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RESUMO 

 

TIBURCIO, M. A. G. Estudo da produção de xilitol a partir de hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz empregando células de Candida guilliermondii 

permeabilizadas com Triton X-100. 2018. 142 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) -  

Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2018. 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a produção de xilitol a partir de hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz empregando células de Candida guilliermondii 

permeabilizadas com Triton X-100. Para a obtenção do hidrolisado hemicelulósico foram 

realizadas etapas de pré-tratamento da palha de arroz sob condições previamente otimizadas 

pelo grupo de pesquisa, incluindo um tratamento alcalino seguido de tratamento com ácido 

diluído. Inicialmente, foi avaliado o efeito do meio de permeabilização celular (meio semi-

definido ou hidrolisado hemicelulósico) sobre a biotransformação de xilose em xilitol 

empregando hidrolisado hemicelulósico. Numa segunda etapa, foi avaliado o efeito de 

tampão fosfato de potássio e MgCl2.6H2O sobre o processo de biotransformação 

empregando hidrolisado não detoxificado e detoxificado com carvão ativado através de um 

planejamento experimental 22. As condições de biotransformação foram mantidas a 35 °C, 

pH 6,8, com uma suspensão celular de 10-12 g/L. Neste estudo ficou demonstrado que a 

biotransformação do hidrolisado empregando células permeabilizadas em meio semi-

definido, mostrou uma produtividade volumétrica em xilitol (QP = 1,86 g/L.h) de 34,8 % 

superior à obtida com células permeabilizadas no próprio hidrolisado (QP = 1,38 g/L.h), 

enquanto os fatores de conversão de xilose em xilitol foram semelhantes (~0,57 g/g) 

independente do meio de permeabilização. Foi observado que a adição de tampão fosfato de 

potássio e/ou MgCl2.6H2O ao hidrolisado hemicelulósico (não detoxificado e detoxificado) 

não promoveu qualquer efeito sobre a biotransformação de xilose em xilitol, obtendo-se em 

média uma produtividade volumétrica de 2,0 g/L.h e um fator de conversão de 0,57 g/g. O 

impacto da permeabilização celular com Triton X-100 sobre a biotransformação de xilose 

em xilitol empregando hidrolisado hemicelulósico não detoxificado e sem qualquer adição 

de sais foi de um aumento de 40 % na produtividade volumétrica e de 32 % no fator de 

conversão de xilose em xilitol. As células permeabilizadas com Triton X-100 também 

mostraram elevada estabilidade. Os valores de produtividade volumétrica e fator de 

conversão de xilose em xilitol foram mantidos em 4 ciclos de 15 horas cada em bateladas 

repetidas, os quais apresentaram em média 1,93 g/L.h e 0,59 g/g, respectivamente. Estes 

resultados mostram que a permeabilização celular é uma potencial estratégia para a 

biotransformação de xilose em xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz, pois além de aumentar os parâmetros da biotransformação, não promoveu queda da 

viabilidade celular e permitiu o reuso das células. 

 

 

Palavras-chave: Hidrolisado hemicelulósico. Candida guilliermondii. Biotransformação. 

Xilitol. Permeabilização celular. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

TIBURCIO, M. A. G. Study of xylitol production from hemicellulosic rice straw 

hydrolyzate using Candida guilliermondii cells permeabilized with Triton X-100. 2018. 

142 p. Dissertation (Master of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de 

São Paulo, Lorena, 2018. 

 

The present study aimed to evaluate the production of xylitol from hemicellulosic rice straw 

hydrolyzate using Candida guilliermondii cells permeabilized with Triton X-100. To obtain 

the hemicellulosic hydrolyzate, pre-treatment steps were performed on rice straw under 

conditions previously optimized by the research group, including an alkaline treatment 

followed by diluted acid treatment. Initially, the effect of the cellular permeabilization 

medium (semi-defined medium or hemicellulosic hydrolyzate) on the biotransformation of 

xylose in xylitol using a hemicellulosic hydrolyzate was evaluated. In a second step, the 

effect of potassium phosphate buffer and MgCl2.6H2O on the biotransformation process was 

evaluated using non-detoxified hydrolyzate and detoxified with activated charcoal through 

an experimental design 22. The biotransformation conditions were maintained at 35 °C, pH 

6,8, with a cell suspension of 10-12 g/L. In this study, it was demonstrated that in the 

biotransformation of xylitol in xylitol by cells permeabilized in semi-defined medium using 

hemicellulosic hydrolyzate, the volumetric productivity in xylitol (QP = 1,86 g/L.h) was 

34,8% higher than that obtained with cells permeabilized in hydroxylate (QP = 1,38 g/L.h), 

while xylose conversion factors in xylitol were similar (~ 0,57 g/g) independent of the 

permeabilization medium. It was observed that the addition of potassium phosphate buffer 

and / or MgCl2.6H2O to the hemicellulosic (non-detoxified and detoxified) hydrolyzate did 

not have any effect on the biotransformation of xylitol into xylitol, obtaining, on average, a 

volumetric productivity of 2,0 g/L.h and a conversion factor of 0,57 g/g. The impact of cell 

permeabilization with Triton X-100 on xylose biotransformation in xylitol using non-

detoxified hemicellulosic hydrolyzate and without any addition of salts was a 40% increase 

in volumetric productivity and 32% in xylose conversion factor in xylitol. Cells 

permeabilized with Triton X-100 also showed high stability. The values of volumetric 

productivity and conversion factor of xylose in xylitol were maintained in 4 cycles of 15 

hours each in repeated batch, which presented, on average, 1,93 g/L.h and 0,59 g/g, 

respectively. These results show that cellular permeabilization is a potential strategy for the 

biotransformation of xylitol in xylitol from hemicellulosic rice straw hydrolyzate, since in 

addition to increasing the parameters of biotransformation, it did not promote a decrease in 

cell viability and allowed reuse of the cells. 

 

Keywords: Hemicellulosic hydrolyzate. Candida guilliermondii. Biotransformation. 

Xylitol. Cell permeability. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A palha de arroz é um dos resíduos lignocelulósicos mais abundantes em todo o 

mundo, onde sua produção mundial aumentou de forma constante, de 200 milhões de 

toneladas em 1960 para 740 milhões de toneladas em 2014. Dessa maneira, o uso desta 

biomassa para a geração de biocombustíveis e outros produtos de alto valor agregado, como 

o xilitol, constitui uma abordagem sustentável e econômica dentro do conceito de 

biorrefinarias. Para a obtenção de xilitol, etapas de pré-tratamento da biomassa 

lignocelulósica que visem a separação da fração rica em pentoses (hemicelulose) das demais 

frações (celulose e lignina) são necessárias para a obtenção da corrente de xilose que será 

convertida a xilitol por ação de microrganismos ou suas enzimas. 

O xilitol é um poliól que apresenta diversas propriedades, como doçura semelhante 

à sacarose, estabilidade química, baixo valor calórico e baixa resposta glicêmica, sendo 

atualmente aplicado em diversos setores, como o setor alimentício, farmacêutico, cosmético 

e produtos de higiene bucal. Recentemente, o xilitol foi considerado um dos 12 principais 

produtos químicos de valor agregado produzidos a partir de biomassa lignocelulósica, sendo 

utilizado desde a década de 1960 como aditivo alimentar e agente adoçante. Atualmente, a 

produção em larga escala do xilitol é através da via química, onde este poliól é obtido pela 

hidrogenação da xilose derivada principalmente de hidrolisado hemicelulósico de madeira 

na presença de um catalisador de níquel em alta pressão de hidrogênio e a temperatura 

elevada. Devido aos baixos rendimentos (50-60 %), alto aporte energético e o uso de 

catalisador tóxico nesta via, outras formas de produção vêm sendo estudadas, como a via 

biotecnológica. Esta se baseia no uso de microrganismos (bactérias, fungos e leveduras) ou 

enzimas destes microrganismos, sendo empregado a xilose pura comercial ou hidrolisado 

hemicelulósico rico em xilose como fonte de carbono.  

A fermentação é uma das tecnologias de processo para a produção de xilitol mais 

estudadas, a qual utiliza as vias do metabolismo microbiano, ocorrendo normalmente 

elevados tempos de reação e a necessidade de suplementação nutricional do meio. Em 

contrapartida, o processo de biotransformação com células permeabilizadas emerge como 

uma interessante estratégia para a produção de xilitol, o qual ocorre em uma única etapa de 

reação enzimática e sem a necessidade de suplementação nutricional. Adicionalmente, a 

permeabilização das células faz com que a absorção de substrato e a liberação de produto 

ocorram mais facilmente, devido a redução da barreira de permeabilidade da 
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parede/membrana celular. Neste sistema, as enzimas das células permeabilizadas estão 

naturalmente protegidas no interior das células e cercadas pelos componentes intracelulares, 

sendo ativas e estáveis por longos períodos de tempo, o que constitui uma abordagem 

econômica quando comparado a processos enzimáticos que necessitam do isolamento e 

purificação da enzima de interesse. Adicionalmente, o sistema de biotransformação baseia-

se na ação de enzimas e cofatores que estão naturalmente imobilizados dentro das células, e, 

portanto, diferentemente do sistema enzimático, não requer a adição de cofatores e 

cosubstratos essenciais para a eficiência do processo. Apesar das diversas vantagens da 

biotransformação com células permeabilizadas, os estudos relacionados a esta tecnologia de 

processo ainda são escassos.  

 Diante disto e visando contribuir para as pesquisas relacionadas a produção de xilitol 

a partir de resíduos agro-industriais, este presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

biotransformação de xilose em xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 

empregando células de Candida guilliermondii permeabilizadas com Triton X-100.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Biomassa lignocelulósica: Palha de arroz 

 

A palha de arroz compreende o resíduo deixado no campo após a colheita dos grãos 

e constitui o principal resíduo da colheita do arroz, com uma produção de 1 a 1,5 quilograma 

por quilograma de arroz colhido (BINOD et al. 2010). A palha de arroz é uma biomassa 

lignocelulósica, sendo composta principalmente por celulose, hemicelulose e lignina 

juntamente com pequenas quantidades de outros componentes, como grupos acetil e 

minerais (ISIKGOR; BECER, 2015). 

 

2.1.1 Celulose 

 

As moléculas de celulose são polímeros rígidos e longos bem definidos, constituídos 

exclusivamente por moléculas de D-glicose unidos por ligações β 1-4 (Figura 1). A unidade 

de repetição da celulose é o dissacarídeo celobiose, com extensas redes intramoleculares e 

intermoleculares de ligação de hidrogênio unidas firmemente às unidades de glicose 

(KLEMM et al. 2005). Conforme demonstrado por Ruel et al. (2012), a estrutura da celulose 

em estado sólido é representada por áreas de alta ordem (região cristalina) e de baixa ordem 

(região amorfa). As microfibrilas de celulose se empacotam em redes cristalinas 

estreitamente ligadas, onde apenas uma fração das cadeias na superfície da microfibrila 

(região amorfa), é acessível ao processo de biodegradação. Dessa maneira, a região cristalina 

constitui uma das barreiras ao ataque por fungos e outros microrganismos. As reações e 

propriedades da celulose são determinadas por interações intermoleculares, reações de 

reticulação, comprimentos de cadeia e pela distribuição dos grupos funcionais nas unidades 

repetitivas e ao longo das cadeias do polímero (KLEMM et al. 2005). 

 

2.1.2 Hemicelulose 

 

A hemicelulose é um polímero heterogêneo com variações em sua composição 

química de acordo com a cultura vegetal. Sua estrutura é aleatória, amorfa e ramificada, 
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composta por diferentes unidades de monossacarídeos de 5 carbonos (xilose, arabinose) e 6 

carbonos (manose, glicose e galactose), conforme demonstrado na Figura 1. Além de 

açúcares, a hemicelulose também pode apresentar ácidos urônicos e cumarinas, e cerca de 

70 % das moléculas de xilose presentes neste heteropolímero são acetiladas. As 

hemiceluloses estão inseridas nas paredes celulares dos vegetais para formar uma rede 

complexa de ligações covalentes que proporciona força estrutural e ligação de fibras de 

celulose em microfibrilas e interligação com a lignina. Em hemiceluloses de culturas de 

monocotiledôneas (embrião composto por um cotilédone), como o arroz, a xilose é o açúcar 

majoritário (SAHA, 2003; SHELLER; ULVSKOV, 2010; POL et al. 2014; ISIKGOR; 

BECER, 2015; MAITY, 2015). 

 

2.1.3 Lignina 

 

A lignina é um polímero amorfo, com uma estrutura tridimensional complexa, sendo 

resultado do acoplamento oxidativo de unidades de fenilpropano, em que seus precursores 

são três álcoois aromáticos, denominados álcool p-cumarílico, álcool coniferílico e álcool 

sinapílico (BURANOV; MAZZA, 2008). Os respectivos constituintes aromáticos destes 

álcoois no polímero são denominados de porções de p-hidroxifenil (H), guaiacil (G) e siringil 

(S) (Figura 1). O p-hidroxifenil (H) é o constituinte aromático (fenólico) mais abundante em 

lignina de culturas monocotiledôneas (BURANOV; MAZZA, 2008; POL et al. 2014). 

A lignina fornece rigidez, transporte interno de água e nutrientes e proteção contra 

ataques de microrganismos, sendo um componente importante da parede celular do vegetal. 

Devido a estrutura química complexa e heterogênea da lignina, ela também é apresentada 

como uma barreira à degradação química (ABDEL-HAMID et al. 2013). 
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Figura 1 - Distribuição da celulose, hemicelulose e lignina na biomassa vegetal.  

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Isikgor e Becer, (2015). 

 

 

2.2 Pré-tratamentos da biomassa lignocelulósica 

 

Diversos obstáculos estão associados à utilização de materiais lignocelulósicos, 

incluindo sua enorme recalcitrância devido à complexa arquitetura físico-química da parede 

celular vegetal, e aos subprodutos gerados durante o pré-tratamento (KUMAR; SHARMA 

2017). Devido à complexidade estrutural da biomassa lignocelulósica a qual camadas de 
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lignina recobrem densamente os polímeros de carboidratos (celulose e hemicelulose), a 

principal finalidade do pré-tratamento é reduzir as barreiras físicas e químicas inerentes na 

estrutura da biomassa (Figura 2), de modo a facilitar o acesso químico ou enzimático à 

celulose e hemicelulose para obtenção de açúcares fermentescíveis (BINOD et al. 2010).  

Figura 2 - Esquema ilustrativo da desconstrução de biomassa lignocelulósica após pré-tratamento (celulose        

representado em verde, hemicelulose em preto, lignina em marrom, proteínas em círculos). 

 

Fonte: Adaptado de Chen et al. (2010). 

De acordo com Sun e Cheng (2002), um método de pré-tratamento além de facilitar 

o acesso de catalisadores aos polímeros de carboidratos (celulose e hemicelulose) também 

deve ser capaz de: 

(a) Minimizar a geração de compostos inibitórios ao metabolismo microbiano 

ou hidrólise enzimática;  

(b) Evitar grandes perdas de açúcares nas frações celulósica e hemicelulósica; 

(c) Permitir a recuperação de lignina e outros compostos para conversão 

adicional em outros produtos de alto valor; 

(d) Minimizar o uso de energia; 

(e) Utilizar um catalisador de baixo custo e/ou permitir sua reciclagem. 

Os métodos de pré-tratamento de biomassa vegetal são baseados no tipo de 

tratamento envolvido, sendo classificados como biológicos, físicos, químicos e físico-

químicos (SUN; CHENG, 2002). Cada método de pré-tratamento causa um efeito específico 

nas frações celulósica, hemicelulósica e na lignina. Dessa maneira, a escolha do método deve 

ser baseada no tipo de matéria-prima utilizada e no objetivo do processo (ALVIRA et al. 

