicose 
*Significativo ao nível de 95% de confiança (t≥2,571) 
*Significativo ao nível de 90% de confiança (p ≤ 2,015) 
 

  Verifica-se na Tabela 5.27 que o sulfato de amônio (A), a concentração 

inicial de xilose no hidrolisado (D), bem como as interações sulfato de amônio e 

cloreto de cálcio mais farelo de arroz e concentração de glicose (AB+CE) bem como  

cloreto de cálcio e tempo de alimentação de glicose mais farelo de arroz e 

concentração inicial de xilose (BF+CD) influenciaram significativamente o parâmetro 

produtividade volumétrica em xilitol ao nível de 5% de probabilidade. O farelo de 

arroz (C), como efeito principal, apresentou significância de 10 % de probabilidade. 
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Observa-se ainda que (Tabela 5.27) a concentração de glicose (E) e seu 

tempo de alimentação (F), não foram significativos como efeitos principais e também 

suas interações. Desta forma, estes fatores, assim como suas interações, foram 

descartadas para o prosseguimento de uma análise estatística considerando apenas 

fatores signicativos. Ressalta-se que o cloreto de cálcio (B), apesar de não 

apresentar significância como fator principal foi mantido para a análise pois 

apresentou significância quando interagido com o sulfato de amônio (A). 

Foi realizada uma nova análise estatística com os valores de produtividade 

volumétrica (Qp) alcançados após 72 horas de fermentação sendo que o 

planejamento fatorial fracionário 26-2, passou a ser um planejamento fatorial 

completo 24 com triplicata no ponto central, sendo que a concentração de glicose (E) 

e seu tempo de alimentação (F), foram excluídos da análise estatística por não 

apresentarem significância.  

A Tabela 5.28 apresenta a estimativa dos efeitos, os erros-padrão e o teste t 

de “Student”, segundo o planejamento 24 com triplicata no ponto central. 

 
Tabela 5.28. Estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” para o planejamento 
fatorial 24 com triplicata no ponto central que representa o fator de produtividade volumétrica 
(Qp) 
Efeitos e Interações Estimativas Erros-Padrão Teste t 
Média 0,455 +/- 0,016 - 
Fator A -0,123 +/- 0,035 3,502* 
Fator B -0,006 +/- 0,035 0,177 
Fator C -0,071 +/- 0,035 2,026** 
Fator D  -0,123 +/- 0,035 3,502* 
AB 0,083 +/- 0,035 2,370** 
AC 0,033 +/- 0,035 0,955 
AD -0,018 +/- 0,035 0,531 
BC -0,028 +/- 0,035 0,814 
BD -0,021 +/- 0,035 0,601 
CD 0,118 +/- 0,035 3,361* 
               R2 = 0,856 
A: sulfato de amônio, B: cloreto de cálcio,C: solução de extrato de farelo de arroz, D: concentração 
inicial de xilose 
*Significativo ao nível de 95% de confiança (t≥2,571) 
*Significativo ao nível de 90% de confiança (p ≥ 2,015) 
 
  Observando a Tabela 5.28, verifica-se que o cloreto de cálcio (B), 

continua não apresentando significância considerando-se um intervalo de confiança 

de 90%, no entanto sua  interação com o sulfato de amônio (A) apresenta-se como 

significativo neste intervalo. 
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Com a análise de curvatura obtida com os resultados analisados com o 

planejamento 24 com ponto central, verifica-se um valor representativo e significativo 

da curvatura dentro do intervalo de 95% de confiança (p=0,0034), indicando que um 

modelo quadrático é mais adequado para explicação do processo. 

 Para obtenção dos coeficientes do modelo quadrático foi ampliado o 

planejamento 24 compondo um planejamento em face centrada, e  experimentos 

adicionais foram realizados para obtenção dos coeficientes do modelo quadrático. 

A Tabela 5.29 apresenta os valores da produtividade volumétrica (Qp) obtidos 

em 72 horas de fermentação, utilizando-se as diferentes condições de cultivo no 

planejamento 24 com face centrada e triplicata no ponto central.  

 
Tabela 5.29. Matriz do planejamento fatorial 24 com face centrada e triplicata no ponto 
central e os valores de produtividade volumétrica (Qp) no processo de bioconversão de 
xilose em xilitol 

Ensaios Sulfato de 
Amônio (g/L) 

Cloreto de 
Cálcio (g/L) 

Farelo de 
Arroz (g/L) 

Concentração Inicial 
de Xilose (g/L) 

Qp 
(g/L.h) 

1 1,0 0 5,0 60,0 0,69 
2 3,0 0 5,0 60,0 0,53 
3 1,0 1,0 5,0 60,0 0,67 
4 3,0 1,0 5,0 60,0 0,59 
5 1,0 0 20,0 60,0 0,49 
6 3,0 0 20,0 60,0 0,36 
7 1,0 1,0 20,0 60,0 0,46 
8 3,0 1,0 20,0 60,0 0,41 
9 1,0 0 5,0 80,0 0,48 
10 3,0 0 5,0 80,0 0,25 
11 1,0 1,0 5,0 80,0 0,47 
12 3,0 1,0 5,0 80,0 0,31 
13 1,0 0 20,0 80,0 0,62 
14 3,0 0 20,0 80,0 0,31 
15 1,0 1,0 20,0 80,0 0,32 
16 3,0 1,0 20,0 80,0 0,45 
17 2,0 0,5 12,5 70,0 0,48 
18 2,0 0,5 12,5 70,0 0,38 
19 2,0 0,5 12,5 70,0 0,39 
20 3,0 0 12,5 70,0 0,57 
21 1,0 0 12,5 70,0 0,42 
22 2,0 1,0 12,5 70,0 0,40 
23 2,0 0,5 12,5 70,0 0,36 
24 2,0 0 20,0 70,0 0,51 
25 0 0 5,0 70,0 0,52 
26 0 0 12,5 80,0 0,61 
27 0 0 12,5 60,0 0,67 
 

A Tabela 5.30 apresenta a estimativa dos efeitos, os erros-padrão e o teste t 

de “Student”, análise utilizada para verificar o nível de significância estatística do 
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efeito determinado sobre Qp, segundo o planejamento fatorial 24 com face centrada 

e triplicata no ponto central. 

 
Tabela 5.30. Estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” para o planejamento 
fatorial 24 com face centrada e triplicata no ponto central que representa o fator de 
produtividade volumétrica (Qp) 
Efeitos e Interações Estimativas Erros-Padrão Teste t 
Média 0,479259 +/- 0,028759 - 
Fator A -0,12667 +/- 0,036789 3,443* 
Fator B -0,01 +/- 0,036789 0,271 
Fator C -0,06222 +/- 0,036789 1,691 
Fator D  -0,1033 +/- 0,036789 2,808* 
A2 -0,0311 +/- 0,097334 0,320 
AB 0,0838 +/- 0,036789 2,277** 
AC 0,0338 +/- 0,036789 0,919 
AD -0,0188 +/- 0,036789 0,511 
B2 -0,2611 +/- 0,097334 2,683* 
BC -0,0288 +/- 0,036789 0,783 
BD -0,0213 +/- 0,036789 0,579 
C2 0,0089 +/- 0,097334 0,091 
CD 0,1188 +/- 0,036789 3,229* 
D2 0,2589 +/-0,097334 2,660* 
               R2 = 0,8053 
A: sulfato de amônio, B: cloreto de cálcio,C: solução de extrato de farelo de arroz, D: concentração 
inicial de xilose 
*Significativo ao nível de 95% de confiança (t≥2,571) 
*Significativo ao nível de 90% de confiança (p ≥ 2,015) 
 

 Verifica-se  na Tabela 5.30, que o farelo de arroz (A), concentração inicial de 

xilose (D), as interações quadráticas do cloreto de cálcio (B2) e da concentração 

inicial de xilose (D2), bem com as interações sulfato de amônio e cloreto de cálcio 

(AB), farelo de arroz e concentração inicial de xilose (CD), influenciaram 

significativamente o parâmetro fermentativo Qp. 

 A Tabela 5.31 apresenta a análise de variância apenas com as variáveis 

independentes e interações significativas. Os efeitos que apresentaram níveis de 

significância desprovidos de significado estatístico (p ≥ 0,10) foram excluídos 

previamente da análise de variância. 
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Tabela 5.31. Análise de variância para verificar o nível de significância estatística dos efeitos 
principais e interações sobre a produtividade volumétrica em xilitol 

Efeitos Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nivel de 
significância (p)

Fator A 0,0722 1 0,0722 14,07 0,0013* 
Fator D 0,04805 1 0,04805 9,36 0,0062* 
AB 0,02806 1 0,02806 5,47 0,0299* 
B2 0,06075 1 0,06075 11,84 0,0026* 
CD 0,05641 1 0,05641 10,99 0,0035* 
D2 0,05208 1 0,05208 10,15 0,0046* 
Erro Total 0,10265 20 0,00513   
Total 0,37546 26    
             R2 = 0,8053 
A: sulfato de amônio, B: cloreto de cálcio,C: solução de extrato de farelo de arroz, D: concentração 
inicial de xilose 
*Significativo ao nível de 5% de probabilidade  (p ≤ 0,05) 
  

De uma maneira geral, pode-se constatar que apenas as concentrações 

sulfato de amônio (A) e de xilose inicial (D), bem como as interações do sulfato de 

amônio com cloreto de cálcio (AB) e farelo de arroz com a concentração inicial de 

xilose (CD) apresentaram significância ao nível de 95% de confiança. 