2010).  
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O pré-tratamento biológico utiliza microrganismos (geralmente fungos) que são 

capazes de degradar o material vegetal. Dentre estes, tem sido apontado o grupo dos 

basidiomicetos como os que degradam a biomassa mais rapidamente. Neste grupo estão os 

fungos de decomposição parda (ex: Gloeophylum trabeum) e branca (ex: Ceriporiopsis 

subvermispora). O mecanismo de ação dos fungos é baseado no sistema hidrolítico (enzimas 

hidrolases) que degrada os polissacarídeos e no sistema oxidativo, que degrada lignina. 

Fungos de decomposição branca degradam principalmente celulose e lignina, enquanto os 

de decomposição parda degradam principalmente celulose (SÁNCHEZ, 2009; SUN e 

CHENG, 2002). Fungos de decomposição branca, principalmente Ceriporiopsis 

subvermispora, são os mais estudados e efetivos para a degradação do material vegetal (LIU 

et al. 2017; AKIN et al. 1995). 

Três espécies de basidiomicetos (Laetiporus sulphureus, Pleurotus ostreautus e 

Ceriporiopsis subvermsipora) foram utilizadas para o pré-tratamento biológico do bagaço 

de cana-de-açúcar e posterior etapa de hidrólise enzimática conforme descrito por Machado 

e Ferraz, (2017). L. sulphureus (basidiomiceto de decomposição parda) promoveu 

degradação preferencial de glucana e xilana com desprezível remoção de lignina, P. 

ostreautus (basidiomiceto de decomposição branca) degradou todos os componentes do 

bagaço de cana-de-açúcar de forma similar, com perda de 8,4 % de glucana, 15,7 % de xilana 

e 11,1 % de lignina, e por fim, C. subvermsipora (basidiomiceto de decomposição branca) 

promoveu grande remoção de lignina (48 %) e xilana (47 %), preservando maior parte de 

glucana após 60 dias de tratamento e aumentando significativamente a digestibilidade da 

celulose. Após a hidrólise enzimática durante 72 h, foi recuperado cerca de 22 g de glicose 

em 100 g de bagaço de cana-de-açúcar tratado com C. subvermsipora durante 60 dias, 

enquanto em material não tratado, foi recuperado apenas 10 g de glicose em 100 g de bagaço. 

Dessa maneira, os autores concluíram que o tratamento do bagaço com C. subvermsipora 

promoveu resultados positivos sobre o bagaço de cana-de-açúcar. 

 Taniguchi et al. (2005) promoveram o tratamento biológico de palha de arroz com 4 

fungos de decomposição branca (Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor, 

Ceriporiopsis subvermispora e Pleurotus ostreatus). Neste estudo, P. ostreatus promoveu a 

degradação seletiva da lignina sem afetar a fração polissacarídica, e após 60 dias de 

tratamento, este fungo promoveu 25 % de perda de peso total da palha de arroz e 41 % de 

degradação da lignina.  

No que se refere aos métodos físico-químicos de pré-tratamento, explosão a vapor e 

sulfito alcalino têm sido amplamente utilizados para promover a desconstrução da biomassa 
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lignocelulósica. Explosão a vapor é um tratamento que pode ser catalisado ou não por ácido, 

em que o material é submetido a um vapor pressurizado por determinado período de tempo, 

seguido de uma rápida despressurização. Dessa maneira, engloba efeitos mecânicos (súbita 

despressurização que causa separação das fibras) com efeitos químicos (hidrólise de grupos 

acetil presentes na hemicelulose) (ALVIRA et al. 2010). De acordo com Oliva et al. (2003), 

as principais desvantagens do pré-tratamento por explosão a vapor são a degradação parcial 

da hemicelulose e a geração de inibidores (produtos de degradação dos açúcares) que podem 

afetar as etapas seguintes de hidrólise e fermentação.  

Chen et al. (2011) estudaram o pré-tratamento da palha de arroz por explosão a vapor 

utilizando diferentes concentrações de ácido sulfúrico (1 a 15 % p/p) como catalisador. As 

condições operacionais ótimas para a primeira etapa de tratamento foi a 165 ºC por 2 minutos 

com 2 % (p/p) de H2SO4 e para a segunda etapa (explosão a vapor) foi realizada a 180 ºC 

durante 2 minutos. Estas condições promoveram a combinação mais favorável considerando 

um processo integrado. Conforme demonstrado neste estudo, este tratamento em geral tende 

a solubilizar principalmente a fração hemicelulósica, enquanto celulose e lignina 

permanecem em maior parte na fibra. Os teores de glucana, xilana e lignina obtidos nos 

resíduos pré-tratados com explosão a vapor catalisada por ácido 3% (p/p) foram de 53,4, 1,2 

e 26,3 % respectivamente, a partir de 44,3 % de sólidos recuperados. Adicionalmente, após 

72 h de hidrólise enzimática foi convertida 72,5 % de celulose em glicose no tratamento por 

explosão a vapor catalisada por ácido 3 % (p/p), enquanto no tratamento com explosão a 

vapor não catalisada por ácido, apenas 34,6 % de celulose foi convertida em glicose, a partir 

de 80 % de sólidos recuperados. Em relação aos inibidores, as concentrações de furfural e 

ácido acético foram menores que 1 g/L em concentrações de ácido abaixo de 3 % (p/p). Por 

outro lado, as concentrações de furfural e ácido acético atingiram 3,5 g/L com concentração 

de ácido superior a 3 % (p/p). Os autores concluíram que a utilização integrada do tratamento 

com ácido diluído (3 % p/p) juntamente com explosão a vapor para desconstruir a fibra 

mostra vantagens atraentes para a utilização da palha de arroz para produção de etanol. 

O tratamento com sulfito alcalino juntamente com processos mecânicos tem sido 

apontado como um método eficiente para a desconstrução da parede celular da biomassa, 

devido a elevada remoção de lignina (MENDES et al. 2013; MIRANDA, 2016; YANG et 

al. 2013). O método se baseia no uso de solução de NaOH e Na2SO3 e os sólidos são 

desfibrilados em refinador de discos.  

Mendes et al. (2013) estudaram o pré-tratamento do bagaço de cana-de-açúcar com 

sulfito alcalino, utilizando NaOH (0,5 % m/v) e Na2SO3 (1% m/v) a 120 °C. Após o tempo 
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de 30 ou 120 minutos, os sólidos foram lavados com água até pH neutro e desfibrilados em 

refinador de discos. Este tratamento promoveu uma remoção de 53 % de lignina e 30 % de 

hemicelulose. O bagaço não tratado apresentou 145 % de retenção de água, enquanto o 

bagaço tratado com sulfito alcalino apresentou 210 % de retenção de água, havendo um 

aumento da largura das fibras, de 10,4 para 30 µm, respectivamente. Segundo os autores, 

esta alteração na fibra caracteriza aumento da área superficial, sendo responsável por um 

aumento da eficiência de hidrólise enzimática da celulose, que atingiu 92 % com o bagaço 

pré-tratado por 120 minutos, enquanto após 30 minutos de tratamento a eficiência de 

hidrólise foi de apenas 64 %. Dessa maneira, o tratamento com sulfito alcalino (120 minutos) 

foi capaz de remover parcialmente a lignina e promover aumento da área superficial da fibra, 

beneficiando a eficiência de hidrólise enzimática da celulose. 

Miranda (2016) também realizou o tratamento do bagaço de cana-de-açúcar com 

sulfito alcalino nas mesmas condições descritas por Mendes et al. (2013), com uma solução 

de sulfito alcalino contendo 0,5 % m/v de NaOH e 1 % m/v de Na2SO3 a 121 °C por 120 

minutos. Este tratamento promoveu remoção parcial de lignina (45 % m/m) e baixos níveis 

de remoção de celulose (5,6 %) e hemicelulose (14 %). Através do efeito de diversas enzimas 

na hidrólise enzimática do bagaço, os maiores valores de conversão da celulose e xilana com 

o extrato de enzimas Cellubrix suplementado com β-glicosidase foi na carga de 18 FPU/g 

de biomassa no bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado, promovendo rendimento de conversão 

de cerca de 74 % de celulose e 71 % de xilana após 48 h. Dessa maneira, a autora concluiu 

que o pré-tratamento com sulfito alcalino não gerou perdas consideráveis das frações 

polissacarídicas e apresentou maior efeito na remoção de lignina, adicionalmente, a hidrólise 

enzimática foi favorecida de acordo com a carga e o tipo de enzimas utilizadas. 

A maior recuperação da hemicelulose pode se dar pelo tratamento com ácido diluído, 

sendo o único tratamento capaz de separar eficientemente a fração líquida (hidrolisado 

hemicelulósico), a qual é rica em açúcares pentoses, especialmente xilose, da fração sólida, 

constituída de celulose e lignina (JÖNSSON; MARTÍN, 2015). Neste pré-tratamento são 

utilizados ácidos como catalisador, sendo mais utilizado o H2SO4, a concentrações de 0,5 – 

1,6 % (p/p) e temperaturas entre 121-190 °C (HSU et al. 2010; ROBERTO et al. 2003; 

CASTRO et al. 2016). Utilizar o método de pré-tratamento com ácido diluído tem sido 

reportado como uma estratégia promissora para estudos que necessitam da liberação de 

pentoses (fração hemicelulósica) de forma separada da fração celulósica, para geração de 

produtos (ZAHED et al. 2015; LIN et al. 2012; HSU et al. 2010).  
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Os efeitos das concentrações do catalisador H2SO4 e tempos de reação do tratamento 

com ácido diluído para a geração de açúcares e formação de subprodutos (furfural, HMF e 

ácido acético) a partir de palha de arroz foram estudados por Roberto et al. (2003). A 

metodologia de superfície de resposta foi adotada para otimizar as condições de hidrólise 

com o objetivo de atingir alta seletividade de xilose. O tratamento foi realizado com 

temperatura de 121 °C, com concentração de H2SO4 de 1 % (p/v) e tempo de reação de 27 

minutos, promovendo um rendimento de xilose de 77 %.  

O pré-tratamento de biomassa lignocelulósica com ácido diluído é um processo de 

baixo custo e simples, que melhora eficientemente o acesso das enzimas ao material vegetal. 

Porém, mesmo em condições brandas, a hidrólise com ácido diluído não é totalmente seletiva 

e, portanto, vários compostos de degradação são solubilizados no licor hemicelulósico 

(JONSSON et al. 2013). Dentre estes compostos, encontram-se o ácido acético (gerados a 

partir do rompimento dos grupos acetil), compostos fenólicos (gerados a partir da 

degradação da lignina), furfural (gerado a partir da degradação de açúcares da hemicelulose). 

Estes compostos quando solubilizados no licor hemicelulósico podem inibir o metabolismo 

microbiano em diferentes graus (SHUAI et al. 2010).  

Estudos recentes têm demonstrado que a utilização de um tratamento alcalino brando 

anterior a etapa de pré-tratamento com ácido diluído promove a desacetilação da xilana, 

devido a remoção de grupos acetil, tendo como consequência uma menor concentração de 

ácido acético no hidrolisado hemicelulósico (CASTRO et al. 2016; MOYA et al. 2016). Este 

pré-tratamento alcalino brando geralmente utiliza hidróxido de sódio, hidróxido de potássio 

ou hidróxido de cálcio como catalisador e é realizado a temperaturas mais baixas, entre 50 e 

70 °C (KUMAR et al. 2017). Os reagentes alcalinos degradam as ligações ésteres entre 

lignina e hemicelulose, levando a uma modificação estrutural da lignina e solvatação da 

hemicelulose (CHENG et al. 2010; KUMAR et al. 2017).  

Castro et al. (2016) estudaram o efeito do tratamento alcalino (desacetilação) sobre a 

modificação estrutural da palha de arroz. Neste estudo, a melhor condição de desacetilação 

foia uma temperatura de 70 °C, 80 mg NaOH/g biomassa, promovendo remoção de 42,7 % 

de lignina, 59,4 % de cinzas, grande remoção de grupos acetil (98,8 %) e baixa perda de 

glucana (1,2 %) e hemicelulose (7,2 %). Adicionalmente, foi demonstrado que este 

tratamento promoveu aumento da digestibilidade da celulose, gerando uma maior conversão 

enzimática de celulose em glicose e aumentando a produção de etanol por sacarificação e 

fermentação simultânea. Os autores afirmaram que a etapa de desacetilação melhorou a 

qualidade do hidrolisado hemicelulósico obtido após o tratamento com ácido diluído, 
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diminuindo a concentração de inibidores. A produção de etanol (20 g/L) a partir deste 

hidrolisado (70 g/L de xilose inicial) apresentou uma produtividade de 0,3 g/L.h, enquanto 

a produção de etanol a partir de hidrolisado in natura foi de 6 g/L com uma produtividade 

de apenas 0,06 g/L.h. 

Moya et al. (2016) promoveram um tratamento alcalino brando (desacetilação) da 

poda de oliveira anterior ao tratamento com ácido oxálico diluído, de modo a reduzir grupos 

acetil e romper parcialmente a estrutura de lignina. A maior remoção de grupos acetil foi 

obtida nas condições de desacetilação de 0,8 % p/v NaOH, 60 min a 60 ºC. Posteriormente, 

foi realizada a fermentação do hidrolisado hemicelulósico obtido após o tratamento com 

ácido oxálico. A maior concentração de etanol (6,2 g/dm3) obtida durante a fermentação por 

Pichia stipitis foi obtida pelo tratamento da biomassa nas condições de 150 ºC e 75 mM de 

ácido oxálico, enquanto em hidrolisado não desacetilado, não ocorreu produção de etanol 

durante a fermentação. Dessa maneira, os autores puderam concluir que a etapa de 

desacetilação favoreceu a fermentação em hidrolisado hemicelulósico, sendo considerada 

uma etapa promissora para remoção de ácido acético e rompimento parcial de lignina. 

 

2.3  Disponibilidade e aplicação da palha de arroz em biorrefinaria 

 

A palha de arroz é um dos resíduos lignocelulósicos mais abundantes em todo o 

mundo (KIM e DALE, 2004; RANJAN et al. 2013). De acordo com Castro et al. (2016), sua 

constituição é de 35,2 % de celulose, 23,8 % de hemicelulose, 17,5 % de lignina (solúvel e 

insolúvel) e 23,4 % de outros, como grupos acetil, cinzas e extrativos. Destaca-se que para 

cada 1 quilograma de arroz colhido, são gerados de 1 a 1,5 quilograma de palha de arroz 

(BINOD et al. 2010), o que mostra a grande disponibilidade deste resíduo para a geração de 

energia e produtos de alto valor agregado. 

A produção mundial de palha de arroz aumentou de forma constante, de cerca de 200 

milhões de toneladas em 1960 para mais de 740 milhões de toneladas em 2014. Dessa 

maneira, uma vez que o arroz é um alimento básico importante para muitos países, a 

utilização do resíduo de palha de arroz para geração de biocombustíveis e produtos químicos 

seria uma abordagem muito econômica (PARK; KIM; SEO, 2014; ABRAHAM et al. 2016).  

Nos últimos anos o conceito de biorrefinaria vem sendo cada vez mais explorado, 

tendo como intuito integrar processos tradicionais e modernos para a transformação de 
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matérias-primas lignocelulósicas em uma variedade de produtos químicos e energia 

(ABRAHAM et al. 2016). Além da redução do impacto ambiental, as biorrefinarias irão 

contribuir positivamente para economia mundial (WERPY; PETERSEN et al. 2004; 

EIMEKAWY et al. 2013). A rentabilidade de uma biorrefinaria pode ser apoiada pela 

obtenção de produtos de alto valor agregado juntamente com a produção de biocombustíveis 

(ZHANG, 2008).  