 O fator concentração inicial de xilose no hidrolisado exerce grande influência 

na produção de xilitol. Os melhores resultados obtidos com a menor concentração 

inicial de xilose no hidrolisado (60,0 g/L) podem ser explicados pela baixa 

concentração de compostos inibitórios presentes no hidrolisado após a 

destoxificação. Como pode ser observado na Tabela 5.24, o hidrolisado com 60,0 

g/L de xilose apresentou menor concentração de fenóis totais que o hidrolisado com 

80,0 g/L de xilose. Sabe-se que os compostos fenólicos podem inibir fortemente a 

bioconversão, destruindo a integridade da membrana e afetando as suas 

propriedades, como a de barreira seletiva (HEIPIEPER et al., 1994). Também é 

preciso destacar a alta concentração de glicose (30,58 g/L) no hidrolisado com 80,0 

g/L de xilose (Tabela 5.24), que pode ter contribuído para valores menores de 

produção de xilitol. Walther; Hensirisak e Agblevor (2001), cultivando a levedura C. 

tropicalis em meios sintéticos compostos de glicose e xilose e Silva (2004), com 

levedura C. guilliermondii FTI 20037 em hidrolisado de bagaço de cana, constatarm 

que a relação glicose/xilose interfere no bioprocesso. 

 O tipo e concentração de nutrientes a ser suplementado nos hidrolisados 

hemicelulósicos com vista à sua utilização na formulação de meios de cultivo  

depende do tipo de matéria-prima da qual o hidrolisado é obtido. Como exemplo, a 
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suplementação com sulfato de amônio, cloreto de cálcio e farelo de arroz do 

hidrolisado de palha de arroz se mostrou, além de desnecessária, prejudicial à 

bioconversão de xilose em xilitol pela levedura C. guilliermondii FTI 20037 (SILVA; 

ROBERTO, 1999). Entretanto foi necessária a suplementação do hidrolisado de 

eucalipto com sulfato de amônio e farelo de arroz, para a bioconversão de xilose em 

xilitol pela mesma levedura (CANETTIERI; ALMEIDA e SILVA; FELIPE, 2002). A 

suplementação com estes mesmos nutrientes proporcionou melhor desempenho 

dessa levedura para a bioconversão de xilose em xilitol no hidrolisado de bagaço de 

cana (CARVALHO, 2004).  

A Tabela 5.32 correponde à análise de variância utilizada para determinar a 

significância estatística do modelo matemático obtido para predizer os valores de 

produtividade no sistema em estudo. 

 
Tabela 5.32. Análise de variância para verificar as significâncias estatísticas do modelo 
quadrático em predizer os valores da produtividade volumétrica em xilitol 

Efeitos Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Fcalc Nivel de 
significância (p)

Modelo 0,27282 6 0,04547 14,50 0,0000 
Resíduo 0,10265 20 0,00563   
Total 0,37546 26    
     R2 = 0,819 
 Conforme pode ser observado na Tabela 5.32, o modelo quadrático 

apresentou elevada significância (p ≤ 0,01) e capacidade de predição adequada 

sendo capaz de explicar 81% da variação total. A Tabela 5.33 apresenta os valores 

dos coeficientes de regressão mantidos nos modelos, bem como seus respectivos 

níveis de significância (p). 

 
Tabela 5.33. Valores dos coeficientes de regressão mantidos no modelo proposto para a 
predição da produtividade volumétrica em xilitol 
Efeitos e Interações Estimativas Erros-Padrão Teste t 
Média 0,477 0,025 18,795 
Fator A -0,126 0,033 -3,751 
Fator D -0,103 0,033 -3,059 
AB 0,083 0,035 2,338 
B2 -0,270 0,078 -3,440 
CD 0,1187 0,035 3,315 
D2 0,250 0,078 3,186 
A: sulfato de amônio, B: cloreto de cálcio,C: farelo de arroz, D: concentração inicial de xilose 
 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 5.33, o modelo proposto 
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para a predição do valor da produtividade volumétrica no processo em estudo foi 

definido de acordo com equação 5.5. 
 

2
242

2
33121 25,011875,027,008375,010333,012667,047778,0 XXXXXXXXQP ++−+−−=            Eq. 5.5 

               

Em que, 

 

Qp corresponde à produtividade volumétrica de xilitol (g/L.h),  

X1 correponde à concentração de sulfato de amônio (g/L),  

X2 correponde à concentração inicial de xilose (g/L),  

X3 correponde à concentração de cloreto de cálcio (g/L), 

X4 farelo de ar correponde à concentração de arroz (g/L). 

  

Para a elaboração da superfície de resposta em função do sulfato de amônio 

e concentração inicial de xilose, foram fixadas em seus níveis superiores a 

concentração de cloreto de cálcio e farelo de arroz, a fim de maximizar a resposta 

(Qp). A equação 5.6 apresenta o modelo proposto para a predição do valor da 

produtividade. 

 
2
221 250,0015,0043,0208,0 XXXY +−−=                                                               Eq. 5.6 

 

Em que, 

Y corresponde à produtividade volumétrica em xilitol (g/L.h), 

X1 corresponde à concentração de sulfato de amônio (g/L) 

X2 corresponde à concentração inicial de xilose no hidrolisado (g/L). 

  

A superfície de resposta descrita pela equação é apresentada na Figura 5.5. 
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Figura 5.5. Superfície de resposta descrita pela equação que relaciona o fator de 
sulfato de amônio com a concentração inicial de xilose, representando a 
produtividade volumétrica de xilitol no sistema em estudo 
 

 Conforme pode ser observado na Figura 5.5, a produtividade volumétrica 

pode ser aumentada à medida que aumenta o valor da concentração de sulfato de 

amônio e diminiu a concentração inicial de xilose no hidrolisado. 

Com a substituição dos valores codificados das variáveis independentes 

estudadas, sulfato de amônio e fator de concentração inicial de xilose no hidrolisado, 

na equação 5.6, o valor da produtividade volumétrica do xilitol obtida no tempo de 72 

horas foi igual a 0,48 g/L.h conforme predito pelo modelo proposto. 

Para a validação do modelo proposto, foi realizado um ensaio fermentativo 

nas melhores condições de cultivo determinadas pelo modelo: 3,0 g/L de sulfato de 

amônio, 1,0 g/L de cloreto de cálcio, 20,0 g/L de farelo de arroz e 60 g/L de xilose 

sendo a concentração inicial de células em cada frasco de 1,0 g/L. 
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A Figura 5.6 apresenta o comportamento da levedura nas condições 

estabelecidas encontrando-se 33,12 g/L de xilitol em 72 horas de fermentação o que 

correspondeu à produtividade volumétrica de xilitol de 0,46 g/L.h, resultado que 

representa 95% de confiança daquele valor estimado pelo modelo (0,48 g/L.h).  
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FIGURA 5.6. Consumo de glicose, xilose, arabinose e ácido acético, produção de 
xilitol e células, durante a fermentação do hidrolisado de palha de cevada por C. 
guilliermondii FTI 20037. 
  

Observa-se na Figura 5.6 que a xilose foi consumida juntamente com a 

glicose sendo que esta foi totalmente assimilada nas primeiras 24 horas semelhante 

ao encontrado nos hidrolisados hemicelulósicos de  bagaço de cana (MARTINEZ et 

al., 2000), de palha de arroz (MUSSATO, 2002), de eucalipto (FELIPE et al., 1996) e 

de palha de trigo (CANILHA, 2006), empregando-se esta mesma levedura. Verifica-

se nesta figura que nestas primeiras 24 horas de fermentação o consumo da xilose 

foi de 30% em relação à sua concentração inicial. 

 A arabinose e o ácido acético, também foram assimilados pela levedura (22% 

e 52%, respectivamente). A assimilação parcial do ácido acético pela levedura C. 

guilliermondii FTI 20037 também foi observada por outros autores, em hidrolisados 
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de bagaço de cana (ALVES et al., 1998; MARTON, 2002), eucalipto (GINORIS, 

2001) e palha de trigo (CANILHA, 2006). A lenta e pequena assimilação de 

arabinose também foi constatada em fermentações conduzidas com C. guilliermondii 

FTI 20037 em hidrolisado de bagaço de cana (SILVA, 2001) e em palha de trigo 

(CANILHA, 2006). Segundo Walther; Hensirisak e Agblevor (2001) o consumo desta 

pentose induz a atividade da enzima xilose redutase e como consequência estimula 

o fator de conversão e a produtividade de xilitol. Carvalheiro et al. (2005), cultivando  

Debaryomyces hansenii em hidrolisado de bagaço de malte, também observaram o 

pequeno consumo de arabinose durante a fermentação. 

Pode-se constatar na Figura 5.6 que a produção de células ocorreu ao longo 

do período de fermentação alcançando a máxima concentração (6,89 g/L) após 72 

horas correspondendo ao período de máximo consumo de xilose (96,59%). 

  

5.5. Avaliação da Produção de Xilitol por C. guilliermondii em Hidrolisado 
Hemicelulósico de Palha de Cevada empregando Biorreator de 1L 
 

Após a obtenção das melhores condições de cultivo em frascos agitados (3,0 

g/L de sulfato de amônio, 1,0 g/L de cloreto de cálcio, 20,0 g/L de farelo de arroz e 

60 g/L de concentração inicial de xilose), sendo a concentração inicial de células de 

1,0 g/L, foram realizados ensaios em fermentador de bancada, com capacidade total 

de 1L com 600 mL de meio de fermentação. Para este estudo, empregou-se um 

planejamento fatorial 22 com triplicata no ponto central, com o qual se avaliou a 

influência da agitação e aeração no processo de bioconversão de xilose em xilitol, 

verificando como essas variáveis influenciam os parâmetros fermentativos 

produtividade volumétrica (QP), a concentração final de xilitol (P) e fator de 

conversão em xilitol (YP/S). 

A Tabela 5.34 apresenta os valores de kLa para cada ensaio do planejamento 

em estudo. As medições foram realizadas no início de cada fermentação de acordo 

com o item 4.12.9.  
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Tabela 5.34.  Valores das medições do kLa para o planejamento fatorial fracionário 22 com 
triplicata no ponto central 

Ensaios Agitação 
(rpm) 

Aeração 
(vvm) 

kLa 

1 200 0,3 9,87 
2 500 0,3 12,56 
3 200 0,9 18,42 
4 500 0,9 26,41 
5 350 0,6 13,88 
6 350 0,6 13,74 
7 350 0,6 13,75 
 

 A Tabela 5.35 apresenta os valores dos parâmetros fermentativos obtidos em 

72 horas de fermentação, utilizando-se as diferentes combinações de agitação e 

aeração, correspondentes ao planejamento em questão.   

 
Tabela 5.35. Matriz do planejamento fatorial fracionário 22 com triplicata no ponto central e 
os valores de produtividade volumétrica (Qp), concentração final do produto (P) e fator de 
conversão em xilitol (YP/S) no processo de bioconversão de xilose em xilitol 

Ensaios Agitação 
(rpm) 

Aeração 
(vvm) 

Qp 
(g/L.h) 

P 
(g/L) 

YP/S 
(g/g) 

1 200 0,3 0,43 30,71 0,54 
2 500 0,3 0,24 17,50 0,30 
3 200 0,9 0,76 55,00 0,91 
4 500 0,9 0,67 48,21 0,82 
5 350 0,6 0,53 38,32 0,83 
6 350 0,6 0,57 41,23 0,87 
7 350 0,6 0,59 42,25 0,80 
 
 Observando a Tabela 5.35, nota-se a variação do comportamento da levedura 

com relação à combinação dos níveis de variáveis independentes estudadas no 

planejamento proposto (agitação e aeração). O maior valor de produção de xilitol 

(55,0 g/L), produtividade volumétrica (0,76 g/L.h) e fator de conversão em xilitol (0,91 

g/g) que correspondeu a uma eficiência de conversão de 99,24%, foi encontrado no 

ensaio 3 (200 rpm; 0,9 vvm e kLa ≅ 18,42 h-1). 

Pela metodologia de planejamento de experimentos, foram quantificados os 

efeitos dos principais fatores e sua interações que influenciaram o parâmetro 

fermentativo produtividade volumétrica (Qp), a concentração final de xilitol (P) e fator 

de conversão em xilitol (YP/S). 

   As Tabelas 5.36, 5.37 e 5.38 apresentam a estimativa dos efeitos, os erros-

padrão e o teste t de “Student”, análise utilizada para verificar o nível de significância 

estatística do efeito determinado sobre Qp, P e YP/S. 
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Tabela 5.36. Estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” para o 
planejamento fatorial 22 com triplicata no ponto central que representa o fator de 
produtividade volumétrica (Qp) 
Efeitos e Interações Estimativas Erros-Padrão Teste t 
Média 0,541 ± 0,014 - 
Fator A -0,140 ± 0,038 3,662* 
Fator B 0,380 ± 0,038 9,939* 
AB 0,050 ± 0,038 1,308 
               R2 = 0,989 
A: agitação, B: aeração 
*Significativo ao nível de 95% de confiança (t≥2,571) 
 

Tabela 5.37. Estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” para o planejamento 
fatorial 22 com triplicata no ponto central que representa a concentração final de xilitol (P) 
Efeitos e Interações Estimativas Erros-Padrão Teste t 
Média 39,031 ± -1,005 - 
Fator A -10,000 ± 2,660 3,759* 
Fator B 27,500 ± 2,660 10,336* 
AB 3,210 ± 2,660 1,206 
               R2 = 0,990 
A: agitação, B: aeração 
*Significativo ao nível de 95% de confiança (t≥2,571) 
 

Tabela 5.38. Estimativa dos efeitos, erros-padrão e teste t de “Student” para o planejamento 
fatorial 22 com triplicata no ponto central que representa o fator de conversão em xilitol (YP/S) 
Efeitos e Interações Estimativas Erros-Padrão Teste t 
Média 0,724 ± 0,005 - 
Fator A -0,160 ± 0,035 4,556* 
Fator B 0,450 ± 0,035 12,81* 
AB 0,080 ± 0,035 1,708 
               R2 = 0,991 
A: agitação, B: aeração 
*Significativo ao nível de 95% de confiança (t≥2,571) 
 
 

Verifica-se nas Tabelas 5.36, 5.37 e 5.38 que a agitação (A) e aeração (B) 

influenciaram significativamente o parâmetro produtividade volumétrica de xilitol, 

concentração final do produto e fator de conversão em xilitol ao nível de 5% de 

probabilidade. A interação entre estes dois fatores não apresentou significância no 

processo fermentativo em fermentador de bancada. 

Uma vez que a interação AB não apresentou significância estatística (p ≥ 

0,10), esta foi retirada da análise. As Tabelas 5.39, 5.40 e 5.41 apresentam as 

análises de variância para as respostas estudadas (Qp, P e YP/S), apenas com as 

variáveis independentes que se apresentaram significativas: agitação (A) e aeração 

(B), verificando-se uma influência significativa destes dois fatores sobre os 
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parâmetros fermentativos avaliados. 

 
Tabela 5.39. Análise de variância para verificar o nível de significância estatística dos efeitos 
principais sobre a produtividade volumétrica 

 
Efeitos 

Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nivel de 
significância (p)

Fator A 0,019 1 0,019 11,391 0,0279* 
Fator B 0,144 1 0,144 83,885 0,0008** 
Erro Total 0,006 4 0,001   
Total 0,170 6    
           R2 = 0,959 
A: agitação, B: aeração 
*Significativo ao nível de 5% de probabilidade  (p ≤ 0,05) 
**Significativo ao nível de 1% de probabilidade  (p ≤ 0,01) 
 
Tabela 5.40. Análise de variância para verificar o nível de significância estatística dos efeitos 
principais sobre a concentração final do produto 

Efeitos Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nivel de 
significância (p)

Fator A 100,002 1 100,002 12,683 0,0236* 
Fator B 756,251 1 756,251 95,910 0,0006** 
Erro Total 31,543 4 7,882   
Total 887,792 6    
           R2 = 0,964 
A: agitação, B: aeração 
*Significativo ao nível de 5% de probabilidade  (p ≤ 0,05) 
**Significativo ao nível de 1% de probabilidade  (p ≤ 0,01) 
 
 
Tabela 5.41. Análise de variância para verificar o nível de significância estatística dos efeitos 
principais sobre o fator de conversão em xilitol 

Efeitos Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Fcalc Nivel de 
significância (p)

Fator A 0,027 1 0,027 9,872 0,0789* 
Fator B 0,198 1 0,198 11,231 0,0285** 
Erro Total 0,070 4 0,017   
Total 0,295 6    
           R2 = 0,861 
A: agitação, B: aeração 
*Significativo ao nível de 10% de probabilidade  (p ≤ 0,10) 
**Significativo ao nível de 5% de probabilidade  (p ≤ 0,05) 
 

 O acúmulo de xilitol e sua excreção no meio de fermentação é regulado pela 

disponibilidade de oxigênio no meio. Segundo Vandeska et al. (1995) a taxa de 

consumo de oxigênio determina quando a xilose é utilizada em processos 

respiratórios ou fermentativos. Sob condições anaeróbias a xilose não pode ser 

assimilada, não pela falta de enzimas específicas para o metabolismo da xilose, mas 

pelo fato de que o NADH produzido não pode ser regenerado através da fosforilação 
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oxidativa (NOLLEAU; PREZIOSI-BELLOY; NAVARRO, 1995). Em condições de forte 

aeração, a fermentação é direcionada para a produção de biomassa acarretando em 

um decréscimo no rendimento de xilitol (GIRIO et al., 2000). 

De acordo com Martinez et al. (2000), tanto a agitação quanto a aeração 

empregadas num processo fermentativo podem influenciar na transferência de 

oxigênio, e consequentemente, interferir no consumo de xilose e formação do 

produto, semelhante ao observado no processo fermentativo em estudo no qual foi 

utilizada palha de cevada. 

 Segundo Furlan et al. (1991) o oxigênio oxida o NADH a NAD+ e uma alta 

relação NAD+/ NADH leva à oxidação de xilitol à xilulose, reduzindo a quantidade de 

xilitol acumulado no meio. Assim o nível de O2 que favorece a produção de xilitol 

está na faixa de limitação de oxigênio (VANDESKA et al., 1995). Ojamo; Ylinen e 

Linko (1988) 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 consequência, a concentração 

intracelular de NADH aumenta, resultando na redução da taxa de reação de NAD+ - 

xilitol desidrogenase e aumentando, portanto, a excreção de xilitol. 

A bioconversão de xilose em xilitol é facilitada pela aeração do meio 

fermentativo (GONG; CHEN; TSAO, 1981), uma vez que a presença de oxigênio no 

meio de cultura é imprescindível para o transporte de açúcares (BARNETT, 1976; 

HÖFER; NASSAR, 1987). 

 No processo fermentativo em estudo, utilizando hidrolisado de palha de 

cevada como substrato para a produção de xilitol, pode ser observado na Tabela 

5.36 que a maior concentração de xilitol ocorreu ensaio 3 (55,00 g/L), onde a 

aeração se apresentou maior (0,9 vvm), fato que mostra que essa aeração foi 

favorável tanto para o cresimento celular quanto para a produção de xilitol pela 

levedura C. guilliermondii. 