A palha de arroz apresenta enorme aplicação e de acordo com o Comitê Consultivo 

Técnico de Pesquisa e Desenvolvimento de Biomassa, a biomassa deverá fornecer 5 % de 

energia aos EUA até 2030, sendo 20 % de combustíveis de transporte e 25 % de produtos 

químicos a partir de biomassa, mostrando o grande interesse mundial na utilização de 

biomassa lignocelulósica para geração de biocombustíveis e outros produtos de interesse 

(PERLACK et al. 2005; MAITY, 2015).  

As tradicionais refinarias utilizam matérias-primas não renováveis, enquanto as 

biorrefinarias utilizam matéria-prima renovável, seguida de etapas como pré-tratamento do 

material lignocelulósico, hidrólise e fermentação para a geração de etanol e outros produtos 

de valor agregado, como xilitol a partir do hidrolisado hemicelulósico obtido após o pré-

tratamento (Figura 3). A produção econômica de biocombustíveis líquidos a partir de 

biomassa é um grande desafio. Dessa maneira, a geração de produtos de alto valor agregado 

pode melhorar os atrativos financeiros. É importante citar que a avaliação cuidadosa da 

seleção de produtos, disponibilidade de estoque de alimentação, localização e tamanho da 

planta industrial são fatores determinantes para a economia de uma biorrefinaria 

(ABRAHAM et al. 2016). 

Moralez-Rodriguez et al. (2016) realizaram uma análise de viabilidade da produção 

simultânea de bioetanol e xilitol a partir de materiais lignocelulósicos e demonstraram que a 

produção de xilitol a partir dos fluxos de resíduos do processo de produção de bioetanol 

representa uma oportunidade para avaliar uma plataforma de biorrefinaria, devido ao alto 

valor agregado do xilitol.  

No que se refere a palha de arroz, estudos mostram que é uma matéria-prima em 

potencial para a geração de diversos produtos, como etanol, biogás, ácidos hidroxinâmicos 

e xilitol. Por exemplo, Ko et al. (2009) estudaram a produção de etanol por S. cerevisae a 

partir de palha de arroz pré-tratada com solução de amônia. A melhor condição de pré-

tratamento obtida foi com uma concentração de 21 % (p/p) de solução de amônia a 69 °C 

durante 10 h. Nestas condições, a maior parte de glucanas e xilanas do material foi 

preservada e parte da lignina foi removida, aumentando o acesso de enzimas às frações 
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polissacarídicas. Após a hidrólise enzimática, 26 g de glicose foi obtida a partir de 100 g de 

palha de arroz pré-tratada, o que correspondeu a um rendimento de 71,1 % do máximo 

teórico. Adicionalmente, sacarificação e fermentação simultânea (SSF) foi realizada 

utilizando S. cerevisae, obtendo uma concentração de etanol de 12,7 g/L e um rendimento 

de 83,1 % do máximo teórico de produção de etanol. 

 

Figura 3 - O uso de biomassa lignocelulósica em um conceito de biorrefinaria ao invés do uso de petróleo para 

a geração de energia e produtos químicos. 

 

Fonte: Adaptado de ElMekawy et al. (2013). 

 

Além do etanol, a palha de arroz foi descrita como matéria-prima para a produção de 

biogás (MUSTAFA et al. 2017). Neste estudo foi avaliado o pré-tratamento físico da palha 

de arroz (moagem) seguida de tratamento biológico (incubação com fungo Pleurotus 

ostreatus), gerando uma remoção de 30,4 % da lignina. Posteriormente foi realizada a 

digestão anaeróbica em estado sólido (37 °C), gerando um aumento de 165 % no rendimento 

de metano (biogás) em comparação com a palha de arroz não tratada.  

Li et al. (2015) analisaram a recuperação de ácidos hidroxinâmicos (antioxidantes) 

de alto valor agregado, a partir da palha de arroz pré-tratada com NaOH (0,5 M) durante 2 h 

a 120 °C. O pré-tratamento alcalino foi capaz de causar a degradação da lignina, e liberação 

de ácidos hidroxinâmicos (ácidos ferúlico e p-cumárico) no hidrolisado, que foram 

separados dos aldeídos por nanofiltração, onde retenções de ácidos hidroxinâmicos elevados 

(92-94 %) foram obtidas. 



32 
 

A produção de xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz foi 

avaliada por Silva e Roberto (2001a) usando células de Candida guilliermondii previamente 

adaptadas em hidrolisado. A maior produção de xilitol obtida foi de 50 g/L a partir de 90 g/L 

de xilose inicial, gerando um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,67 g/g e uma 

produtividade de 0,41 g/L.h. As células não adaptadas produziram apenas 17 g/L de xilitol, 

com uma produtividade de 0,14 g/L.h e um fator de conversão de 0,35 g/g. Estes resultados 

demonstraram que a adaptação das células em hidrolisado promoveu resultados muito 

superiores quando comparado às células não adaptadas, sendo uma alternativa aos métodos 

de detoxificação utilizados para remoção de compostos inibitórios. 

A produção de xilitol por células de Candida mogi a partir de hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz foi avaliada por Mayerhoff et al. (1998). A influência do 

nível de aeração, pH inicial, concentração inicial de células e tempo de fermentação foram 

avaliados durante a produção deste poliol. Neste estudo, foi utilizado um delineamento 

experimental multifatorial para avaliar a influência de todos estes fatores. De acordo com a 

análise estatística, foi concluído que a aeração e o pH inicial afetaram significativamente o 

consumo de xilose, fator de conversão de xilose em xilitol e produtividade volumétrica em 

xilitol. Com base nesta metodologia, o valor máximo de fator de conversão de xilose em 

xilitol foi de 0,71 g/g (com pH inicial de 6,2 e 60 mL de meio em frasco de 125 mL) e a 

produtividade volumétrica em xilitol de 0,46 g/L,h (com pH inicial de 6,4 e 20 mL de meio 

em frasco de 125 mL). 

Um processo de biorrefinaria robusto e econômico para a co-produção contínua de 

etanol e xilitol a partir de palha de arroz em um biorreator de tanque agitado acoplado a uma 

unidade de microfiltração foi desenvolvido por Zahed et al. (2015). Para a produção de 

xilitol, foi utilizada Candida tropicalis NCIM3119, e para a produção de etanol foi utilizado 

Saccharomyces cerevisae. Ambas as cepas foram adicionadas em 3 L de uma mistura 

contendo hidrolisado hemicelulósico concentrado e detoxificado (75 g/L de glicose e 40 g/L 

de xilose), extrato de levedura (10 g/L) e sulfato de amônio (5 g/L). Esta mistura foi 

transferida para o biorreator, e após 150 h de co-cultura contínua (30 °C, pH 5,0, 300 rpm), 

uma produção de 31 g/L de xilitol foi obtida (YP/S = 0,78 g/g). Adicionalmente, foi produzido 

55 g/L de etanol (YP/S = 0,70 g/g). No sistema em batelada única, as maiores produções de 

xilitol e etanol foram de 26,5 g/L (0,58 g/g) e 31,5 g/L (0,42 g/g), respectivamente. Dessa 

maneira, os autores concluíram que a co-cultura contínua é capaz de promover maiores 

produções de etanol e xilitol quando comparado aos cultivos em batelada única, e é uma 
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estratégia que reduziria os custos gerais de produção, devido a produção simultânea de etanol 

e xilitol. 

De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos (US-DOE), o xilitol 

é considerado um produto de alto valor agregado em que sua produção poderia ser integrada 

com a produção de biocombustíveis em determinada biorrefinaria. Especificamente, o xilitol 

foi recentemente considerado um dos 12 principais produtos químicos de valor agregado 

produzidos a partir de biomassa (WERPY; PETERSON, 2004).  

 

2.4 Xilitol 

 

2.4.1 Aspectos gerais 

 

O xilitol é um açúcar-álcool ou poliól de cinco carbonos (Figura 4) que tem sido 

utilizado como aditivo alimentar e agente adoçante desde a década de 1960 (ZACHARIS, 

2012). É um constituinte natural de diversos frutos e vegetais (MAKINEN; SODERLING, 

1980; WASHUETT et al. 1973), e embora esteja em pequenas quantidades, o xilitol sempre 

esteve presente na dieta do homem moderno. 

Figura 4 - Estrutura química do xilitol.  

 

Fonte: Zacharis, (2012). 

 

O xilitol é um intermediário no metabolismo de carboidratos no fígado de mamíferos, 

sendo que o corpo humano adulto é capaz de produzir cerca de 5-15 g por dia de xilitol. 

(TOUSTER, 1974; YLIKAHRI, 1979; WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998). Este 

poliól foi descoberto e relatado primeiramente em 1891 por Emil Fisher, um químico alemão 

que recebeu o prêmio Nobel (FISCHER; STAHEL, 1891). Com o desenvolvimento da 
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produção industrial de xilitol, pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Turku, na 

Finlândia, começaram a investigar o uso de xilitol como substituinte do açúcar em alimentos 

para a redução de cáries (SCHEININ et al. 1975). Devido aos resultados positivos desta 

pesquisa, houve um maior interesse sobre os benefícios do xilitol na redução de cáries 

dentais, gerando diversas pesquisas em todo o mundo (ISOGANGAS et al. 1993; LYNCH 

e MILGROM, 2003; LY et al. 2006). Estas pesquisas mostraram que de fato o xilitol 

apresenta características que beneficiam a saúde bucal. Adicionalmente, este açúcar-álcool 

foi considerado um adoçante ideal para ser utilizado na dieta de pacientes com diabetes 

(BASSLER, 1978; WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998).  

 O xilitol é produzido normalmente a partir de xilana, que é um polímero de 

xilose presente na fração hemicelulósica em uma grande variedade de biomassas vegetais 

(AMINOFF et al. 1978). Para a produção industrial, as matérias-primas mais utilizadas são 

materiais lignocelulósicos sob a forma de aparas de madeira e milho, os quais possuem 

normalmente 20-35 % de xilana. A produção de xilitol é baseada na via química ou 

biotecnológica, as quais são baseadas na hidrólise de xilana em xilose (AMINOFF et al. 

1978; WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998; ZACHARIS, 2012).  

 

2.4.2 Propriedades organolépticas 

 

2.4.2.1 Doçura 

 

A doçura é um fator importante da determinação do apelo de qualquer produto que 

não contenha açúcar, sendo considerado um ponto determinante na percepção do sabor e da 

qualidade do produto pelos consumidores. O xilitol é considerado o mais doce entre os 

polióis (Figura 5), sendo o único que exibe uma intensidade de doçura equivalente à 

sacarose. Além disso, o xilitol apresenta grande semelhança com a sacarose em relação a 

aparência visual (LEE, 1977; MUNTON; BIRCH, 1985; GODSWILL, 2017). 
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Figura 5 - Doçura de adoçantes polióis. 

 

 

Fonte: Adaptado de Zacharis, (2012). 

 

2.4.3 Propriedades físicas e químicas 

 

O xilitol apresenta diversas características, como um calor de solução muito negativo, 

alta solubilidade, estabilidade (química), baixa viscosidade e efeito conservante em 

alimentos. Estas características serão detalhadas nos próximos tópicos. 

 

2.4.3.1 Calor de solução e solubilidade 

 

O xilitol gera um efeito de resfriamento agradável à medida que se dissolve na boca. 

Isto ocorre devido ao calor de solução ser muito negativo (-160 kJ/kg), fazendo com que ele 

absorva a energia do seu ambiente enquanto se dissolve, gerando uma queda da temperatura 

ao seu redor. De acordo com a Figura 6 é possível observar que o xilitol apresenta um calor 

de solução muito mais negativo quando comparado à sacarose. Dessa maneira, os produtos 

feitos com xilitol, tais como balas e gomas de mascar, promovem a percepção do 

resfriamento após o seu consumo, realçando o efeito refrescante de menta, o que tem sido 

apontado como vantagem sobre o açúcar e outros edulcorantes polióis no que diz respeito 

ao sabor (PEPPER; OLINGER, 1988; ZACHARIS, 2012).  
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Figura 6 - Calor de solução de polióis em comparação com a sacarose. 

 

Fonte: Adaptado de Zacharis, (2012). 

 

Em edulcorantes com um calor muito negativo de solução, a solubilidade exerce uma 

grande influência sobre a percepção da doçura e resfriamento. O xilitol é um poliól de cinco 

carbonos que apresenta cinco grupos hidroxila, sendo facilmente solúvel em soluções 

aquosas. A solubilidade do xilitol é semelhante à sacarose em temperatura ambiente e 

superior a temperaturas elevadas, conforme demonstrado na Figura 7 (ZACHARIS, 2012).  

 

Figura 7 - Solubilidade de xilitol e sacarose. 

 

 

Fonte: Adaptado Zacharis, (2012). 
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2.4.3.2 Estabilidade e Viscosidade 

 

O xilitol, assim como outros edulcorantes polióis, não contém grupos redutores em 

sua estrutura, e, portanto, não participam das reações com aminoácidos (reações de 

Maillard), sendo considerado um composto não reativo. Dessa maneira, o xilitol não sofre 

reações de escurecimento não enzimático, que provocam diminuição do valor nutricional de 

proteínas. O ponto de ebulição do xilitol é de 216 °C e a caramelização do xilitol só ocorrerá 

se for aquecida a temperaturas próximas ao ponto de ebulição durante vários minutos. 

Adicionalmente, a estabilidade do xilitol não é afetada pelo pH, podendo ser utilizado em 

uma ampla gama de pHs (AMINOFF et al. 1978; ZACHARIS, 2012). 

A viscosidade de um edulcorante pode ter uma grande influência sobre fatores 

relacionados à fabricação, textura e sensação na boca de determinado produto (alimentício 

ou não). O xilitol, por ser um açúcar álcool monossacarídeo, apresenta uma menor 

viscosidade em solução em qualquer temperatura ou concentração quando comparado à 

sacarose. Sendo assim, pode ser necessário compensar esta menor viscosidade através da 

redução do teor de umidade e/ou aumentando a quantidade de componentes de alta massa 

molar ou agentes gelificantes. Por outro lado, a baixa viscosidade do xilitol pode ajudar a 

reduzir esta propriedade em preparações que contenham componentes de alta massa molar 

(ZACHARIS, 2012). 

 

2.4.3.4 Atividade de água 

 

A atividade de água de um produto é a relação entre a pressão de vapor do produto e 

a pressão de vapor da água pura nas mesmas condições. A atividade de água afeta a atividade 

enzimática, reações com aminoácidos (reações de Maillard), oxidação de lipídeos, atividade 

microbiana e a textura, sendo que estes fatores juntos influenciam na conservação do produto 

alimentício. O xilitol apresenta uma baixa massa molar, o que faz com que ele exerça uma 

pressão osmótica mais elevada, gerando uma atividade de água inferior às soluções 

equivalentes de sacarose. Isso significa que o xilitol exerce um maior efeito conservante em 

solução do que a sacarose, tornando este poliól um adoçante particularmente útil para 

aumentar sólidos e, portanto, a estabilidade microbiana de líquidos (ZACHARIS, 2012). 
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2.4.4 Propriedades fisiológicas 

 

2.4.4.1 Tolerância 

 

O xilitol, assim como todos os polióis e carboidratos que são lentamente 

metabolizados quando consumidos em grandes doses, pode causar determinados efeitos 

colaterais gastrointestinais. A tolerância ao xilitol está relacionada com a sua absorção e 

digestibilidade limitadas no intestino delgado, dando origem a sintomas como flatulência, 

inchaço, e em casos mais severos, diarreia.  Entretanto, estes sintomas são transitórios e 

facilmente reversíveis quando o consumo é suspenso. A sensibilidade individual, modo de 

ingestão, dieta diária e adaptação prévia ao xilitol são fatores que influenciam na tolerância 

gastrointestinal para o xilitol. O processo denominado adaptação, representa o aumento da 

tolerância após exposição repetida ao xilitol, sendo este processo observado com a maioria 

dos polióis, mostrando que após um determinado período adequado de consumo, as doses 

de polióis podem ser aumentadas sem risco de efeitos colaterais indesejáveis (ZACHARIS, 

2012). 