Os valores de produtividade volumétrica, concentração de xilitol e fator de 

conversão em xilitol (Tabela 5.35) foram ajustados a modelos lineares. As Tabelas 

5.42, 5.43 e 5.44 correspondem às análises de variância utilizadas para determinar 

as significâncias estatísticas desses modelos em predizer os valores de 

produtividade, concentração de xilitol e do fator de conversão no sistema em estudo. 
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Tabela 5.42.  Análise de variância para verificar as significâncias estatísticas do modelo 
linear em predizer os valores de produtividade volumétrica 

Efeitos Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nivel de 
significância (p)

Modelo 0,164 2 0,362 14,87 0,0000 
Resíduo 0,006 4 0,001   
Total 0,170 6    
           R2 = 0,962 
 

Tabela 5.43.  Análise de variância para verificar as significâncias estatísticas do modelo 
linear em predizer os valores de concentração de xilitol 

Efeitos Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nivel de 
significância (p)

Modelo 856,252 2 14,582 14,90 0,0000 
Resíduo 31,54 4 7,885   
Total 887,791 6    
           R2 = 0,962 
 

Tabela 5.44.  Análise de variância para verificar as significâncias estatísticas do modelo 
linear em predizer os valores o fator conversão de xilitol 

Efeitos Soma 
Quadrática 

Graus de 
Liberdade 

Média 
Quadrática 

Teste f Nivel de 
significância (p)

Modelo 0,225 2 0,297 12,14 0,0000 
Resíduo 0,070 4 0,017   
Total 0,295 6    
           R2 = 0,869 
  

 Conforme pode ser observado nas Tabelas 5.42, 5.43 e 5.44, os modelos 

lineares apresentaram elevadas significâncias (p < 0,01) e capacidades de predição 

adequadas (0,96; 0,96 e 0,86), com capacidade para explicar 96 % da variação total 

para produtividade volumétrica e concentração de xilitol, assim como, 86 % da 

variação total para o fator de conversão de xilose em xilitol. As Tabelas 5.45, 5.46 e 

5.47 apresentam os valores dos coeficientes mantidos nos modelos, bem como seus 

respectivos níveis de significância. 

  
Tabela 5.45. Valores dos coeficientes de regressão mantidos no modelo proposto para a 
predição da produtividade volumétrica, bem como seus respectivos níveis de significância 
Fator Coeficiente Erro-Padrão tcalc p 
Constante 0,541 0,015 34,528 0,0000 
Fator A -0,143 0,041 -3,374 0,0279 
Fator B 0,382 0,041 9,158 0,0008 
A: agitação, B: aeração 
 



 

 
 

113

Tabela 5.46.  Valores dos coeficientes de regressão mantidos no modelo proposto para a 
predição da concentração de xilitol, bem como seus respectivos níveis de significância 
Fator Coeficiente Erro-Padrão tcalc p 
Constante 39,031 1,061 36,776 0,0000 
Fator A -10,006 2,807 3,561 0,0236 
Fator B 27,507 2,807 9,793 0,0006 
A: agitação, B: aeração 
 

Tabela 5.47. Valores dos coeficientes de regressão mantidos no modelo proposto para a 
predição do fator de conversão, bem como seus respectivos níveis de significância 
Fator Coeficiente Erro-Padrão tcalc p 
Constante 0,724 0,050 14,429 0,0000 
Fator A -0,327 0,132 -2,462 0,0789 
Fator B 0,445 0,132 3,351 0,0285 
A: agitação, B: aeração 
 

 De acordo com os dados apresentados nas Tabelas 5.45, 5.46 e 5.47, os 

modelos propostos para as predições dos valores da produtividade volumétrica, 

concentração de xilitol e do fator de conversão no processo em estudo foram 

definidos de acordo com as equações 5.7, 5.8 e 5.9. 
 

21 38,014,05414,0 XXQP +−=                         Eq. 5.7 

21 50,2700,10014,39 XXP +−=                Eq. 5.8 

21/ 45,033,07242,0 XXY SP +−=                Eq. 5.9 

 

Em que,  

 

QP corresponde a produtividade volumétrica de xilitol (g/L.h),  

P corresponde à concentração de xilitol (g/L), 

YP/S corresponde ao fator de conversão de xilose em xilitol (g/g),  

X1 corresponde à agitação (rpm), 

X2 corresponde à aeração (vvm). 

 

As superfícies de resposta descritas pelas equações acima são apresentadas 

nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9. 
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Figura 5.7. Superfície de resposta descrita pela equação que relaciona o fator 
agitação com aeração, representando a produtividade volumétrica em xilitol no 
sistema em estudo 
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Figura 5.8. Superfície de resposta descrita pela equação que relaciona o 
fator agitação com aeração, representando a concentração de xilitol no 
sistema em estudo 
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Figura 5.9. Superfície de resposta descrita pela equação que relaciona o fator 
agitação com aeração, representando a concentração de xilitol no sistema em 
estudo 
  

Conforme pode ser observado nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9, a produtividade 

volumétrica, concentração de xilitol e o fator de conversão podem ser aumentados à 

medida que se aumenta o valor da aeração e diminui-se o valor da agitação. A 

máxima produtividade volumétrica, concentração de xilitol e o fator de conversão 

foram obtidos quando a aeração foi 0,9 vvm (nível superior) e  a agitação foi 200 rpm 

(nível inferior). 

Com a substituição dos valores codificados das variáveis independentes 

estudadas, agitação (-1) e aeração (+1), nas equações 5.7, 5.8 e 5.9, valores de 

produtividade volumétrica, concentração de xilitol e fator de conversão iguais a 0,79 

g/L.h, 56,53 g/L e 0,84 g/g, respectivamente, foram preditos pelos modelos 

propostos, no tempo de 72 horas. 

 Para a validação dos modelos propostos e finalizar as análises estatísticas 

dos dados obtidos, foi realizado ensaio fermentativo nas melhores condições de 

cultivo determinadas pelos modelos: 3,0 g/L de sulfato de amônio, 1,0 g/L de cloreto 

de cálcio, 20,0 g/L de farelo de arroz e 60 g/L de concentração inicial de xilose, 
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concentração inicial de células de 1,0 g/L, sendo a agitação de 200 rpm e aeração 

de 0,9 vvm. 

 Como pode ser observado na Figura 5.10 a produção de xilitol foi crescente 

encontrando no tempo de 72 horas de fermentação, 51,28 g/L de xilitol, uma 

produtividade volumétrica de 0,71 g/L.h e fator de conversão de xilose em xilitol de 

0,88 g/g, resultados que se encontram dentro dos intervalos de confiança estimados, 

indicando que os modelos podem representar matematicamente as variáveis 

dependentes estudadas. 
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Figura 5.10. Consumo de glicose, xilose, arabinose e ácido acético, produção de 
xilitol e células, durante a fermentação do hidrolisado de palha de cevada por C. 
guilliermondii FTI 20037. 
 

Observa-se na Figura 5.10  o crescimento da levedura C. guilliermondii FTI 

20037 durante todo o processo sendo que já nas primeiras 24 horas observa-se um 

aumento da população de células principalmente pelo rápido consumo de glicose. A 

maior concentração celular (9,87 g/L) ocorreu em 72 horas de fermentação. 

Observa-se ainda um rápido crescimento celular nas primeiras 24 horas, 

possivelmente pelo consumo inicial de glicose presente no hidrolisado. Já, entre 24 

e 48 horas, observa-se uma fase em que parece não haver muito crescimento 
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celular, simultaneamente, onde ocorreu um aumento na produção de xilitol, 

semelhante ao observado em frascos agitados. 

 

5.6. Avaliação da Produção de Xilitol por C. guilliermondii em Hidrolisado 
Hemicelulósico de Palha de Cevada em Biorreator de 16 L 
 

Visando a obtenção do xilitol em reator de maior capacidade (16 L) a partir 

das condições de fermentação empregadas em reator de 1 L utilizando o KLa  como 

critério de ampliação de escala, novos ensaios foram realizados. Quanto às 

condições nutricionais foi empregada as obtidas pelo modelo em frascos agitados, 

enquanto a condição de agitação e aeração foi obtida pelo modelo em reator de 1 L. 

Semelhante aos experimentos anteriores a concentração inicial de células foi de 1,0 

g/L, obtida do cultivo da levedura em meio contendo apenas glicose como fonte de 

carbono. A fermentação foi conduzida a 30ºC, sob agitação de 200 rpm e aeração 

de 0,9 vvm     (kLa≅18 h-1). 

Avaliando-se os dados obtidos das fermentações em reatores de 1 L (Tabela 

5.48) e de 16 L (Tabela 5.49), verifica-se o comportamento da levedura quanto ao 

consumo de açúcares bem como de ácido acético são semelhantes. Nota-se ainda 

nestas Tabelas a produção de xilitol e células pela levedura. 

 
Tabela 5.48. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada realizada em fermentador com 
capacidade de 1 L sob condições ótimas de cultivo 
Tempo 

(h) 
Xilose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Qp 
(g/L.h) 

YP/S 
(g/g) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 

Células 
(g/L) 

0 58,25 0 - - - 1,00 
24 14,69 10,15 0,42 0,23 25,08 8,25 
48 5,25 39,58 0,82 0,75 81,79 9,02 
72 0,00 51,28 0,71 0,88 95,97 9,87 
 
Tabela 5.49. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada realizada em fermentador com 
capacidade de 16 L sob condições ótimas de cultivo 
Tempo 

(h) 
Xilose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Qp 
(g/L.h) 

YP/S 
(g/g) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 

Células 
(g/L) 

0 61,26 0 - - - 1,02 
24 32,45 3,75 0,16 0,13 14,17 7,02 
48 12,49 19,52 0,41 0,40 43,62 7,85 
72 0,32 55,63 0,77 0,91 99,23 8,23 
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 Verifica-se na Tabela 5.49 que nas fermentações em reator de 16 L tanto a 

quantidade de xilitol obtida quanto a produtividade volumétrica de xilitol (55,63 g/L e 

0,77 g/L.h), foram semelhantes às encontradas em reator de 1 L (Tabela 5.48). Por 

outro lado, o fator de conversão encontrado nesta fermentação (0,91 g/g) o que 

corresponde a uma eficiência de conversão de xilose em xilitol de 99,23%, foram 

superiores aos obtidos na fermentação utilizando reator de 1 L (0,88 g/g e 95,97%, 

respectivamente). Quanto ao crescimento celular verifica-se valores próximos (8,23 

e 9,87 g/L) para as fermentações em reatores de 1 L e 16 L de acordo com os dados 

das tabelas 5.48 e 5.49, respectivamente. 