 

2.4.4.2 Valor calórico 

 

O xilitol é transportado pelo trato gastrointestinal através de difusão passiva, em que 

apenas 25-50 % de xilitol ingerido é realmente absorvida. A porção de xilitol absorvida 

estará energeticamente disponível para o hospedeiro em aproximadamente 4 kcal/g, 

enquanto a porção não absorvida (50-75 %) é quase completamente fermentada pelos 

microrganismos do intestino, gerando a formação de ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs), 

como acetato e butirato (SALYERS; LEEDLE, 1983; CUMMINGS, 1981).  
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2.4.4.3 Benefícios para a saúde 

 

2.4.4.3.1 Saúde bucal 

 

Normalmente, bactérias do gênero Streptococcus estão presentes na cavidade bucal 

de humanos, onde o xilitol é considerado uma fonte de carbono para estas bactérias. Estas 

produzem exopolissacarídeos adesivos, componentes que formam a matriz da placa dentária. 

Em bactérias, a primeira reação do metabolismo de xilitol é a geração da molécula xilitol-5-

fosfato, em que as bactérias não conseguem metabolizar, causando um efeito inibitório no 

metabolismo intracelular. Em alguns casos, esse mecanismo pode resultar na formação de 

vacúolos intracelulares, membranas celulares degradadas e até resultar em autólise 

(SCHEIE; FIJERSKOV, 1998). Sendo assim, o consumo de xilitol pode reduzir a formação 

da placa dentária, fazendo com que práticas de mastigação e higiene bucal sejam facilitadas. 

 

2.4.4.3.2 Baixa resposta glicêmica 

 

Diabetes mellitus tipo 2 é uma doença caracterizada por apresentar diversos 

distúrbios metabólicos resultantes de defeitos na ação e/ou secreção da insulina. Estes 

distúrbios metabólicos apresentam em comum a hiperglicemia (KAHN; COOPER; PRATO, 

2014).  

Resposta glicêmica (RGR) está relacionada ao efeito dos carboidratos disponíveis e 

não disponíveis no produto, enquanto índice glicêmico está relacionado apenas ao 

carboidrato disponível no produto. Carboidratos de baixa resposta glicêmica relativa e baixo 

índice glicêmico são quebrados muito lentamente após a ingestão, liberando glicose 

gradualmente na corrente sanguínea. Por outro lado, os carboidratos com alta RGR e alto 

índice glicêmico são rapidamente discriminados, causando um aumento imediato da 

glicemia e concomitante resposta de insulina (FOSTER-POWELL et al. 2002; ZACHARIS, 

2012).  

O xilitol apresenta uma resposta glicêmica relativa considerada muito baixa (RGR = 

8) quando comparada à glicose (RGR = 100). Isto faz com que o xilitol seja ainda mais 

adequado para ser utilizado como adoçante por indivíduos com diabetes. Após a ingestão de 
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xilitol, as respostas de glicose no sangue e insulina sérica são significativamente menores do 

que as que acompanham a ingestão de glicose ou sacarose (TONG et al. 1987; NATAH et 

al. 1997).  Isto mostra que a conversão de xilitol em glicose, que ocorre no fígado, acontece 

de forma lenta, não afetando a concentração de glicose no sangue (ZACHARIS, 2012). 

 

2.4.4.3.3 Efeito Prebiótico 

 

Prebióticos são ingredientes alimentícios não digeríveis que afetam de forma 

benéfica o hospedeiro, estimulando seletivamente o crescimento e/ou atividade de um 

número limitado de espécies bacterianas residentes no cólon, influenciando a saúde e bem-

estar do hospedeiro (GIBSON; ROBERFROID, 1995). O xilitol é parcialmente absorvido 

no intestino superior, sendo que apenas cerca de 50 % da dose ingerida seguirá para o 

intestino inferior, onde estará disponível para a fermentação microbiana (LIVESEY, 1992). 

De acordo com Makelainen et al. (2007), o xilitol é capaz de influenciar a microflora 

intestinal em seres humanos, estimulando o crescimento de bactérias benéficas, as quais 

através da fermentação produzem ácidos graxos de cadeia curta (SCFAs) e reduzem o pH. 

Younes et al. (1996) afirmaram que o pH intestinal reduzido pode ajudar na absorção de íons 

cálcio e diminuição na absorção de amônia nociva no cólon. Dessa maneira, o xilitol 

promove melhorias na função epitelial e gera diminuição no risco de doenças no cólon 

oferecendo um efeito prebiótico. 

 

2.4.4.3.4 Efeito de saciedade 

 

Shafer et al. (1987) estudaram os efeitos de saciedade do consumo de soluções de 

xilitol anterior às refeições. Neste estudo, após a ingestão de 25 g de xilitol em humanos, foi 

possível observar que o esvaziamento gástrico foi significativamente prolongado (de 58 min 

do controle para 91 min após o uso de xilitol). A ingestão de alimentos após o consumo de 

25 g de xilitol em água levou a uma ingestão calórica reduzida de 25 % (de 920 kcal do 

controle para 690 kcal após o uso de xilitol). Dessa maneira, o xilitol é capaz de promover 

saciedade, podendo estar presente em alimentos menos calóricos e com baixos índices 

glicêmicos (ZACHARIS, 2012). 
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2.4.4.3.5 Prevenção da otite média aguda e infecções respiratórias 

 

O xilitol tem sido apontado como um composto importante na prevenção da otite 

média aguda (OMA), que constitui uma inflamação da membrana timpânica, causada por 

uma infecção bacteriana e gerando acumulação de líquido por trás do tímpano. Sintomas de 

OMA são frequentemente associados ou procedidos de nariz entupido ou tosse. Kontiokari 

et al. (1995) estudaram in vitro o efeito de xilitol sobre bactérias otopatogênicas, em que 5 

% de xilitol adicionado ao meio promoveu uma redução acentuada (72 %) no crescimento 

de bactérias otopatogênicas, principalmente Streptococcus pneumoniae, após 2 h de 

incubação. O padrão de inibição do crescimento foi semelhante ao efeito anticariogênico 

observado em S. mutans.   

Pacientes com infecções respiratórias geralmente apresentam congestionamento 

nasal, dificuldade em respirar e problemas pulmonares. Dessa maneira, é recomendado 

manter as vias aéreas limpas através de irrigação nasal. Zabner et al. (2000) estudaram o 

efeito da aplicação de xilitol (5 % em água) e solução salina (0,9 % NaCl) na região nasal 

em adultos humanos por 4 dias. Neste estudo o uso de xilitol promoveu uma redução da 

carga bacteriana de 82,2 % maior do que o uso de solução salina. Adicionalmente, Tapiainem 

et al. (2001) demostraram que o xilitol (5 % em água) foi capaz de causar inibição do 

crescimento de bactérias patogênicas (Streptococcus pneumoniae) causadoras da sinusite e 

de infecções respiratórias. 

 

2.4.4.3.6 Osteoporose 

 

 Osteoporose é uma doença caracterizada pela fragilidade e mudanças na 

microarquitetura óssea, como a redução da massa e densidade do tecido ósseo (KANIS et al. 

1994). Mattila et al. (1999) estudaram os efeitos da suplementação de 5, 10 e 20 % de xilitol 

sobre aspectos como propriedades biomecânicas e arquitetura histológica em ossos longos 

de ratos. Neste estudo foi observado um aumento do volume ósseo conforme aumentava o 

conteúdo de xilitol, assim como a melhora no módulo de elasticidade ao cisalhamento no 

fêmur, melhorando assim propriedades biomecânicas. Adicionalmente, Mattila et al. (1998) 

estudaram o efeito da suplementação de xilitol sobre propriedades biomecânicas em ossos 

de ratos fêmeas que tiveram os ovários removidos. Neste estudo foi concluído que a 
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suplementação de 10 % de xilitol restringiu a redução da densidade óssea causada pela 

remoção dos ovários em ratos. Ainda não existem estudos realizados em humanos.  

 

2.4.5 Aplicações 

 

Diante das diversas propriedades do xilitol, este composto apresenta-se como um 

edulcorante ou aditivo de extrema versatilidade, podendo ter diversas aplicações industriais, 

como os setores alimentícios, farmacêuticos, cosméticos e em produtos de higiene pessoal 

(Figura 7). Na indústria de alimentos o xilitol pode ser utilizado como adoçante ou 

conservante em gomas de mascar, chocolates, produtos lácteos e sobremesas congeladas. Na 

indústria farmacêutica, o xilitol tem aplicação em spray nasal e como adoçante ou excipiente 

na formulação de xaropes, tônicos e vitaminas. Adicionalmente também é utilizado na 

formulação de pastas de dente e como agente umectante (previne a perda de umidade) e 

hidratante (RAO et al. 2016; RAFQUL; SAKINAH et al. 2013). 

Figura 8 - Aplicação de xilitol em diversos setores. 

Fonte: Própria autoria. 

 

2.4.6 Seguridade e status regulatórios 

 

O xilitol é classificado pelo principal órgão internacional responsável por administrar 

alimentos e medicamentos (Food and Drug Administration - FDA) como uma substância 

Xilitol

Farmacêutico

Higiene 
bucal

Cosméticos

Alimentos
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atóxica, sendo um aditivo do tipo GRAS (Generally Recognized as Safe) com sua 

incorporação em alimentos legalmente permitida. De acordo com a literatura, o xilitol é uma 

substância bem tolerada, porém, uma ingestão de doses maiores que 60 g por dia pode causar 

efeito laxativo (CULBERT et al. 1986). Entretanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

não estabeleceu um limite para a ingestão diária deste poliól. 

Atualmente, o xilitol é aprovado para uso em mais de 50 países nos setores 

alimentícios, farmacêuticos, cosméticos e produtos de higiene bucal, sendo utilizado com 

segurança na indústria de alimentos a mais de 30 anos (ZACHARIS, 2012; RARQUL; 

SAKINAH, 2013).  

 

2.4.7 Formas de produção  

 

2.4.7.1 Via química 

 

A produção convencional em larga escala de xilitol é baseada na via química (Figura 

9). Nesta via, o xilitol é obtido pela hidrogenação da xilose derivada principalmente de 

hidrolisado hemicelulósico de madeira na presença de um catalisador de níquel (Raney) em 

alta pressão de hidrogênio (> 20 bar) a temperatura elevada (> 100 °C). Nesta reação o grupo 

aldeído do carbono 1 da xilose é convertido a um grupo álcool formando o xilitol.  

A síntese química de xilitol inicia-se com a extração de xilose da hemicelulose por 

hidrólise ácida do material vegetal, seguido pela utilização de carvão ativado para remoção 

de cor e posterior purificação para se obter um hidrolisado rico em xilose que passará pela 

etapa de hidrogenação da xilose para geração de xilitol. A solução de xilitol gerada necessita 

passar por uma etapa de purificação adicional por cromatografia de troca iônica, para 

remoção de sais e produtos de degradação.  Finalmente, ocorre a concentração da solução e 

posterior cristalização para obtenção do xilitol puro. Este processo químico é caracterizado 

pelo baixo rendimento (50-60 %), alto aporte energético e não ‘amigável ambientalmente’ 

(WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998; PARK et al. 2014). 
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2.4.7.2 Via Biotecnológica 

 

Devido a questões ambientais, a via biotecnológica de produção de xilitol está sendo 

cada vez mais explorada nos últimos anos (Figura 9). Esta via se baseia no uso de 

microrganismos (bactérias, fungos e leveduras) ou enzimas destes microrganismos, sendo 

empregado a xilose pura comercial ou hidrolisado hemicelulósico rico em xilose como fonte 

de carbono (RAFQUL; SAKINAH, 2013; DASGUPTA et al. 2017). No que se refere ao uso 

de microrganismos, os processos podem ser fermentativos (CORTEZ; ROBERTO, 2006; 

SIRISANSANYAKUL et al. 2013) enzimáticos (NIDETZKY, 1996; BRANCO; SILVA, 

2010), ou por biotransformação (CORTEZ; MUSSATTO; ROBERTO, 2016; SHIN et al. 

2016; RAKICKA et al. 2016). 

Figura 9 - Principais características para a produção de xilitol por rota química e biotecnológica.  

 

Fonte: Adaptado de Dasgupta et al. (2017). 

 

2.4.7.2.1 Processo fermentativo 

 

O termo fermentação é utilizado para descrever um processo biológico que utiliza 

vias do metabolismo de células microbianas (ex: leveduras, bactérias e fungos filamentosos) 

para converter determinada fonte de carbono em molécula orgânica (PAULOVÁ; 
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PATÁKOVÁ; BRANYIK, 2013). A produção de xilitol por via fermentativa pode ser 

realizada por estes três tipos de microrganismo, sendo as leveduras as mais estudadas, devido 

as melhores produtividades e fatores de conversão de xilose em xilitol, enquanto os 

resultados obtidos por fungos filamentosos (KANG et al. 2016) e bactérias 

(RANGASWAMY e AGBLEVOR, 2002) são bastante inferiores, sendo menos estudados. 

Os estudos relacionados com a produção de xilitol a partir de fungos filamentosos 

são ainda escassos e caracterizados por baixas conversões. Kang et al. (2016) avaliaram a 

produção de xilitol a partir de fungo Aspergilus niger PY11 em meio sintético contendo 30 

g/L de xilose, a 30 °C e 200 rpm. A produção de xilitol obtida neste estudo foi de apenas 

1,14 g/L, gerando um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,10 g/g após 96 h de 

fermentação em batelada, obtendo um consumo de xilose inicial de 44,94 %.  

No que se refere a produção de xilitol por leveduras, um dos primeiros estudos 

visando a seleção destes microrganismos foi descrito por Barbosa et al. (1988). Neste 

trabalho, quarenta e quatro cepas de leveduras de cinco gêneros (Candida, Hansenula, 

Kluyveromyces, Pichia e Pachysolen) foram avaliadas quanto a capacidade de converter 

xilose em xilitol, sendo observado que as espécies de Candida guilliermondii e Candida 

tropicalis foram as melhores produtoras de xilitol. Especificamente, a levedura C. 

guilliermondii FTI20037 em meio sintético contendo 104 g/L de xilose inicial e 5 g/L de 

uréia, gerou 77,2 g/L de xilitol (QP = 0,95 g/L.h e YP/S = 0,74 g/g) a 30 ºC em frascos 

erlenmeyer de 250 mL.  Neste estudo os autores também analisaram o efeito de fontes de 

nitrogênio sobre a conversão de xilose em xilitol por C. guilliermondii, mostrando que a 

maior produção deste poliól ocorreu com o uso combinado de ureia (5 g/L) e extrato de 

levedura (1 g/L).  

As espécies de Candida podem absorver xilose através de 2 tipos de transportadores: 

um transportador de difusão facilitada e um transportador de próton do tipo simporte. Com 

a xilose no interior da célula, xilose é reduzida em xilitol através da enzima xilose redutase 

(XR) dependente de NADPH. O xilitol pode ser excretado da célula ou oxidado à xilulose 

pela enzima xilitol desidrogenase (XDH) com a participação de NAD+ (Figura 10). A 

xilulose é então fosforilada para xilulose-5-fosfato através da xilulose quinase (XYLB) com 

a utilização de ATP, e finalmente a xilulose-5-fosfato é metabolizada através da via das 

pentoses fosfato (BARBOSA et al. 1988; JEFFRIES, 1983; WINKELHAUSEN e 

KUZMANOVA, 1998).  