 De acordo com os resultados obtidos não se pode deixar de destacar que foi 

possível a ampliação de escala de produção de xilitol de um fermentador de 1 L para 

um fermentador de 16 L, utilizando como critério de ampliação o KLa, uma vez que, 

os valores dos parâmetros fermentativos foram bastante semelhantes. Segundo 

Yantorno (2005), os critérios mais utilizados industrialmente para a ampliação de 

escala são o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (KLa), a relação de 

potência de agitação por unidade de volume (P/V) e a velocidade de agitação (V). 

 
5.6.1. Clarificação do caldo fermentado 
  

Uma vez que nas aplicações do xilitol está sua utilização em indústrias 

alimentícias e farmacêuticas, este deve apresentar alta pureza. Para alcançar este 

objetivo, foi realizada a etapa de clarificação do xilitol presente no caldo fermentado 

obtido de acordo com metodologia descrita no item 4.9. Anterior à clarificação o 

caldo foi centrifugado conforme item 4.8 cujos resultados se encontram na Tabela 

5.50.  

 De acordo com os dados da Tabela 5.50, após processo de centrifugação 

realizado para retirada de células foram verificadas perdas de xilose (8%) e de ácido 

acético (42%), além de um decréscimo no valor do pH, e ainda pequenos aumentos 

nas concentrações de xilitol e arabinose de 2,23 e 1,56%, respectivamente.   
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Tabela 5.50. Característica do caldo fermentado com 72 horas de fermentação (A) e após 
centrifugação (B) 

Componente Etapas do processo 
 A B 

Xilitol (g/L) 55,63 56,87 
Xilose (g/L) 0,32 0,29 
Arabinose (g/L) 3,07 3,12 
Ácido acético (g/L) 1,12 0,67 
Fenóis totais (g/L) ND 9,87 
Sólidos totais (g/L) ND 4,56 
Células (g/L) 8,23 0,00 
pH 6,87 6,32 
ºBrix ND 12 
Cor ICUMSA ND 4,87x106 
ND – não determinado   
 

 O meio fermentado contendo xilitol foi submetido a processo de clarificação. 

Para tanto empregou-se um processo em três etapas constituído de: i) remoção 

empregando resina acrílica de troca aniônica fortemente básica tipo 1 (A-860S);  ii) 

centrifugação para retirada do precipitado; iii)remoção por resina macroporosa de 

troca aniônica fortemente básica tipo 1 (A-500PS). Após o processo empregou-se 

como regenerante para as duas resinas aniônicas solução alcalina de NaOH a 10%. 

De acordo com a Tabela 5.51 a clarificação utilizando a seqüência de resinas        

(A-860S e A-500PS), apresentou resultados satisfatórios para a remoção de fenóis 

totais, ácido acético, sólidos totais, xilose e arabinose, e redução da coloração, 

observou-se ainda pouca perda na concentração de xilitol.  

 
Tabela 5.51. Composição do caldo fermentado durante cada etapa de clarificação e após 
concentração 

Concentração (g/L)   
pH Xilose Arabinose Xilitol Fenóis 

totais 
Ác. 

Acético 
Sól. 

totais 

Cor 
ICUMSA 

Caldo 
fermentado 

6,32 0,29 3,12 56,87 9,87 0,67 4,56 4,87x106 

Após A-860S 13,52 0,08 0,62 53,78 3,25 0,20 2,23 ND 
Centrifugado 13,25 0,09 0,98 51,23 1,26 0,18 1,89 ND 
Após A-500PS 14,63 0,02 0,48 50,43 1,02 0,03 1,62 ND 
Concentrado 6,28 0,31 2,56 652,36 8,88 1,15 ND 6,26x104 
ND – não determinado 
 

 Pela análise da Tabela 5.51, após a última etapa do processo de clarificação, 

verifica-se redução das concentrações de xilose e arabinose presentes no caldo 

fermentado em comparação ao meio clarificado (93 e 85%, respectivamente).  
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Também deve ser destacada a eficiência alcançada neste processo quanto à 

remoção de compostos tóxicos, resultando em remoções de 90, 96 e 65% de fenóis 

totais, ácido acético e sólidos totais, respectivamente. Nilvebrant et al. (2001) 

trataram hidrolisado de madeira com resinas de troca iônica para a sua utilização na 

formulação de meio visando a produção de etanol e também observaram que as 

resinas aniônicas foram as mais efetivas para remoção de fenóis totais, furanos, 

aldeídos e ácidos alifáticos do hidrolisado estudado. 

 Observa-se ainda (Tabela 5.51) diminuição de xilitol de 27,50% ao comparar 

o caldo fermentado com o meio clarificado. Carvalho et al. (2005), avaliando o 

tratamento do hidrolisado de bagaço de cana de açúcar com carvão ativo e resinas 

de troca iônica, observaram perdas de 40% do seu açúcar de interesse (xilose) após 

o tratamento com carvão e com as resinas A-860S, A-500PS e C-150, em 

seqüência. Martinez (2005) observou perdas em xilitol (de 8,12% e 15,23%) ao  

utilizar resinas de troca iônica A-505 e C-505 para clarificar um meio obtido após 

fermentação de hidrolisado de bagaço de cana de açúcar por C. guilliermondii FTI 

20037. 

 Após a clarificação, o processo como um todo foi submetido a um estudo de 

viabilidade econômico-financeira. 

 

5.7. Análise de Viabilidade Econômico-Financeira 
  

A análise econômico-financeira foi realizada segundo os fatores que mais 

influenciam a produção de xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de 

cevada: equipamentos fundamentais, consumo de matérias-primas, produtos 

químicos e custos fixos anuais para a produção do xarope purificado de xilitol. 

 Para o cálculo foram utilizadas as facilidades auxiliares existentes no 

Departamento de Biotecnologia/ EEL-USP, tais como: ar comprimido e cromatógrafo 

líquido de alta eficiência. 

 
5.7.1. Base de Estudo 

 

A análise de viabilidade econômico-financeira a seguir foi realizada 

inicialmente para a produção biotecnológica de xilitol realizada a partir de reatores 
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de 100 L. Para tal foram analisadas cada etapa do bioprocesso, desde a chegada da 

matéria-prima até a purificação do caldo fermentado. 

 

5.7.2. Custo de Investimento Inicial 
  

A Tabela 5.52 apresenta o orçamento e a quantidade dos equipamentos 

fundamentais utilizados desde a caraterização da matéria-prima, obtenção do xilitol e 

posterior purificação do xarope; com isso foi calculado o custo para investimento 

inicial. 

 
Tabela 5.52. Orçamento dos equipamentos utilizados na produção biotecnológica de xilitol 

Descrição Unid. Quant. Valor 
Unitário Valor Total 

Agitador mecânico Unid. 1 1.990,00 1.990,001 
Agitador “Vórtex” Unid. 1 415,00 415,001 
Autoclave vertical Unid. 1 3.300,00 3.300,001 
Balança analítica Unid. 1 3.240,00 3.240,001 
Bancada de fluxo laminar Unid. 1 31.315,00 31.315,001 
Banho termostático Unid. 1 950,00 950,001 
Bomba de vácuo e ar comprimido Unid. 1 1.250,00 1.250,001 
Capela de exaustão de gases Unid. 1 5.950,00 5.950,001 
Centrífuga “SHARPLES” Unid. 1 11.220,00 11.220,001 
Centrífuga de eppendorf Unid. 1 920,00 920,001 
Concentrador à vácuo (Vútil=50 L) Unid. 1 87.540,00 87.540,001 
Deionizador (50 L/h) Unid. 1 1.380,0 1.380,001 
Determinador de umidade Unid. 1 6.995,00 6.995,001 
Espectrofotômetro Unid. 1 29.250,00 29.250,001 
Estufa de esterilização e secagem Unid. 1 1.250,00 1.250,001 
Estufa para cultura bacteriológica Unid. 1 2.390,00 2.390,001 
Fermentador (Vútil=1 L) Unid. 1 52.800,00 52.800,002 
Fermentador (Vútil=16 L) Unid. 1 98.740,00 98.740,002 
Fermentador (Vútil=100 L) Unid. 3 122.200,00 366.600,002 
Fermentador (Vútil=1000 L) Unid. 3 566.345,00 1.699.035,002 
Forno tipo mufla Unid. 1 4.570,00 4.570,001 
Reator de hidrólise (Vútil=40 L) Unid. 1 23.280,00 23.280,002 
Reator de hidrólise (Vútil=350 L) Unid. 1 87.345,00 87.345,002 
Incubadora de bancada “shacker”  Unid. 2 8.900,00 17.800,001 
Microscópio biológico binocular Unid. 1 5.680,00 5.680,001 
Moinho Unid. 1 10.254,00 10.254,001 
pHmetro Unid. 1 990,00 990,001 
Refratômetro portátil Unid. 1 570,00 570,001 
Refrigerador Unid. 1 1.250,00 1.250,003 
Custo de Investimento Inicial 2.558.269,00
Fontes de Informação: 1. Alpax – Divisão Analítica (2008), 2. Marconi Equipamentos (2008),           
3. Ponto Frio (2008) 
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5.7.3. Custo de Produção 
  

 O custo de produção são aqueles que ocorrem na fabricação do produto final 

e são classificados em: 

a) Custos diretos variáveis: são aqueles que variam de acordo com a quantidade 

produzida, sendo os principais na produção de xilitol os que seguem: 

 Matérias-primas e materiais auxiliares, 

 Consumo de energia elétrica no processo produtivo, 

 Água industrial, 

b) Custos diretos fixos: são aqueles que normalmente não variam 

proporcionalmente à produção, sendo os principais para esse bioprocesso os 

que seguem: 

 Manutenção, depreciação e impostos. 