Xilose e arabinose (pentoses) são metabolizados pela via das pentoses fosfato (PPP), 

para a geração de gliceraldeído-3-fosfato. Esta via consiste de uma fase oxidativa (converte 
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hexoses em pentoses) e uma fase não oxidativa (pentoses são convertidas em hexoses e 

trioses). A via das pentoses-fosfato também produz ribose-5-fosfato utilizada para a síntese 

de ácidos nucleicos e histidina, e de eritrose-4-fosfato necessário para a síntese de 

aminoácidos aromáticos. O gliceraldeído-3-fosfato e a frutose-6-fosfato são produtos da fase 

não oxidativa da via das pentoses fosfato e são considerados pontos de integração, pois 

ambos podem ser convertidos para piruvato na via Embden-Meyerhof-Parnas. O piruvato 

pode ser descarboxilado e reduzido a etanol ou pode entrar no ciclo do ácido tricarboxílico 

(ARORA; BEHERA; KUMAR, 2015; WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998). 

Figura 10 - Metabolismo de xilose, glicose e arabinose em microrganismos. 

 

Fonte: Adaptado de Arora, Behera e Kumar (2015). 

Nota: ARAA: L-arabinose isomerase  

          XR: xilose redutase 

          XDH: xilitol desidrogenase  

          XI: xilose isomerase 

          XYLB: xilulose quinase  

          TKL: transcetolase 

          TAL: transaldolase  

          GK: glucoquinase  

          PDC: piruvato desidrogenase  

         ARAD: L-ribulose-5-fosfato 4-epimerase.  
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A partir da seleção de Candida guilliermondii por Barbosa et al. (1988), muitos 

outros trabalhos foram realizados visando o estudo de fatores que afetam a produção de 

xilitol por leveduras, incluindo o efeito da concentração inicial de xilose, taxa de 

agitação/suprimento de oxigênio, temperatura, pH e outros. 

Sirisansanyakul et al. (2013) analisaram a influência da concentração inicial de 

xilose, composição do meio e taxa de agitação na bioconversão de xilose em xilitol por 

Candida magnoliae TISTR 5663. Neste estudo, após três bateladas alimentadas repetidas 

(750 h), com 5 alimentações de xilose na concentração de 60 g/L em cada batelada e uma 

taxa de agitação de 300 rpm, a produção final de xilitol atingiu 280 g/L, YP/S = 0,72 g/g.  

O efeito da concentração de tampão fosfato na produção de xilitol por células de 

Candida guilliermondii em meio sintético (85 g/L de xilose inicial) foi estudado por Cortez 

e Roberto (2006). Os autores constataram que o meio tamponado (600mmol/L) favoreceu a 

produção de xilitol, obtendo um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,75 g/g e uma 

produtividade volumétrica de 0,66 g/L.h, enquanto em meio não tamponado, o fator de 

conversão foi de 0,52 g/g e a produtividade volumétrica decaiu para 0,44 g/L.h. Os autores 

concluíram que o meio tamponado favoreceu os parâmetros relacionados à produção de 

xilitol devido ao efeito osmótico e ao controle do pH.  

Para contornar os efeitos de três inibidores potenciais (ácido acético, siringaldeído e 

ácido ferúlico) na bioconversão de xilose em xilitol por células de Candida guilliermondii, 

Pereira, Mussatto e Roberto (2011) também utilizaram a estratégia de tamponar o meio semi-

definido com KH2PO4. Neste estudo, os autores concluíram que ácido acético, siringaldeído 

e ácido ferúlico afetaram o crescimento celular na bioconversão de xilose em xilitol. No 

entanto, para ambos os meios (tamponado e não tamponado) o impacto dos inibidores foi 

menor em meio tamponado com KH2PO4, favorecendo a produção de biomassa celular, fator 

de conversão e produtividade volumétrica na bioconversão de xilose para xilitol, podendo 

ser um artificio para superar a inibição causada por ácido acético, siringaldeído ou ácido 

ferúlico em hidrolisados hemicelulósicos.  

Alguns estudos vêm explorando a modificação genética em microrganismos para a 

produção de xilitol através de processo fermentativo. Por exemplo, a partir da manipulação 

de DNA recombinante em uma estirpe de E. coli, os genes que codificam as enzimas xilose 

redutase, β-glucosidase, xilosidase e xilanase foram expressos em Saccharomyces cerevisae, 

gerando uma produção de 5,8 g/L de xilitol, com 79,5 % do rendimento teórico de xilose a 

partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz na presença de inibidores 

(GUIRIMAND et al. 2015). 
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A produção contínua de xilitol a partir de meio sintético por células de Candida 

guilliermondii em biorreator de tanque agitado foi estudada por Faria et al. (2002). As 

fermentações foram realizadas contendo o mesmo meio utilizado para preparo do inóculo 

(3,0 g/L de extrato de levedura; 5,0 g/L de peptona) com as concentrações dos nutrientes 

aumentadas proporcionalmente a concentração inicial de xilose, onde as células foram 

recicladas por membranas planas de ultrafiltração. O procedimento para fermentação 

contínua consistiu de um cultivo inicial em batelada com concentração inicial de xilose de 

80 g/L (que foi mantido até a concentração de xilose atingir 2,0 g/L). O sistema foi 

continuamente alimentado com meio contendo uma concentração de 50 g/L de xilose a 30 

°C e pH 6,0 e uma taxa de diluição de 0,03 h-1. Os melhores resultados obtidos neste sistema 

contínuo de produção de xilitol num biorreator foi uma produtividade volumétrica em xilitol 

de 1,14 g/L.h e um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,79 g/g após 103 h de 

fermentação (onde o estado estacionário foi atingido após 25 h e mantido por 78 h).  

 

2.4.7.2.2 Processo enzimático 

 

A produção de xilitol a partir de xilose através da tecnologia de enzimas é uma 

abordagem alternativa às tradicionais formas de produção de xilitol. Entretanto, por ser uma 

tecnologia custosa, poucos estudos relacionados a produção de xilitol utilizando processo 

enzimático tem sido reportado (RAFQUIL; SAKINAH, 2012). Nidetzky et al. (1996) 

otimizaram a produção de xilitol a partir de xilose pela enzima xilose redutase (XR) de 

Candida tenuis juntamente com glicose desidrogenase de Bacillus cereus para regeneração 

de NADH em um reator enzimático. Neste sistema, a conversão de xilose em xilitol 

apresentou um rendimento de 96 %, com uma produtividade volumétrica de 3,33 g/L.h, a 

partir de uma concentração inicial de xilose de 300 g/L. Através deste estudo, os autores 

afirmaram que a produção de xilitol a partir da enzima xilose redutase purificada gera 

melhores produtividades quando comparada com o processo fermentativo, uma vez que as 

reações paralelas e limitações de transferência de massa que ocorrem na fermentação podem 

ser evitadas com o processo enzimático.  

A produção de xilose catalisada por enzimas a partir de palha de trigo e posterior 

bioconversão de xilose em xilitol por uma solução bruta contendo xilose redutase (XR) de 

Candida guilliermondii foi estudada por Walsh et al. (2018). As células foram cultivadas em 
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meio contendo 5 g/L de extrato de levedura, 5 g/L de peptona, 20 g/L de xilose, 3 g/L 

K2HPO4 e 1 g/L de MgSO4, a 30 °C, 150 rpm durante 24 h. Após etapas de rompimento e 

centrifugação, o sobrenadante foi utilizado como extrato bruto de xilose redutase. A 

produção enzimática de xilitol foi realizada pela incubação deste extrato bruto em 

hidrolisado enzimático de palha de trigo (23,9 mg de xilose) em frascos Erlenmeyer 

contendo tampão fosfato 0,1 M (pH 7,0) e NADPH (10 mM). As condições ótimas para a 

síntese de xilitol usando o extrato bruto de xilose redutase foi a uma temperatura de 30 °C, 

pH 7,0, 8 horas de reação com 7,92 U de xilose redutase. Nestas condições, foi obtido 21 

mg de xilitol, o que corresponde a um rendimento de 86,6 %. 

 A otimização da produção enzimática de xilitol foi estudada por Branco; Santos; 

Silva (2011a). Neste estudo foi aplicada uma análise estatística juntamente com a 

metodologia de superfície de resposta para determinar um modelo capaz de explicar a 

produção de xilitol em função da concentração de xilose inicial e NADPH. Todos os ensaios 

foram realizados com temperatura de 25 °C e pH 7,0. Inicialmente foi realizada a preparação 

do extrato pré-purificado da enzima xilose redutase, que ocorreu em 3 etapas: o cultivo de 

Candida guilliermondii, ruptura das células e pré-purificação por micelas reversas. 

Inicialmente, foi demonstrado pelas resoluções matemáticas, que a maior produtividade 

volumétrica em xilitol (QP = 1,68 g/L.h) seria obtida com uma concentração inicial de xilose 

de 0,34 M e 1,80 mM de NADPH. No entanto, os autores afirmaram que um dos maiores 

contribuintes para o custo total do processo é o custo da coenzima NADPH. Dessa maneira, 

para a economia do processo, os autores consideraram uma região ampla que compreendia 

valores de produtividade de 1,60 g/L.h até 1,68 g/L.h. Com o intuito de reduzir a 

concentração da coenzima NADPH, os autores selecionaram a produtividade de 1,60 g/L.h 

para a etapa de otimização. As resoluções matemáticas e gráficas demonstraram que para 

atingir esta produtividade, seria necessário o uso de uma concentração de 1,20 mM de 

NADPH e uma concentração inicial de xilose de 0,34 M. Portanto, foi realizada ensaios 

nestas condições (0,34 M = 51 g/L de xilose, 1,20 mM de NADPH, 25 °C, pH 7,0), 

promovendo uma produção de xilitol de 18 g/L (QP = 0,75 g/L.h). Entretanto, o consumo de 

xilose foi de apenas 40 %, apresentando alta concentração de xilose residual (30 g/L) após 

24 h de processo. Em outro trabalho, estes mesmos autores avaliaram a produção enzimática 

de xilitol utilizando diferentes concentrações de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana-de-açúcar no meio de reação comercial (BRANCO; SANTOS; SILVA, 2011b). Neste 

estudo, foi utilizada a mesma metodologia para a preparação do extrato pré-purificado de 

xilose redutase, porém, foi adicionada a enzima glicose desidrogenase para a regeneração de 
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NADPH (Figura 11). Os ensaios foram realizados em módulo adaptado (BIOFLO III) a 

temperatura de 25 °C e pH 7,0, concentração inicial de xilose de 18,6 g/L e concentração 

inicial de glicose de 5,6 g/L, 0,2 mM de NADPH e atividade volumétrica de xilose redutase 

e glicose desidrogenase de 0,2 U/mL. A produção enzimática de xilitol foi avaliada em meio 

de reação contendo 20 a 100 % v/v de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-

açúcar, sendo xilose e glicose comercial adicionadas quando necessárias para atingir as 

concentrações mencionadas de 18,6 e 5,6 g/L, respectivamente. Os meios de reação 

contendo 20 e 40 % v/v de hidrolisado promoveram resultados semelhantes aos obtidos em 

meio sintético (controle), sendo que com 40 % v/v de hidrolisado obteve-se uma produção 

de 25,2 mM (3,83 g/L) de xilitol após 12 h de reação, com um consumo de xilose de 21 % 

(QP = 0,32 g/L.h). Estes parâmetros decaíram para 0,28 g/L.h e 0,26 g/L.h nas proporções 

de 80 e 100 % v/v de hidrolisado, respectivamente. Os autores concluíram que apesar do 

hidrolisado conter compostos derivados da hidrólise do material lignoselulósico que são 

inibitórios ao metabolismo de microrganismos, a atividade das enzimas no meio contendo 

hidrolisado (20 a 100 % v/v) foi mantida até o final da reação. Dessa maneira, os autores 

afirmaram que novos estudos devem ser direcionados a produção enzimática de xilitol em 

hidrolisado hemicelulósico. 

 

Figura 11 - Produção enzimática de xilitol com a etapa de regeneração de NADPH pela enzima glicose 

desidrogenase. 

 

 

Fonte: Adaptado de Branco, Santos e Silva (2011b). 
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2.4.7.2.3 Biotransformação  

 

Biotransformação emprega células microbianas em crescimento ou em repouso 

(íntegras ou permeabilizadas), para a obtenção de determinado produto em poucas etapas. 

As enzimas de células permeabilizadas envolvidas no processo de biotransformação são 

ativas e estáveis por longos períodos de tempo, por estarem naturalmente imobilizadas no 

interior das células e cercadas pelos componentes intracelulares (CÁNOVAS; IBORRA, 

2005).  

A permeabilização das células pode ser realizada por processos químicos 

(surfactantes) ou físicos (ex: congelamento e descongelamento), sendo o uso de surfactantes 

o mais empregado. As moléculas de surfactantes são anfifílicas, ou seja, possuem uma 

porção polar (hidrofílica) e uma porção apolar (hidrofóbica). Dentre os agentes tensoativos 

(surfactantes), existe uma determinada classificação baseada na carga da porção hidrofílica 

(polar), em que podem ser carregados (aniônicos ou catiônicos) ou neutros (zwiterionicos 

ou não-iônicos). Surfactantes neutros geralmente não promovem desnaturação de proteínas, 

enquanto os surfactantes iônicos promovem isto em baixas concentrações (OTZEN, 2011). 

Dessa maneira, os surfactantes não-iônicos têm sido utilizados para a permeabilização de 

células para aumentar atividade de enzimas (KAUR; SATYNARAYANA, 2010), aumentar 

a produção de determinada molécula (CORTEZ; MUSSATTO; ROBERTO, 2016; 

RAKICKA et al. 2016; SHIN et al. 2016).  A adição destes surfactantes causa aumento da 

atividade enzimática (Figura 10), na quantidade de produtos de biossíntese e assimilação de 

substrato (RAKICKA et al. 2016; CORTEZ; ROBERTO, 2012; SHIN et al. 2016).  

Figura 12 - Célula de levedura permeabilizada. 

 

Fonte: Wachtmeister e Rother (2016). 
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Quando os surfactantes estão em baixas concentrações, os monômeros de 

surfactantes dispersos no meio aquoso simplesmente se ligam a membrana, de forma a 

mimetizar a bicamada lipídica (Figura 13 - B). A medida que a concentração do surfactante 

é elevada para um valor igual ou maior que uma concentração crítica, denominada 

concentração micelar crítica (CMC), ocorre a saturação da bicamada com estes compostos, 

de modo que eles se autoassociam para formar agregados termodinamicamente estáveis e 

não covalentes, denominadas micelas. Nestas condições, haverá um sistema totalmente 

heterogêneo, com a presença de micelas constituídas por surfactantes e micelas mistas 

(surfactante e proteína; surfactante e lipídeo). Dependendo das condições de tratamento 

empregadas, os surfactantes são capazes de solubilizar proteínas de membrana sem alterar a 

função (KALIPATNAPU; CHATTOPADHYAY, 2005). 

Figura 13 - Estágios da solubilização de membranas biológicas. 

 

Fonte: Kalipatnapu e Chattopadhyay, (2005). 

 

Triton X-100 é um surfactante pertencente a classe dos não-iônicos, sendo 

caracterizado por sua capacidade de solubilizar proteínas de membrana com retenção de 

função. Este surfactante tem sido bastante utilizado para permeabilização celular, sendo 

capaz de produzir apenas interações hidrofóbicas e melhor para quebrar interações entre 

lipídeos e entre lipídeos e proteínas, do que entre apenas proteínas, sendo então, um 

tensoativo não-desnaturante (KALIPATNAPU; CHATTOPADHYAY, 2005). 

Kaur e Satyanarayana, (2010) estudaram a permeabilização de células de Pichia 

anomala com diversos surfactantes (Triton X-100, DMSO, SDS, Tween 80, CTAB) e 
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eluentes (tolueno, acetona, butanol, benzeno, etanol), com o objetivo de escolher o melhor 

tratamento para promover aumento da atividade de enzimas fitases. Neste estudo o 

tratamento com Triton X-100 promoveu os melhores resultados quando comparado aos 

outros surfactantes e eluentes. O tratamento de células com 5 % de Triton X-100 durante 30 

min promoveu um aumento de 15 % na atividade de fitases. 

Shin et al. (2016) estudaram a produção de D-tagatose (edulcorante) a partir de D-

galactose por células recombinantes de Corynebacterium glutamicun que expressam 

isomerase D-Galactose de Geobacillus thermodenitrificans. Neste estudo as células foram 

ressuspensas em soluções contendo 2 a 5 % (v/v) de Tween 20, Tween 40, Tween 80, Span 

20 ou Span 80 ou 0,5 a 1 % (v/v) de Triton X-100.  Os ensaios de permeabilização foram 

realizados em tampão HEPPS 50 mM (pH 8,5), contendo 15,6 g/L de células e 18 g/L de D-

galactose a 60 ºC, por 20 minutos. Neste estudo as células permeabilizadas com Triton X-

100 (1 % p/v) apresentaram uma maior atividade produtora de D-tagatose quando comparada 

com os outros surfactantes, atingindo uma atividade de 2,1 vezes maior do que as células 

não permeabilizadas. Os ensaios de produção de D-tagatose foram realizados em tampão 

HEPPS 50 mM (pH 8,5), contendo 300 g/L de D-galactose, 160 g/L de células, 55 ºC por 3 

h. As células permeabilizadas com 1 % (p/v) de Triton X-100 no primeiro lote das reações 

em batelada repetida, produziram 144 g/L de D-tagatose após 3 h, com uma conversão de 

48 % (p/p) e uma produtividade volumétrica de 48 g/L.h.  Os autores puderam concluir que 

a permeabilização das células com Triton X-100 promoveu aumento na atividade de 

produção de D-tagatose devido ao aumento na transferência de substrato e produto através 

da membrana e que a produção de D-tagatose utilizando um hospedeiro GRAS 

(Corynebacterium glutamicun) pode ser um processo de produção economicamente viável. 

O efeito dos surfactantes (Triton X-100, Span20 e Tween 80) sobre a produção de 

eritritol a partir de glicerol por células de Yarrowia lipolytica Wratislavia K1 foi avaliado 

por Rakicka et al. (2016). Para a definição do melhor surfactante, os ensaios foram realizados 

em frascos Erlenmeyer, onde a adição de Span20 na concentração de 0,25 g/L ao meio foi a 

que promoveu os melhores resultados (Qp = 0,95 g/L.h e YP/S = 0,46 g/g) quando comparado 

aos outros surfactantes. Após a definição do melhor agente permeabilizante, foram 

realizados ensaios em batelada alimentada em meio contendo 300 g/L de glicerol, 5g/L 

(NH4)2SO4, 0,22 g/L KH2PO4, 1 g/L MgSO4.7H2O, 1 g/L extrato de levedura e 25 g/L NaCl. 

O surfactante Span20 foi adicionado ao meio, promovendo uma produção de 142 g/L de 

eritritol após 5 dias (QP = 1,1 g/L.h e YP/S = 0,47 g/g), sendo uma produção 15 % maior do 

que o meio sem o surfactante. Dessa maneira, os autores concluíram que a adição de 
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determinados surfactantes ao meio promove aumento da permeabilidade da membrana 

celular e afeta a quantidade de metabólitos excretados pelas células.  

O arabitol tem sido relatado na literatura como um substrato potencial para a 

produção de xilitol, podendo ser utilizado por microrganismos do tipo Gluconobacter sp., 

capazes de converter arabitol a xilulose e posteriormente para xilitol (LI et al. 2016; QI et 

al. 2017). Li et al. (2016) estudaram a produção de xilitol por biotransformação através de 

células recombinantes de Gluconobacter oxydans com maior expressão das enzimas-chave 

da via das pentoses fosfato (PPP), glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PDH) e 6-

fosfogluconato desidrogenase (6PGDH). Inicialmente, realizaram a biotransformação em 

frascos Erlenmeyer, onde o meio continha apenas 30 g/L de D-arabitol como fonte de 

carbono e as células foram incubadas a 30 °C. Neste meio, ocorreu a primeira reação 

(oxidação de D-arabitol para D-xilulose) a 220 rpm durante 7 h. Após a adição de 5 % (p/v) 

de glicose, a velocidade de agitação foi modificada para 50 rpm, para ocorrer a redução de 

D-xilulose para xilitol durante 50 h. A adição de glicose como co-substrato tem como 

objetivo regenerar cofatores (NADPH e NADH).  A enzima G6PDH é a primeira enzima da 

via PPP e específica para NADP como coenzima, enquanto a enzima 6PGDH é a segunda 

enzima da via PPP e específica para NADH. Células de G. oxydans recombinantes com 

maior expressão destas enzimas poderiam possivelmente produzir altos teores de NADH e 

NADPH durante o metabolismo, pois G6PDH produz NADPH e 6PGDH produz NADH 

sob condições fisiológicas conforme demonstrado na Figura 14. 

Figura 14 - Estratégias para melhorar a bioconversão de arabitol em xilitol por G. oxydans. 

 

Fonte: Li et al. (2016). 

Nota: ArDH: arabitol desidrogenase;  

          XDH: xilitol desidrogenase;  

          NDTH: nicotinamida dinucleotídeo transidrogenase. 
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Ainda no estudo de Li et al. (2016), os resultados mostraram que G. oxydans PZ 

(superexpressão da enzima G6PDH) produziu 18,8 g/L de xilitol após 48 h, com um fator de 

conversão de 0,63 g/g, enquanto as células G. oxydans PG (superexpressão da enzima 

6PGDH) produziram 14,6 g/L de xilitol e um fator de conversão de 0,49 g/g. Estes valores 

foram muito superiores aos obtidos com as células naturais de G. oxydans (7,5 g/L de xilitol, 

YP/S = 0,25 g/g ), demonstrando que a modificação genética de ambas as células (PZ e PG) 

favoreceu a produção de xilitol quando comparado as células naturais. Neste estudo também 

foi avaliada a atividade das enzimas G6PDH e 6PGDH nas linhagens recombinantes e 

natural. A atividade da G6PDH em G. oxydans PZ foi cerca de 4,25 vezes maior do que em 

células G. oxydans PG e células naturais. Enquanto a atividade da enzima 6PGDH foi 2 

vezes maior em G. oxydans PG quando comparado as células G. oxydans PZ e 2,2 vezes 

maior do que em células naturais. No entanto, não foi observado aumento na atividade da 

enzima xilitol desidrogenase entre as cepas. Os autores também analisaram o número de 

moles de xilitol formado por mol de coenzima, onde em células G. oxydans PZ, o número 

de moles de xilitol formado por mol de NADP+/NAD+ foi de 1,15 ± 0,20 x 104 mol/mol, 

sendo o maior valor quando comparado as células PG (7,70±0,16) x 103 mol/mol) e células 

naturais (1180 mol/mol). Os autores puderam concluir que a superexpressão de G6PDH ou 

6PGDH em células de G. oxydans melhoraram a produção de xilitol a partir de arabitol. 

A produção de xilitol a partir de lactose foi relatada na literatura por Toyoda e 

Ohtaguchi (2009). Neste estudo, a produção de xilitol a partir de lactose foi realizada em três 

etapas: (1) conversão de lactose a D-arabitol por Kluyeromyces lactis NBRC 1903, (2) 

oxidação de D-arabitol para D-xilulose por Gluconobacter oxydans, (3) redução de D-

xilulose para xilitol por Candida shehatae na presença de etanol. Segundo os autores, a 

adição de etanol na terceira etapa tem um alto potencial para gerar NADH, uma vez que a 

oxidação de etanol em acetaldeído promove a geração desta coenzima, a qual é necessária 

para a conversão de xilulose para xilitol. Para a produção de D-arabitol a partir de lactose, 

inicialmente as células de Kluyeromyces lactis NBRC 1903 foram crescidas em meio 

sintético contendo lactose (555 mmol), 68,4 mmol de glutamina e 3,4 g/L de base 

nitrogenada de levedura (YNB) em biorreator de 2 L. Após 48 h, as células foram recolhidas 

por centrifugação, concentradas e transferidas para o biorreator de coluna de bolhas que 

continha 90 mmol/L de arabitol e 300 mmol/L de lactose, que após 6 h foi inserida mais 

solução de lactose (atingindo uma concentração de 500 mmol/L), gerando uma produção de 

174 mmol/L de arabitol após 42 h (QP = 2,16 mmol/L.h). Posteriormente, para a produção 

de xilulose, as células de G. oxydans em fase estacionária na concentração de 6,3 g/L foram 
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inoculadas em meio contendo 197 mmol/L de arabitol. Nesta etapa, foi produzido 191 

mmol/L de xilulose após 6 h.  Finalmente, a etapa de produção de xilitol a partir de xilulose 

foi realizada em frasco cilíndrico com Candida shehatae na presença de etanol, com uma 

concentração inicial de células em fase estacionária de 4 g/L. O meio contendo 3 g/L de 

extrato de levedura, 163 mmol/L de xilulose (equivale a 24,5 g/L), 37,9 mmol/L (NH4)2SO4, 

4,06 mmol/L de MgSO4.7H2O, 3,8 mmol/L de KH2PO4 e 9,76 mmol/L K2HPO4 foi utilizado 

para a produção de xilitol por células de Candida shehatae com adição de etanol numa 

concentração de 169 mmol/L. Neste experimento, foi produzido 3,5 g/L de xilitol e 

apresentou 10 g/L de xilulose residual, com uma produtividade volumétrica de 0,08 g/L.h, 

após 42,9 h de reação, atingindo um fator de conversão de 0,24 g/g, demonstrando neste 

estudo uma possibilidade para a produção de xilitol a partir de lactose. 

Devido às limitações recorrentes na produção de xilitol por via fermentativa, como 

reações paralelas e problemas de transferência de massa e por via enzimática, como etapas 

de purificação de enzimas e alto custo da coenzima NADPH, Cortez, Mussatto e Roberto 

(2016) estudaram a produção de xilitol usando as enzimas necessárias a este processo 

estando envoltas no próprio aparato celular, processo denominado de biotransformação. O 

meio de biotransformação foi composto por 57 g/L de xilose, 1,0 g/L de MgCl2.6H2O 

solubilizado em tampão fosfato de potássio 0,1M. Para a realização da produção de xilitol 

por biotransformação, foram utilizadas células de Candida guilliermondii permeabilizadas 

com Triton X-100, de modo a permeabilizar a membrana das células sem interferir na 

viabilidade celular, tendo como objetivo facilitar a absorção de substrato e liberação de 

produto. Através do estudo da temperatura e pH, foi demonstrado que a temperatura de 35 

°C e pH 6,5 gerou uma produção de 42 g/L de xilitol após 16 h de biotransformação, o que 

corresponde a um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,80 g/g e uma produtividade 

volumétrica em xilitol de 2,65 g/L.h. Adicionalmente, foi demonstrado que as células 

permeabilizadas mantiveram a assimilação de xilose em cerca de 90 % e produziram cerca 

de 40 g/L de xilitol durante 3 ciclos de 16 h cada. Os autores relataram que estes resultados 

são altamente relevantes quando comparados a produção de xilitol por tecnologia enzimática 

ou processo fermentativo. Entretanto, estudos relacionados aos processos de 

biotransformação com células permeabilizadas em hidrolisados hemicelulósicos de 

biomassa lignocelulósica ainda não foram reportados. 

A Tabela 1 sumariza os parâmetros de processo de produção de xilitol obtidos a partir 

de substratos sintéticos dos estudos citados acima. 
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Tabela 1 - Comparação dos resultados de produção de xilitol a partir de diversos substratos sintéticos 

empregando diferentes condições de processo.  

Processo 
Substrato 

(g/L) 

Microrganismos 

ou enzimas 

QP  

(g/L.h) 

YP/S 

(g/g) 
Referências 

Biotransformação 60,0 
Candida 

guilliermondii 
2,65 0,80 

Cortez, Mussatto e 

Roberto (2016) 

 

Biotransformação 

 

30,0 

 

Gluconobacter 

oxydans PZ 

recombinante 

 

0,39 0,64 Li et al. (2016) 

Biotransformação 24,5 Candida shehatae 0,08  0,24 
Toyoda e 

Ohtaguchi (2009) 

Fermentação 

(batelada) 
85,0 

Candida 

guilliermondii 

 

0,66 

 

 

0,75 

 

Cortez e Roberto 

(2006) 

Fermentação 

(batelada 

alimentada 

repetida) 

60,0 

 

Candida 

magnoliae 

 

 

 1,15 

 

 

0,70 

 

 

Sirisansaneeyakul 

et al. (2013) 

 

 

Fermentação 

(sistema contínuo) 

50,0 
Candida 

guilliermondii 
1,14 0,79 Faria et al. (2002) 

Enzimático 0,024 Xilose redutase 

 

0,003 

 

 

0,87 

 

Walsh et al. (2018) 

 

Enzimático 51,0 Xilose redutase 1,58 0,86 
Branco, Santos e 

Silva (2011a) 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.5 Produção de xilitol por leveduras em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz: Aspectos nutricionais e ambientais 

 

Os hidrolisados hemicelulósicos têm sido frequentemente utilizados para o 

desenvolvimento de um bioprocesso tecnicamente e economicamente viável para a geração 
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de xilitol. Estes hidrolisados podem ser obtidos por uma variedade de pré-tratamentos, onde 

os resultados do processo variam de acordo com o tipo de matéria-prima e as condições 

operacionais empregadas (Klinke et al. 2004). Conforme relatado por Castro et al. (2016) o 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz é composto por 19,2 g/L de xilose, 2,1 g/L de 

glicose, 5,2 g/L de arabinose e por diversos subprodutos que podem ser inibitórios ao 

metabolismo dos microrganismos, como 5-hidroximetilfurfural 100 mg/L, furfural 282 

mg/L, ácido furoico 49,2 mg/L, vanilina 72,7 mg/L, ácido p-cumárico 135,3 mg/L e ácido 

ferúlico 27 mg/L. Adicionalmente, Silva et al. (2013) demonstraram que o hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz também apresenta em sua constituição diversos minerais 

(sulfato, K, Fe, Mn, Mg, fosfato, Cr, Al, Na, Ca, Zn, Cu). Dessa maneira, a bioconversão de 

xilose em xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico é dependente não apenas da 

capacidade produtiva dos microrganismos combinado aos aspectos nutricionais 

(concentração inicial de xilose, composição nutricional do meio) e ambientais (temperatura, 

pH, taxa de agitação/transferência de oxigênio), mas também de sua tolerância a diversos 

compostos inibidores presentes nos hidrolisados (MUSSATTO; ROBERTO, 2004).  

Devido a presença de compostos inibidores em hidrolisados hemicelulósicos, e a fim 

de aumentar os parâmetros voltados a produção de determinado produto, como o xilitol, a 

otimização das condições de pré-tratamento como também a realização de métodos de 

detoxificação para a remoção eficiente de inibidores anterior a etapa de 

fermentação/biotransformação tem sido reportada na literatura (PALMQVIST; HAHN-

HAGERDAL, 2000; JÖNSSON et al. 2013). Dentre os métodos químicos de detoxificação, 

a combinação do ajuste de pH para induzir a precipitação e/ou instabilidade dos compostos 

tóxicos e a adsorção destes compostos no carvão ativo tem sido bastante utilizada 

(MUSSATO; ROBERTO, 2001; MUSSATO; SANTOS; ROBERTO, 2004; 

HERNÁNDEZ-PEREZ et al. 2016). 