 Mão-de-obra. 

Considera-se como base de cálculo um ano de produção equivalente a 12 meses 

de trabalho. 

O esquema proposto de produção se estabelece da seguinte forma: 

 Caracterização da composição química da palha de cevada, 

 Produção de 4 m3 de hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada, com 

um teor de aproximadamente 23,58 g/L de xilose, 

 Concentração do hidrolisado hemicelulósico para elevar seu teor de xilose 

para 60 g/L, 

 Tratamento do hidrolisado para remoção dos compostos inibidores ao 

metabolismo microbiano para posterior utilização na fermentação, 

 Fermentação do hidrolisado hemicelulósico de palha de cevada, obtendo 

um caldo fermentado com aproximadamente 56,87 g/L de xilitol, 

 Purificação do caldo fermentado com resinas de troca iônica. 

Nesta pesquisa o processo fermentativo foi conduzido em biorreator de 1 L e  

posteriomente utilizando como parâmetro o KLa as fermentações foram realizadas 

em biorreator de maior capacidade (16 L). 

Para o estudo econômico a produção foi baseada supondo que seriam 

realizadas 3 fermentações semanais em biorreatores com volume útil de 100 L cada 

um sendo utilizado para as fermentações 90 L de cada biorreator com 72 horas de 
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duração.  O processo equivale a aproximadamente 270 L de caldo fermentado 

semanais a uma concentração de 56,87 g/L de xilitol. Uma vez que fermentações 

conduzidas em reator de 16 L realizadas no presente trabalho observou-se após a 

etapa de clarificação uma perda de 11,32% na concentração de xilitol (50,43 g/L), 

levando-se em consideração essa perda estima-se que a produção mensal deste 

poliálcool seja de aproximadamente 654 Kg para a produção de 270 L de caldo 

fermentado como proposto. 

É importante considerar ainda que foi considerado no cálculo três turnos de 

trabalho diário com uma equipe de dois especialista e seis técnicos. Além disto, para 

a estimativa do custo de produção mensal estabeleceu-se o gasto com cada etapa 

do processo conforme mostra a Tabela 5.53, sendo os valores expressos em reais. 
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Tabela 5.53. Custo direto variável relacionado à produção mensal de xilitol por via 
biotecnológica 

1ª Etapa: Caracterização da Composição Química da Palha de Cevada 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 

Palha de Cevada Kg 0,012 - - 
Ácido Sulfúrico1 L 0,06 15,00 0,90 

Subtotal: 0,90
2ª Etapa: Hidrólise Hemicelulósica da Palha de Cevada  

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 
Palha de Cevada Kg 297,00 - - 
Ácido Sulfúrico1 L 57,00 15,00 855,00 
Água2 m3 4,00 2,23 8,92 
Hidrolisado Hemicelulósico m3 4,00 215,98 863,92 

Subtotal: 863,92
3ª Etapa: Concentração à Vácuo do Hidrolisado Hemicelulósico  

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 
Hidrolisado Hemicelulósico m3 1,34 644,72 863,92 

Subtotal: 863,92
3ª Etapa: Tratamento do Hidrolisado Hemicelulósico da Palha de Cevada 
Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 

Ácido Ortofosfórico1 L 2,50 10,50 26,25 
Carvão Vegetal1 Kg 40,00 15,00 600,00 
Óxido de Cálcio1 Kg 86,00 9,50 817,00 
Hidrolisado Hemicelulósico m3 1,34 1.702,18 2.280,92 

Subtotal:2.280,92
4ª Etapa: Preparo do Inóculo (shacker) 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 
Inóculo  

Cloreto de Cálcio1 Kg 0,12 13,30 1,60 
Farelo de Arroz1 Kg 24,00 23,00 552,00 
Sulfato de Amônio1 Kg 3,60 8,00 28,80 
Xilose3 Kg 24,00 990,00 23.760,00 

Subtotal:24.342,40
Fermentação em Reator 

Cloreto de Cálcio1 Kg 1,20 13,30 15,96 
Farelo de Arroz1 Kg 24,00 23,00 552,00 
Sulfato de Amônio1 Kg 4,00 8,00 32,00 
Hidrolisado Hemicelulósico L 984,00 1,71 1.682,64 

Subtotal:2.282,60
5ª Etapa: Purificação do Caldo Fermentado 

Descrição Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total 
NaOH1 Kg 2 6,50 13,00 
Resina A 860S1 Kg 2 240,00 480,00 
Resina A 500 PS1 Kg 2 260,00 520,00 

Subtotal: 1.013,00
Gasto com Energia Elétrica e Água 

Serviço Quantidade Mensal Valor Total 
Energia elétrica (KW.h)4 1500 401,70 
Água no processo (m3)2 30 67,13 

Subtotal: 468,83
TOTAL: R$ 30.414,90

Fontes de Informação: 1. Audaz Brasil, 2008,  2. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
2008, 3. Merse, 2008, 4. Bandeirante Energia AS, 2008. 
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A Tabela 5.54 apresenta os custos em salários mensais, sendo os valores 

expressos em reais. 

 
Tabela 5.54. Custo direto fixo: salários, encargos financeiros e depreciação 

Cargo Quant. Salário Básico Encargos Total 
Engenheiro Químico 2 6.700,00 3.634,08 10.334,08 
Técnico 6 5.040,00 2.733,70 7.773,70 
Auxiliar Técnico 2 1.000,00 542,40 1.542,40 

TOTAL: R$ 19.650,18
 
 Para estimar os custos diretos fez-se a somatória dos valores gastos com 

matérias-primas e materiais, serviços auxiliares e salários. 

 
Custos Diretos: 30.414,90 + 19.650,18 = R$ 50.065,08 

  

 Os custos indiretos referem-se à depreciação, correspondente a um valor de 

1% mensal do valor referente aos equipamentos.  

 
Custos Indiretos: 2.558.269,00*1% = R$ 25.582,69 

  

 Logo o custo da produção mensal de xilitol é o somatório dos custos diretos e 

indiretos totalizando um valor de R$ 75.647,77. 

 Como a estimativa da produção mensal de xilitol é de 54,46 Kg, pode-se dizer 

que o valor de produção é de R$ 1.389,05/ Kg. 

  

Comparativamente o custo do xilitol produzido via biotecnológica no primeiro 

ano de produção é cerca de 113%  maior que o produzido comercialmente devido 

aos gastos com investimentos iniciais referentes à compra e instalação de 

equipamentos.  

 Prevendo-se um cenário para 6 anos de produção de xilitol, verifica-se na 

Tabela 5.55 que no segundo ano a produção tenha um aumento de 5 vezes, no 

terceiro ano permaneça constante, no quarto ano aumente 10 vezes e no quinto e 

sexto ano permaneça constante. 
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Tabela 5.55. Perspectiva para a produção de xilitol via biotecnológica em 5 anos 
 ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Qtde (Kg) 653,52 3.630,00 3.630,00 

Preço Unitário (R$) 650,001 650,001 650,001 

 
Receita 
Líquida 

Total (R$) 424.788,00 2.359.500,00 2.359.500,00 

Qtde (Kg) 653,52 3.630,00 3.630,00 

Preço Unitário (R$) 1.317,63 706,86 706,83 

 
Custo de 
Produção 

Total (R$) 907.771,95 2.612.438,40 2.612.438,40 

Margem Final  - 488.983,95 - 252.938,40 - 252.938,40 

 ANO 4 ANO 5 ANO 6 

Qtde (Kg) 36.300,00 36.300,00 36.300,00 

Preço Unitário (R$) 650,001 650,001 650,001 

 
Receita 
Líquida 

Total (R$) 23.595.000,00 23.595.000,00 23.595.000,00 

Qtde (Kg) 36.300,00 36.300,00 36.300,00 

Preço Unitário (R$) 583,82 583,82 583,82 
 

Custo de 
Produção 

Total (R$) 21.239.130,00 21.239.130,00 21.239.130,00 

Margem Final  2.355.870,00 2.355.870,00 2.355.870,00 

FLUXO DE CAIXA INICIAL: R$ 2.558.269,00
 ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Pay-Back Simples - 3.047.252,90 - 3.300.191,30 - 3.553.129,70 

Pay-Back Descontado (TIR=12,51%) - 2.994.861,80 - 3.196.502,70 - 3.376.539,20 

 ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Pay-Back Simples - 1.197.259,70 1.158.610,30 3.514.480,30 

Pay-Back Descontado (TIR=12,51%) - 1.879.341,20 - 545.530,30 648.026,80 

1. Valor de venda do xilitol – contato pessoal – MERCK (2008) 

 

 A receita líquida apresentada na Tabela 5.55 corresponde ao valor de venda 

do produto, sendo a margem final a diferença entre a receita líquida e o custo de 

produção. Observa-se ainda na Tabela 5.55 que nos três primeiros anos de 

produção de xilitol a margem final permanece negativa, pois o custo de produção 

ainda é superior ao valor de venda no mercado. Porém, a partir do segundo ano 

observa-se uma queda no custo de produção de 51,81%, o que demonstra que 

utilizando-se biorreatores de maior capacidade é possível a redução dos custos do 

processo de forma significativa.  
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Os fluxos de caixa (Tabela 5.55) foram propostos por seis anos de produção 

de xilitol, de acordo com as condições estabelecidas anteriormente, com os valores 

para pay-back simples e pay-back descontado, sendo que para este último a taxa 

interna de retorno (TIR) foi de 12,51% . 