Silva e Roberto (2001a) avaliaram a produção de xilitol em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz empregando células de Candida guilliermondii 

previamente adaptadas neste hidrolisado. A maior produção de xilitol obtida foi de 50 g/L a 

partir de 90 g/L de xilose inicial, com um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,67 g/g 

e uma produtividade de 0,41 g/L.h, enquanto células não adaptadas produziram apenas 17 

g/L de xilitol, com um fator de conversão de 0,35 g/g e uma produtividade de 0,14 g/L.h. 

Estes resultados demonstraram que a adaptação das células em hidrolisado promoveu 

resultados muito superiores quando comparado às células não adaptadas, sendo uma 

alternativa aos métodos de detoxificação utilizados para remoção de compostos inibitórios. 
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O efeito da velocidade de agitação (200, 300 e 500 ver/min) na produção de xilitol 

com alta concentração de xilose inicial (85 g/L) em batelada a partir de hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz por células de Candida guilliermondii foi avaliado por 

Mussatto e Roberto (2003). Neste estudo, a bioconversão de xilose em xilitol foi afetada pela 

velocidade de agitação/transferência de oxigênio, sendo o maior rendimento de xilitol (0,84 

g/g) e produtividade (QP = 0,17 g/L.h) obtidos com uma velocidade de agitação de 300 

rev/min. O hidrolisado hemicelulósico utilizado neste estudo não foi detoxificado e 

apresentava elevada concentração inicial de xilose. Dessa maneira, os autores concluíram 

que a presença de diversos compostos inibitórios e a complexidade do hidrolisado 

dificultaram a produção de xilitol a partir de xilose, sendo a detoxificação uma estratégia 

interessante para melhorar estes resultados.  

Em outro trabalho utilizando hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz visando a 

produção de xilitol por Candida guilliermondii FTI20037 foi avaliada, bem como a atividade 

de enzimas importantes para o metabolismo, como a xilose redutase (XR), xilitol 

desidrogenase (XD) e glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD). Os maiores resultados (QP 

= 0,40 g/L.h e YP/S = 0,60 g/g) foram obtidos quando a relação de G6PD/XR foi elevada 

(2,5). Sendo assim, os autores concluíram que a atividade volumétrica de XR deve ser 

elevada, mas a relação G6PD/XR foi considerada como um dos parâmetros chave para 

otimizar a produção de xilitol, devido a ação de G6PD na geração de NADPH, sendo 

fundamental para este processo (GURPILHARES et al. 2009). 

A produção de xilitol por células de Candida subtropicalis imobilizadas em filmes 

finos de hidrogel poliacríclico a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 

tratado com carvão ativo foi estudada por Liaw et al. (2008). Diferentes concentrações 

iniciais de xilose (80 a 200 g/L) foram avaliadas, onde concentração inicial de 100 g/L foi a 

que promoveu o maior fator de conversão de xilose em xilitol (0,65 g/g) após 180 h, gerando 

uma produtividade de 0,33 g/L.h, enquanto a concentração inicial de 200 g/L de xilose foi a 

que gerou o menor fator de conversão de xilose em xilitol, 0,40 g/g. Adicionalmente, no 

teste de durabilidade dos filmes finos de hidrogel poliacrílico, foi demonstrado que a 

atividade fermentativa das células foi mantida até 40 dias de batelada repetida, com um fator 

de conversão de xilose em xilitol de 0,70 g/g. Dessa maneira, os autores concluíram que uma 

concentração inicial de xilose maior que 100 g/L promoveu uma menor produção de xilitol 

devido a maior presença de furfurais residuais (inibidores) e que a imobilização das células 

pode ser uma estratégia promissora e durável.  
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O efeito da concentração inicial do inóculo na produção de xilitol por Candida 

guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz foi estudado por Roberto, 

Sato e Mancilha (1996a). Neste estudo foi demonstrado que a concentração inicial do 

inóculo afetou consideravelmente a produção de xilitol. O uso de uma concentração inicial 

de inóculo de 0,9 g/L promoveu uma produção máxima de xilitol de 40,5 g/L a partir de 79,3 

g/L de xilose inicial, com um fator de conversão máximo de xilose em xilitol de 0,71 g/g, e 

produtividade volumétrica em xilitol de 0,56 g/L.h. Adicionalmente, foi demonstrado que a 

produção de xilitol aumentou conforme aumentava a concentração inicial de inóculo, mas a 

partir de uma dada concentração (1,78 e 2,48 g/L), o consumo de xilose foi reduzido em 15 

%, sendo possivelmente um reflexo à baixa disponibilidade de oxigênio, pois uma maior 

concentração de células tende a reduzir o nível de oxigênio no meio, podendo afetar a 

absorção de xilose pela via das pentoses.  

O efeito combinado da concentração inicial de xilose e da concentração inicial de 

inóculo na produção de xilitol por células de Candida guilliermondii a partir de hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz sem qualquer suplementação nutricional foi avaliado por 

Silva e Roberto (2001b). Neste estudo foi utilizada uma metodologia de superfície de 

resposta, na qual a concentração inicial ideal de xilose foi de 82 g/L e um nível de inóculo 

de 3 g/L. Nestas condições, foi obtida uma produção de xilitol de 52 g/L após 96 h de 

fermentação em frascos Erlenmeyer (30 °C, 250 rpm), atingindo uma produtividade 

volumétrica de 0,54 g/L.h e um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,65 g/g. 

O efeito do pH e da fonte de nitrogênio (ureia ou sulfato de amônio) na produção de 

xilitol por células de Candida guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz foi avaliado por Roberto, Sato e Mancilha (1996b). Neste estudo foi verificado que o 

pH, a fonte de nitrogênio e a interação de ambos afetou significativamente a produção de 

xilitol. A partir de uma concentração inicial de xilose de 79,3 g/L e uma concentração inicial 

de inóculo de 0,5 g/L, a melhor produtividade volumétrica em xilitol (QP = 0,51 g/L.h) e o 

melhor fator de conversão de xilose em xilitol (YP/S = 0,68 g/g) foi obtido com um pH = 5,3 

e com o hidrolisado hemicelulósico suplementado com sulfato de amônio após 72 h. 

Um processo de biorrefinaria robusto e econômico para a co-produção contínua de 

etanol e xilitol a partir de palha de arroz em um biorreator de tanque agitado acoplado a uma 

unidade de microfiltração foi desenvolvido por Zahed et al. (2015). Para a produção de 

xilitol, foi utilizada Candida tropicalis NCIM3119, e para a produção de etanol foi utilizado 

Saccharomyces cerevisae. Ambas as cepas foram adicionadas em 3 L de uma mistura 

contendo hidrolisado hemicelulósico concentrado e detoxificado (75 g/L d glicose e 40 g/L 



61 
 

de xilose), extrato de levedura (10 g/L) e sulfato de diamônio (5 g/L). Esta mistura foi 

transferida para o biorreator, e após 150 h de co-cultura contínua (30 °C, pH 5,0, 300 rpm), 

uma produção de 31 g/L de xilitol foi obtida (YP/S = 0,78 g/g). Adicionalmente, foi produzido 

55 g/L de etanol (YP/S = 0,70 g/g). No sistema em batelada única, as maiores produções de 

xilitol e etanol foram de 26,5 g/L (0,58 g/g) e 31,5 g/L (0,42 g/g), respectivamente. Dessa 

maneira, os autores concluíram que a co-cultura contínua é capaz de promover maiores 

produções de etanol e xilitol quando comparado aos cultivos em batelada única, e é uma 

estratégia que reduziria os custos gerais de produção, devido a produção simultânea de etanol 

e xilitol. 

Uma condição otimizada da produção de xilitol por células de Candida 

guilliermondii a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz foi demonstrada por 

Silva et al. (2006) em biorreator de bancada. Células de Candida guilliermondii foram 

crescidas em hidrolisado hemicelulósico e, após 45 h, foi produzido 45,4 g/L de xilitol (a 

partir de 82,5 g/L de xilose inicial), obtendo uma produtividade volumétrica em xilitol de 

1,01 g/L.h e um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,58 g/g. Enquanto em frascos 

Erlenmeyer, a produção de xilitol foi de 51,4 g/L após 96 h, com uma produtividade 

volumétrica em xilitol de 0,54 g/L.h e um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,59 

g/g. Dessa maneira, a fermentação em biorreator de bancada permitiu aumentar em cerca de 

90% a produtividade volumétrica em xilitol quando comparado aos resultados obtidos em 

frascos Erlenmeyer, mostrando a importância de um estudo detalhado que relacione a 

transferência de oxigênio, concentração inicial de xilose e concentração inicial de inóculo 

para otimizar a fermentação em biorreator.  

Métodos de detoxificação do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz foram 

estudados por Baek e Kown (2007) para melhorar a produção de xilitol por células de 

Candida mogii. Neste estudo, o hidrolisado foi tratado com 6 diferentes métodos de 

detoxificação, (N) neutralização do pH para 5,5 com Ca(OH)2; (U) aumento do pH para 8-

10 com Ca(OH)2  seguido de redução do pH para 5,5 com H2SO4 – chamado de ultra 

alcalinização; (NC) neutralização e adsorção com carvão ativo; (NR) neutralização e 

adsorção com resinas de troca iônica; (UC) ultra alcalinização e adsorção com carvão ativo; 

(UR) ultra alcalinização e adsorção com resinas de troca iônica. A análise dos parâmetros 

cinéticos na produção de xilitol por fermentação foi avaliada. A maior produção de xilitol 

foi de 27,4 g/L (YP/S = 0,53 g/g e QP = 0,38 g/L.h) a partir de 57,7 g/L de xilose inicial em 

hidrolisado tratado com ultra alcalinização e adsorção com carvão ativo. Os tratamentos 

contendo ultra alcalinização (UC e UR) geraram as maiores produções de xilitol, com 27,4 
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g/L de xilitol no hidrolisado tratado com ultra alcalinização e carvão ativo (UC) e 23,2 g/L 

de xilitol no tratamento com ultra alcalinização e resinas de troca iônica (UR). 

Adicionalmente, os ensaios UC e UR apresentaram uma remoção de 44 e 51 % de compostos 

fenólicos, enquanto os ensaios NC e NR, apresentaram uma remoção de 26 e 37 % de 

compostos fenólicos, respectivamente. Dessa maneira, este estudo demonstrou que a ultra 

alcalinização foi mais eficaz que a neutralização para o tratamento do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz, devido a maior remoção de compostos fenólicos. 

Uma condição experimental ótima para o tratamento de hidrolisado hemicelulósico 

de palha de arroz com carvão ativado para a produção de xilitol foi determinada por Mussatto 

e Roberto (2004). Neste estudo, a combinação ótima de pH, temperatura e velocidade de 

agitação (pH 2,0, 150 rpm, 45 °C durante 60 minutos) promoveu uma remoção de 25,8 % 

de produtos de degradação da lignina, com uma produtividade volumétrica em xilitol de 0,57 

g/L.h e um YP/S = 0,72 g/g, mostrando que o método de detoxificação do hidrolisado 

promoveu aumento de sua fermentabilidade. 

O tratamento de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz com carvão ativado foi 

estudado por Mussatto e Roberto (2001). Neste estudo foram avaliadas 4 formas de 

tratamento do hidrolisado (90 g/L de xilose inicial): OT: aumento do pH para 8 com NaOH 

seguido de redução do pH para 6,5 com H2SO4; 2: OT + carvão ativo (razão 

hidrolisado:carvão de 120 g/g); 3: OT + carvão atiado (40 g/g); 4: OT + carvão ativado (24 

g/g). Os melhores resultados foram obtidos com o tratamento 3, que removeu 27 % de 

compostos fenólicos e houve uma produção de 59 g/L de xilitol (YP/S = 0,72 g/g e QP = 0,61 

g/L.h) após 96 h, bem próximos aos obtidos em meio semi-definido (YP/S = 0,70 g/g; QP = 

0,62 g/L.h). O tratamento OT foi capaz de remover 18 % de compostos fenólicos, o que pode 

ser justificado pelo fato do ajuste do pH ter promovido a precipitação de alguns compostos 

tóxicos, incluindo os fenólicos. Os autores puderam concluir que a adsorção com carvão 

ativo é um bom método para superar a inibição de microrganismos causada por compostos 

tóxicos presentes nos hidrolisados.  

O efeito do tratamento com carvão ativado de hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz foi estudado por Liaw et al. (2008) na produção de xilitol por células de Candida 

subtropicalis imobilizadas em filmes finos de hidrogel poliacrílico. Antes do tratamento com 

carvão ativo, foi observada uma acentuada inibição, de modo que a partir de 100 g/L de 

xilose inicial, apenas 20 g/L de xilose foi consumida e nenhum xilitol havia sido produzido 

após 180 h. Após o tratamento do hidrolisado com carvão ativado, cerca de 90 % de xilose 

inicial foi consumida e houve uma produção de cerca de 60 g/L de xilitol (atingindo um fator 
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de conversão de xilose em xilitol de 0,65 g/g), mostrando que o tratamento com carvão ativo 

promoveu grande melhora na produção de xilitol devido à redução de compostos inibitórios 

no hidrolisado hemicelulósico. 

A Tabela 2 sumariza os parâmetros de processo de produção de xilitol obtidos a partir 

do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz dos estudos citados acima. 

 

 



 
 

Tabela 2 - Estudos relacionados a produção de xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz.  

 

Microrganismo 

Concentração de 

Xilose Inicial 

(g/L) 

Concentração 

Celular Inicial 

(g/L) 

Xilitol 

(g/L) 

YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/l.h) 
Tipo de reator Referência 

Candida guilliermondii 

FTI20037 
79,3 0,90 40,5 0,71 0,56 Frasco Erlenmeyer 

Roberto, Sato e Mancilha, 

(1996a) 

Candida guilliermondii 

FTI20037 
79,3 0,50 36,9 0,68 0,51 Frasco Erlenmeyer 

Robert, Sato e Mancilha 

(1996b) 

Candida guilliermondii 

FTI20037 
90,0 2,50 59,0 0,72 0,61 Frasco Erlenmeyer Mussatto e Roberto (2001) 

Candida guilliermondii 

FTI20037 
82,0 3,0 52,0 0,65 0,54 Frasco Erlenmeyer Silva e Roberto (2001b) 

Candida guilliermondii 

FTI20037 
85,0 3,0 12,0 0,84 0,17 Biorreator de tanque agitado Mussatto e Roberto (2003) 

Candida guilliermondii 

FTI20037 
82,5 3,10 45,4 0,58 1,01 Biorreator de tanque agitado Silva et al. (2006) 

Candida 

mogii 
57,7 2,50 27,4 0,53 0,38 Frasco Erlenmeyer Baek e Kown (2007) 

*Candida subtropicalis 

WF79 
100 **11,5 66,0 0,65 0,33 Frasco Erlenmeyer Liaw et al. (2008) 

Candida guilliermondii FTI 

20037 
66,10 3,0 38,5 0,60 0,40 Frasco Erlenmeyer Gurpilhares et al. (2009) 

Candida tropicalis NCIM 

3119 
40,0 20 31,0 0,78 0,21 Biorreator de tanque agitado Zahed et al. (2015) 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: (*): células imobilizadas. (**): mg de célula/g de filme.

6
4
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3 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar o potencial biocatalítico de 

células de Candida guilliermondii permeabilizadas com Triton X-100 na produção de xilitol 

a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz. Para atingir o objetivo do trabalho, 

as seguintes etapas deverão ser cumpridas: 

Obtenção e caracterização química da palha de arroz e do hidrolisado 

hemicelulósico e posterior concentração do hidrolisado para aumentar a 

concentração de xilose no licor;   

 

Avaliação do crescimento de células de Candida guilliermondii em meio 

semi-definido e em hidrolisado hemicelulósico com extrato de levedura ou 

extrato de farelo de arroz; 

 

Estabelecimento de um planejamento experimental para avaliar o efeito do 

tampão fosfato de potássio (KH2SO4 e K2HSO4) e do MgCl2.6H2O sobre a 

biotransformação de xilose em xilitol por células de Candida guilliermondii 

permeabilizadas com Triton X-100 em hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz não detoxificado e detoxificado com carvão ativado; 

 

Estudo da permeabilização de C. guilliermondii com Triton X-100 sobre a 

biotransformação de xilose em xilitol empregando hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz; 

 

Avaliação do bioprocesso em batelada repetida empregando o hidrolisado 

nas condições previamente definidas; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fermentação I do 

Departamento de Biotecnologia - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 

Paulo (EEL/USP).  