Utilizando pay-back simples a partir do quinto ano de produção obtêm-se o 

retorno do capital investido inicialmente. Com a utilização no projeto de pay-back 

descontado atinge-se um valor presente líquido (VPL) de aproximadamente           

R$ 648.026,80 no sexto ano de produção, demonstrando dessa forma que o 

processo de bioconversão de xilose em xilitol utilizando a levedura C. guilliermondii 

FTI20037 torna-se viável a partir do sexto ano de produção. 
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6. Conclusões 
 

 A máxima extração da xilose (73%) a partir da hidrólise ácida da fração 

hemicelulósica da palha de cevada foi possível com a metodologia estatística 

empregada. 

 Com relação aos ensaios de hidrólise da fração celulósica a máxima extração 

de glicose (70%) só foi possível quando a celolignina foi submetida ao 

tratamento alcalino. 

 Dentre os diferentes fatores nutricionais avaliados as concentrações de xilose 

e sulfato de amônio foram imprescindíveis para a produção de xilitol por      

C. guilliermondii FTI 20037 a partir de hidrolisado obtido da fração 

hemicelulósica da palha de cevada, obtendo-se nestas condições 

produtividade volumétrica de xilitol e eficiência de conversão de xilose em 

xilitol de 0,56 g/L.h e 59,98%, respectivamente. 

 A disponibilidade de oxigênio determinada pelo modelo estatístico nas 

fermentações utilizando biorreator de 1L foi favorável ao processo, pois 

permitiu um aumento de 26,79 e  60% nos valores de produtividade 

volumétrica de xilitol (0,71 g/L.h) e eficiência de conversão de xilose em xilitol 

(95,97%), respectivamente, em relação aos valores obtidos em frascos 

agitados.  

 Foi possível uma melhoria crescente nos valores de produtividade volumétrica 

de xilitol e eficiencia conversão de xilose em xilitol com o aumento de escala 

do processo de frascos agitados até reator de 16 L no qual pode-se obter os 

máximos valores destes parâmetros de 0,77 g/L.h e 99,54%, 

respectivamente. 

 De acordo com  os estudos de viabilidade econômica o custo de produção 

biotecnológica do xilitol a partir do hidrolisado hemicelulósico de palha de 

cevada é cerca de 113% (R$1.389,05 Kg) superior ao valor de venda do 

xilitol comercial considerando uma produção estimada de 653 Kg no primeiro 

ano, levando em consideração os custos iniciais dos investimentos. 
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 Uma redução de 42,12% no custo do xilitol seria possível supondo um cenário 

para os cinco anos seguintes, em que no último seriam produzidos 

aproximadamente 3 toneladas de xilitol o que sugere o favorecimento do 

aumento de escala do processo o que poderia valorizar o produto tornando-o 

competitivo no mercado principalmente nos seguimentos farmacêutico e 

alimentício. 
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Sugestões de Trabalhos Futuros 
 

 Avaliação da produção de xilitol por C. guilliermondii geneticamente 

modificada, com o intuito de aumentar o valor de produtividade volumétrica de 

xilitol. 

 Estudos de purificação da xilose obtida de hidrolisados hemicelulósicos, para 

a possível substituição da xilose comercial obtida via química utilizada na 

formulação do inóculo para o processo fermentativo. 
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Apêndice 01. Resultados das fermentações em frascos Erlenmeyer 

 
Tabela A1.1. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 1 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 18,16 61,23 11,05 - 1,00 3,06 - - - - 
24 - 54,23 11,13 9,68 3,25 2,89 0,32 0,90 11,43 98,15 
48 - 18,15 11,02 26,87 3,19 2,78 0,05 0,62 70,36 67,61 
72 - 5,62 10,89 49,68 4,89 2,51 0,07 0,89 90,82 97,06 
 
 
Tabela A1.2. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 2 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 14,15 59,29 9,40 - 1,05 2,51 - - - - 
24 - 22,23 9,26 23,46 4,56 2,35 0,09 0,63 62,51 68,70 
48 - 2,76 9,81 32,16 4,97 2,12 0,07 0,57 95,34 62,16 
72 - 0 8,06 38,16 5,25 1,56 0,07 0,64 100 69,79 
 
Tabela A1.3. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 3 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 16,72 60,84 12,05 - 0,98 1,89 - - - - 
24 - 39,84 9,40 9,89 4,89 1,91 0,19 0,47 34,51 51,25 
48 - 12,40 8,66 32,66 5,73 1,77 0,09 0,67 79,62 73,06 
72 - 2,69 4,56 48,24 6,52 1,72 0,09 0,83 95,58 90,51 
 
Tabela A1.4. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 4 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 22,16 62,23 12,05 - 1,00 2,58 - - - - 
24 - 35,87 14,37 12,25 6,25 2,55 0,20 0,46 42,35 50,16 
48 - 10,12 11,62 26,84 7,42 2,14 0,12 0,51 83,74 55,62 
72 - 2,65 10,60 42,48 7,87 2,12 0,11 0,71 95,74 77,42 
 
Tabela A1.5. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 5 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 18,56 60,43 11,58 - 0,97 2,05 - - - - 
24 - 45,24 10,26 6,52 6,35 2,11 0,35 0,43 25,13 46,89 
48 - 20,35 9,68 18,75 6,78 2,08 0,14 0,47 66,32 51,25 
72 - 12,15 9,52 35,28 7,56 1,98 0,13 0,73 79,89 79,61 
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Tabela A1.6. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 6da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 22,18 62,58 12,89 - 1,00 2,72 - - - - 
24 - 38,52 11,52 13,54 5,16 2,26 0,17 0,56 38,44 61,07 
48 - 19,23 10,56 22,27 5,28 1,05 0,09 0,51 69,27 55,62 
72 - 2,78 9,22 25,92 7,89 1,03 0,11 0,43 95,56 46,89 
 
Tabela A1.7. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 7 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,12 61,25 15,23 - 1,02 2,05 - - - - 
24 - 37,75 13,80 11,33 5,20 1,98 0,18 0,48 38,36 52,34 
48 - 12,56 12,88 28,56 5,91 1,56 0,10 0,59 79,50 64,34 
72 - 1,89 12,82 33,12 6,80 1,12 0,09 0,56 96,91 61,07 
 
Tabela A1.8. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 8 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 16,25 59,85 11,25 - 1,03 1,89 - - - - 
24 - 43,50 10,89 10,23 5,70 1,52 0,29 0,63 27,31 68,70 
48 - 10,81 10,23 19,76 6,66 1,38 0,11 0,40 81,94 43,62 
72 - 5,83 9,85 29,52 7,97 1,23 0,13 0,55 90,26 59,97 
 
Tabela A1.9. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 9 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 19,52 81,23 10,89 - 1,00 1,89 - - - - 
24 - 58,79 10,25 15,70 4,89 1,63 0,17 0,70 27,62 76,34 
48 - 25,62 9,52 31,21 6,78 1,06 0,10 0,56 68,46 61,07 
72 - 11,29 9,23 34,56 8,95 0,99 0,11 0,49 86,10 53,44 
 
Tabela A1.10. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 10 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 19,26 84,88 13,52 - 1,00 3,05 - - - - 
24 - 62,85 11,02 8,49 5,89 2,52 0,22 0,39 25,95 42,53 
48 - 36,27 9,87 13,16 7,89 2,23 0,14 0,27 57,27 29,44 
72 - 12,36 8,52 18,15 8,95 1,87 0,11 0,25 85,44 27,26 
 
Tabela A1.11. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 11 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 20,16 78,95 10,52 - 1,00 2,12 - - - - 
24 - 45,17 10,11 22,89 6,75 1,89 0,17 0,68 42,79 74,15 
48 - 31,26 9,87 21,56 7,88 1,52 0,14 0,45 60,41 49,07 
72 - 18,75 8,54 33,84 9,12 1,05 0,13 0,56 76,25 61,07 
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Tabela A1.12. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 12 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 23,85 81,52 10,12 - 1,00 2,13 - - - - 
24 - 45,23 9,87 8,75 4,89 1,85 0,11 0,24 44,52 26,17 
48 - 19,52 8,56 19,52 6,71 1,54 0,09 0,31 76,05 33,81 
72 - 11,34 8,25 22,32 8,52 1,02 0,11 0,32 86,09 34,90 
 
Tabela A1.13. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 13 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,12 80,54 8,52 - 1,00 3,10 - - - - 
24 - 42,15 7,98 12,56 5,65 2,45 0,12 0,33 47,67 35,98 
48 - 18,74 7,23 29,54 7,12 2,12 0,09 0,48 76,73 52,34 
72 - 9,52 6,52 44,64 8,65 1,56 0,11 0,63 88,18 68,70 
 
Tabela A1.14. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 14 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 23,34 81,52 9,52 - 1,00 3,05 - - - - 
24 - 35,65 8,45 9,84 5,98 2,56 0,11 0,20 56,27 21,81 
48 - 15,23 7,65 15,47 7,23 2,02 0,09 0,23 81,32 25,08 
72 - 12,87 7,23 22,35 8,12 1,78 0,10 0,33 84,21 35,99 
 
Tabela A1.15. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 15 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,04 79,98 9,56 - 0,97 2,96 - - - - 
24 - 31,08 8,87 7,52 4,12 2,45 0,06 0,15 61,14 16,35 
48 - 19,52 7,52 14,56 6,54 2,01 0,09 0,24 75,60 26,17 
72 - 10,25 7,13 23,04 7,96 1,87 0,10 0,33 87,18 35,99 
 
Tabela A1.16. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 16 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,54 81,45 10,23 - 1,00 2,45 - - - - 
24 - 29,87 9,87 10,58 5,12 2,12 0,08 0,21 63,33 22,90 
48 - 16,13 9,56 23,54 6,78 1,98 0,09 0,36 80,20 39,26 
72 - 11,02 8,12 32,40 7,85 1,56 0,10 0,46 86,47 50,16 
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Tabela A1.17. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 17 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 20,52 71,89 12,56 - 1,00 2,12 - - - - 
24 - 31,52 10,52 12,52 4,52 2,05 0,09 0,31 56,16 33,81 
48 - 18,65 9,85 29,14 6,26 1,65 0,10 0,55 74,06 59,97 
72 - 9,52 9,62 34,56 7,65 1,23 0,11 0,55 86,76 59,97 
 
Tabela A1.18. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 18 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,23 72,56 11,89 - 0,99 2,72 - - - - 
24 - 26,89 10,63 9,85 3,89 2,63 0,06 0,22 62,94 23,99 
48 - 12,58 9,87 19,72 6,25 2,01 0,09 0,33 82,66 35,98 
72 - 9,87 9,23 27,36 8,05 1,24 0,13 0,44 86,40 47,98 
 
Tabela A1.19. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 19 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 22,02 71,46 12,25 - 1,00 2,25 - - - - 
24 - 19,52 9,65 8,65 4,23 2,01 0,06 0,17 72,68 18,54 
48 - 11,23 8,15 19,23 5,87 1,98 0,08 0,32 84,28 34,90 
72 - 6,87 8,02 28,08 6,12 1,04 0,08 0,43 90,39 46,89 
 
Tabela A1.20. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 20 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,52 73,25 10,39 - 1,00 2,12 - - - - 
24 - 32,14 9,85 12,74 4,20 2,01 0,08 0,31 56,12 33,81 
48 - 12,87 8,72 32,84 6,13 1,95 0,08 0,54 82,43 58,89 
72 - 6,58 8,21 41,04 7,95 1,52 0,10 0,62 91,02 67,61 
 
Tabela A1.21. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 21 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 20,12 72,56 10,25 - 1,03 2,32 - - - - 
24 - 29,52 9,07 8,54 4,87 1,98 0,09 0,20 59,32 21,81 
48 - 12,65 9,32 21,78 6,03 1,05 0,08 0,36 82,57 39,26 
72 - 8,40 8,29 30,24 7,24 0,99 0,10 0,47 88,42 51,25 
 
Tabela A1.22. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 22 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,23 71,52 11,13 - 1,00 2,02 - - - - 
24 - 25,45 10,23 12,65 4,97 1,65 0,08 0,27 64,42 29,44 
48 - 19,62 9,52 21,04 5,63 1,23 0,09 0,41 72,57 44,71 
72 - 12,62 9,02 28,80 7,42 1,07 0,10 0,49 82,35 53,44 
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Tabela A1.23. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 23 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 
(h) 

Glicose 
(g/L) 

Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,56 72,13 9,85 - 1,00 2,14 - - - - 
24 - 24,68 9,52 7,52 5,13 2,02 0,08 0,16 65,78 17,45 
48 - 13,65 8,23 19,87 6,52 1,85 0,09 0,34 81,08 37,08 
72 - 9,21 7,98 25,92 7,89 1,56 0,10 0,41 87,23 44,71 
 
Tabela A1.24. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 24 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,02 70,89 10,20 - 1,00 2,16 - - - - 
24 - 27,52 9,56 8,98 4,98 2,13 0,14 0,21 61,18 22,90 
48 - 12,65 9,24 22,78 5,12 2,05 0,07 0,39 82,16 42,53 
72 - 5,62 8,98 36,76 7,54 1,85 0,10 0,56 92,07 61,07 
 
Tabela A1.25. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 25 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 21,32 72,56 9,85 - 0,95 2,02 - - - - 
24 - 32,45 9,52 8,12 3,68 1,98 0,07 0,20 55,28 21,81 
48 - 13,87 8,16 26,87 5,27 1,65 0,09 0,46 80,88 50,16 
72 - 10,36 7,89 37,44 7,89 1,02 0,13 0,60 85,72 65,43 
 
Tabela A1.26. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 26 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 27,52 81,52 13,58 - 1,00 2,13 - - - - 
24 - 32,58 11,02 12,65 4,23 2,01 0,06 0,26 60,03 28,35 
48 - 13,02 10,79 32,47 5,74 1,65 0,07 0,47 84,03 51,25 
72 - 10,87 10,11 43,92 7,54 1,52 0,09 0,62 86,67 67,61 
 
Tabela A1.27. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 27 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 18,12 61,25 9,87 - 1,00 2,13 - - - - 
24 - 45,23 9,52 8,23 4,02 2,01 0,19 0,51 26,16 55,62 
48 - 21,01 8,06 32,45 5,63 1,98 0,12 0,80 65,70 87,24 
72 - 6,23 7,87 48,24 7,05 1,26 0,11 0,88 89,83 95,97 
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Tabela A1.28. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Erlenmeyer sob condições ótimas de cultivo 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 19,15 62,23 10,25 - 1,00 2,95 - - - - 
24 - 42,26 9,25 7,58 3,89 2,05 0,14 0,38 32,09 41,44 
48 - 15,12 8,52 22,87 4,15 1,65 0,06 0,49 75,70 43,43 
72 - 2,12 8,02 33,12 6,89 1,42 0,12 0,55 96,59 59,98 
 
 

 
Apêndice 02. Resultados das fermentações em fermentador de bancada (1 L) 

 
Tabela A2.1. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 1 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 8,97 57,32 14,52 - 0,84 6,25 - - - - 
24 - 16,74 11,07 24,66 1,50 3,96 0,016 0,61 70,80 66,52 
48 - 2,91 2,56 31,56 2,43 2,51 0,029 0,56 94,92 61,07 
72 - - - 52,36 3,36 1,12 0,044 0,54 100 58,89 
 
 
Tabela A2.2. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 2 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 8,28 58,39 8,09 - 0,92 6,78 - - - - 
24 - 2,53 5,13 17,50 6,85 4,23 0,106 0,31 95,67 34,81 
48 - 1,75 1,14 15,09 13,53 3,56 0,108 0,27 97,00 29,44 
72 - - 0,54 17,50 15,69 1,27 0,109 0,30 100 32,71 
 
Tabela A2.3. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 3 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 10,12 59,31 15,31 - 0,99 5,23 - - - - 
24 - 8,32 10,24 14,18 1,55 4,58 0,045 0,28 85,97 30,53 
48 - 1,97 8,32 29,80 2,82 3,95 0,183 0,52 96,68 56,71 
72 - - 2,16 55,00 1,72 3,25 0,195 0,91 100 99,24 
 
Tabela A2.4. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 4 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 11,25 58,71 8,10 - 0,91 4,81 - - - - 
24 - 3,45 5,14 18,96 8,48 3,27 0,137 0,34 94,12 37,08 
48 - - 3,27 30,13 14,75 2,63 0,236 0,51 100 55,62 
72 - - 1,81 48,21 21,90 1,01 0,356 0,82 100 89,42 
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Tabela A2.5. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 5 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 10,11 55,36 9,27 - 1,11 4,87 - - - - 
24 - 39,36 5,23 12,13 2,64 3,52 0,096 0,76 28,90 82,88 
48 - 25,29 2,51 21,37 2,80 2,07 0,056 0,71 54,32 77,43 
72 - 9,13 1,12 38,32 4,15 1,56 0,066 0,83 83,51 90,51 
 
 
Tabela A2.6. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 6da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 9,98 52,31 10,13 - 1,02 5,13 - - - - 
24 - 38,72 8,57 11,98 1,72 4,25 0,211 0,88 25,98 95,97 
48 - 17,00 7,32 23,54 1,81 3,87 0,099 0,67 67,50 73,06 
72 - 5,02 1,78 41,23 1,88 2,22 0,089 0,87 90,43 94,87 
 
Tabela A2.7. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Ensaio 7 da matriz do planejamento experimental 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 11,54 57,81 9,81 - 0,91 3,98 - - - - 
24 - 29,70 8,31 12,54 2,64 2,56 0,062 0,45 48,62 49,07 
48 - 13,24 7,23 25,17 3,66 2,12 0,062 0,56 77,10 61,07 
72 - 4,98 2,15 42,25 4,57 1,05 0,086 0,80 91,39 87,24 
 
Tabela A2.8. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii. Condições ótimas de cultivo 
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 15,74 58,25 11,03 - 1,00 3,18 - - - - 
24 - 14,69 9,26 10,15 8,25 2,87 0,166 0,23 74,78 25,08 
48 - 5,25 6,75 39,58 9,02 2,01 0,151 0,75 90,99 81,79 
72 - 0,00 2,14 51,28 9,87 1,78 0,152 0,88 100 95,97 
 

Apêndice 03. Resultado da fermentações em fermentador de bancada (16 L) 
 
Tabela A3.1. Fermentação do hidrolisado de palha de cevada por Candida 
guilliermondii.   
Tempo 

(h) 
Glicose 

(g/L) 
Xilose 
(g/L) 

Arabinose 
(g/L) 

Xilitol 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

Ac. 
Acético 

(g/L) 

YX/S 
(g/g) 

YP/S 
(g/g) 

Consumo 
de Xilose  

(%) 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
0 12,53 61,26 9,87 - 3,23 1,02 - - - - 
24 - 32,45 7,26 3,75 1,92 7,02 0,21 0,13 47,02 25,08 
48 - 12,49 4,96 19,52 1,52 7,85 0,14 0,40 79,66 81,79 
72 - 0,32 3,07 55,63 1,12 8,23 0,12 0,91 99,48 99,54 
 