 

Figura 15 - Esquema das etapas que compõem o estudo. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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4.1 Obtenção da matéria-prima 

 

A palha de arroz foi obtida de plantação nas proximidades da cidade de Lorena, no 

estado de São Paulo. Esta biomassa foi exposta ao sol para reduzir a umidade até cerca de 

10 %. Posteriormente, a palha de arroz foi moída em moinho de martelo (BEMEDETTI – 

dupla 270), pesada, ensacada e estocada até as etapas de pré-tratamentos. O material obtido 

após a moagem foi caracterizado quimicamente de acordo com o protocolo padrão do 

National Renewable Energy Laboratory (SLUITER et al. 2012) e armazenado até a 

realização dos pré-tratamentos. 

 

4.2 Pré-tratamento e obtenção do hidrolisado hemicelulósico 

 

Foram realizados dois pré-tratamentos sequenciais da palha de arroz, em que 

primeiramente foi feito o tratamento alcalino (desacetilação) e posteriormente o processo de 

hidrólise com ácido diluído. 

 

4.2.1 Pré-tratamento alcalino (desacetilação) 

 

Em uma primeira etapa do pré-tratamento, a palha de arroz passou por um tratamento 

alcalino com o objetivo de remover os grupos acetil (desacetilação). Nesta etapa foram 

utilizadas condições ótimas obtidas por Castro e colaboradores (2016). Dessa maneira, a 

desacetilação da palha foi realizada na temperatura de 70 °C empregando 45 minutos com 

uma solução de NaOH (0,8 % m/v) com uma proporção sólido: líquido de 1:10, o que 

corresponde a uma carga de 80 mg de NaOH por grama de biomassa. Os experimentos foram 

realizados em reator de aço inoxidável de 50 L aquecido por resistência elétrica e agitado 

por rotação no seu próprio eixo (2 rpm). No final da reação, o reator foi arrefecido até à 

temperatura ambiente, e a fração sólida recuperada por centrifugação. Os sólidos 

recuperados (palha de arroz desacetilada) foram lavados com água de torneira para remoção 

do excesso de NaOH até que a água de lavagem atingisse um pH próximo a 7,0, e secos ao 

sol até atingir 10 % de umidade, sendo depois caracterizados para determinar as alterações 

da composição da biomassa (SLUITER et al. 2012).  
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4.2.2 Obtenção do hidrolisado hemicelulósico 

 

Numa segunda etapa, a palha de arroz desacetilada foi tratada com ácido sulfúrico 

diluído para a obtenção da fração hemicelulósica. Nesta etapa foram utilizadas condições 

ótimas definidas por Ferreira, (2017). As reações foram realizadas em reator de aço inox 

com painel de controle de volume máximo de trabalho de 80 L, empregando 0,85 % (m/v) 

de H2SO4, proporção sólido:líquido de 1:10, 150 °C durante 10 minutos. A fração sólida foi 

separada, lavada com água até que o líquido atingisse um pH neutro. Os sólidos obtidos 

foram então caracterizados quanto ao teor de celulose, hemicelulose e lignina, de acordo 

com Sluiter et al. (2012), enquanto a fração líquida (hidrolisado hemicelulósico) foi 

concentrada para aumentar a concentração de xilose e caracterizada quanto aos teores de 

açúcares e ácido acético para posteriormente ser usada nas etapas de cultivo e 

biotransformação. 

 

4.2.3 Caracterização do material lignocelulósico 

 

Após a realização do pré-tratamento e da hidrólise ácida da palha de arroz, foram 

avaliados parâmetros através da caracterização química das frações (celulose, hemicelulose, 

lignina solúvel e insolúvel, cinzas e extrativos), em todas as etapas (palha in natura, após a 

desacetilação e após o tratamento com ácido diluído) baseada na metodologia padrão do 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) (SLUITER et al. 2012).  

Inicialmente, foi pesado 0,3 g de cada palha de arroz tratada em tubos de ensaio. 

Posteriormente, estes tubos com palha de arroz foram colocados em banho-maria a 30 ºC e 

adicionado 3 mL de H2SO4 (72 % p/p). A reação foi realizada por 1 hora em banho-maria e 

a cada 10 minutos o conteúdo foi misturado com bastão de vidro. Após 1 hora, os tubos 

foram retirados e adicionado 84 mL de água destilada, e posterior transferência para frascos 

de 250 mL. Estes frascos foram autoclavados a 121 °C durante 1 hora para promover a 

hidrólise completa dos oligômeros restantes. Posteriormente, o conteúdo dos frascos foi 

filtrado em cadinhos de vidro com filtro, os quais foram anteriormente tarados e pesados 

após 30 minutos em dissecador a vácuo. Após filtração, o conteúdo líquido foi transferido 

para balões de 100 mL, e 1mL de cada balão foi transferido para balões de 25 mL para a 
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leitura da absorbância no espectrofotômetro (205 nm) para análise de lignina solúvel de 

acordo com a equação (1): 

% 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑙 =  
C (lignina solúvel)x 0,5 

mA
 x 100 

Onde: Clignina solúvel = concentração de lignina solúvel (g/L); mA = massa da amostra 

seca. A concentração de lignina solúvel foi determinada pela equação 2: 

 

Onde: Ahid280 = absorbância do hidrolisado alcalinizado a 280nm (com a correção da 

diluição); APD280 = absorbância dos produtos de degradação de açúcares. Sendo a 

absorbância dos produtos de degradação de açúcares (APD280) representada pela equação 3: 

 

Onde: CFurf e CHMF concentração de furfural e hidroximetilfurfural, respectivamente, 

no hidrolisado (g/l); ℇFurf = absortividade do furfural (146,85 L/g.cm); ℇHMF = absortividade 

do hidroximetilfurfural (114 L/g.cm). 

O conteúdo restante dos balões de 100 mL foi filtrado com uma seringa com filtro de 

membrana para análise por técnicas de cromatografia líquida para obtenção do conteúdo de 

glicose, xilose, arabinose e ácido acético, as quais foram utilizadas para o cálculo da 

porcentagem de celulose, hemicelulose e grupos acetil presentes na amostra de acordo com 

as equações 4, 5 e 6, respectivamente.  

                                                   

 

     (1) 

(2) 

(3) 

       (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (5) 
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Onde Fc = fator de conversão (0,9 para celulose, 0,88 para hemicelulose e 0,72 para 

grupos acetil); FPH = fator de perda de hidrólise (1,055 para celulose e 1,155 para 

hemicelulose); Cgli, Cxil, Cara e Cacet (concentração em g/L de glicose, xilose, arabinose e 

ácido acético, respectivamente). 

O material sólido retido no filtro dos cadinhos foi lavado com água destilada e 

posteriormente colocado na estufa a 100 °C para secagem. Após isto, estes cadinhos foram 

colocados em dissecador a vácuo por 30 minutos e depois pesados para análise de lignina 

insolúvel. Sendo assim, a relação entre a massa do resíduo e a massa inicial da amostra foi 

utilizada para determinar a porcentagem de lignina insolúvel presente nas amostras (equação 

7). 

 

Onde mA = massa da amostra seca (g); mR = massa do resíduo de lignina; mC = massa 

de cinzas após calcinação (g).  

Para a análise de cinzas, o conteúdo sólido retido no filtro dos cadinhos de vidro 

(número 3) foi transferido para cadinhos de porcelana que estavam na estufa a 100 °C 

durante 24 horas e que foram resfriados durante 30 minutos a vácuo. Os cadinhos de 

porcelana foram pesados vazios e com o conteúdo sólido. Então, estes cadinhos de porcelana 

com o material sólido foram colocados na mufla (QUIMIS) durante 3 horas a 575 ºC. Para 

a análise de cinzas totais, outros cadinhos de porcelana vazios que estavam na estufa a 100 

ºC foram pesados após resfriamento no dissecador a vácuo e posteriormente a palha de arroz 

que não passou pelas etapas de caracterização foi colocada nestes cadinhos de porcelana para 

pesagem, e por fim foram colocados na mufla durante 3 horas a 575 ºC. O teor de cinzas foi 

então determinado pela equação 8. 

 

Onde mCT = massa de cinzas totais após calcinação (g); mA = massa da amostra analisada 

seca (g). 

 

        (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (8) 

     (7) 
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4.3 Microrganismo  

 

Para os ensaios de produção de xilitol foi utilizada a levedura Candida guilliermondii 

FTI 20037 obtida da coleção de culturas do Grupo de Microbiologia Aplicada e 

Bioprocessos do Departamento de Biotecnologia da EEL-USP, a qual foi previamente 

selecionada para a produção de xilitol por Barbosa et al. (1988). A cultura foi repicada em 

tubos de ensaio contendo ágar extrato de malte inclinado e conservada em geladeira a 4 ºC.  

 

4.4 Preparo do inóculo e Condições de cultivo  

 

Para o preparo do inóculo, em condições assépticas, o conteúdo de um tubo com ágar 

extrato de malte com a levedura Candida guilliermondii recém repicada (24 horas antes) foi 

transferido com o auxílio de uma alça para um tubo contendo 5 mL de água destilada 

esterilizada. Alíquotas de 1 mL da suspensão obtida foram transferidas para frascos 

Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de meio.  

Para o cultivo das células em meio semi-definido foi utilizado um meio composto 

por xilose (30 g/L), glicose (1,5 g/L), (NH4)2SO4 (3 g/L) e CaCl2.2H2O (0,1 g/L), 

suplementado com extrato de levedura (3 g/L) ou extrato de farelo de arroz (20 % v/v). Para 

o preparo destes meios, foram utilizadas soluções concentradas de cada componente. As 

soluções concentradas de glicose (150 g/L) e xilose (400 g/L) foram autoclavadas a 112 °C 

por 15 minutos e os outros componentes, extrato de levedura (100 g/L); (NH4)2SO4 (70 g/L); 

CaCl2.2H2O (10 g/L) e suspensão de farelo de arroz (10 % p/v), a 121 °C por 20 minutos.  

O extrato de farelo de arroz foi obtido após centrifugação da suspensão a 2000 xg 

por 20 minutos, onde o sobrenadante (fração líquida) corresponde ao extrato de farelo de 

arroz. Os outros componentes foram então misturados assepticamente para se obter a 

concentração desejada de cada nutriente no meio de cultivo. 

Para o cultivo das células em hidrolisado hemicelulósico que foi obtido e concentrado 

conforme descrito no tópico 4.2.2, o pH deste hidrolisado foi ajustado para 5,5 com NaOH 

10 M e posteriormente centrifugado. Foi analisada a suplementação do hidrolisado com 

extrato de levedura (3 g/L) ou extrato de farelo de arroz (20 % v/v) na presença dos mesmos 

sais utilizados na descrição acima do meio semi-definido. 
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Todos os ensaios de crescimento de células de Candida guilliermondii foram 

realizados em frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de meio (semi-definido ou 

hidrolisado), a 30 °C e 200 rpm em shaker TE-420 TECNAL. Foram retiradas alíquotas de 

1,2 mL a cada 5 horas para determinação da concentração celular, concentração de açúcares, 

produção de metabólitos, pH e viabilidade celular. Para a determinação da concentração 

celular, um volume de 0,2 a 0,3 mL das alíquotas retiradas a cada 5 horas foram diluídas em 

balão volumétrico conforme o necessário para analisar a D.O a 600 nm em 

espectrofotômetro U-1800 Hitachi, e a concentração celular foi calculada de acordo com a 

curva padrão obtida e descrita no item 4.9.2. Já para a determinação da concentração de 

açúcares, produção de metabólitos e viabilidade celular, as alíquotas retiradas a cada 5 horas 

foram centrifugadas, o sobrenadante utilizado para analisar o consumo de açúcares e 

produção de metabólitos, conforme a metodologia descrita no item 4.9.3. Os pellets de 

células foram ressuspensos em água destilada esterilizada para analisar a viabilidade celular, 

conforme descrito no item 4.9.4. Todos os ensaios foram realizados em duplicatas. 

 

4.5 Permeabilização das células de Candida guilliermondii com Triton X-100 

 

Esta etapa foi realizada conforme o protocolo de permeabilização celular descrito por 

Cortez, Mussatto e Roberto (2016). Para isto, as células de Candida guilliermondii foram 

cultivadas em meio semi-definido suplementado com extrato de farelo de arroz ou em 

hidrolisado hemicelulósico contendo 30 g/L de xilose e sem qualquer suplementação sob 

agitação de 200 rpm e 30 °C em shaker TE-420 TECNAL. Após as células atingirem a fase 

estacionária (24 horas em meio semi-definido e 54 horas em hidrolisado), o Triton X-100, 

previamente esterilizado a 112 °C durante 15 minutos, foi adicionado diretamente ao meio 

de cultivo, utilizando uma razão de célula:surfactante de 1:0,9 g/g. Após o tempo de 50 

minutos, as células foram separadas por centrifugação (5600 x g durante 20 min), lavadas 

duas vezes com tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 6,9), concentradas até atingir uma 

concentração celular de 10 a 12 g/L e mantidas na mesma solução tampão até a etapa de 

biotransformação. 

Para o preparo da solução tampão fosfato de potássio (pH 6,9) foi pesado 14,7 g de 

K2HPO4 e 2,86 g de KH2PO4 para 1 litro de solução na concentração de 0,1 M. 

Posteriormente, a solução foi autoclavada a 121 °C durante 20 minutos. 
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4.6 Efeito do meio de permeabilização celular sobre a biotransformação de xilose 

em xilitol por C. guilliermondii  

 

As células de Candida guilliermondii permeabilizadas em meio semi-definido ou em 

hidrolisado (item 4.5) foram utilizadas como biocatalisador para a biotransformação de 

xilose em xilitol empregando meio definido tamponado (pH 6,9) contendo xilose como única 

fonte de carbono e suplementado com MgCl2.6H2O (1,0 g/L) conforme descrito por Cortez, 

Mussatto e Roberto (2016). Para a realização destes ensaios, as células permeabilizadas 

foram concentradas para atingir 10-12 g/L e mantidas em tampão fosfato de potássio. 

Posteriormente, as células foram centrifugadas, o sobrenadante descartado e as células 

transferidas para o meio de biotransformação (meio definido ou hidrolisado), conforme 

esquematizado na Figura 16. 

Adicionalmente, as células permeabilizadas em meio semi-definido ou em 

hidrolisado (item 4.5), também foram utilizadas como biocatalisador para a 

biotransformação de xilose em xilitol, empregando hidrolisado hemicelulósico concentrado 

contendo 60 g/L de xilose. Para a realização destes ensaios, o pH do hidrolisado foi corrigido 

para 6,8-7,0 com NaOH 10 M e posteriormente, centrifugado para ser utilizado nas etapas 

de biotransformação.  

 

Figura 16 - Esquema das etapas de biotransformação em meio definido e em hidrolisado hemicelulósico. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Todos os ensaios de biotransformação foram realizados em frascos Erlenmeyer de 

50 mL contendo 25 mL de meio (semi-definido ou hidrolisado), incubados num agitador 

rotativo a 200 rpm durante 21 horas a 35 °C em shaker MAXQ 7000 – Thermo Scientific. 

Nos tempos de 0, 4, 15, 17 e 21 horas foram retiradas alíquotas de 1 mL para analisar a 

concentração de açúcares, produção de xilitol, pH, concentração e viabilidade celular. Todos 

os ensaios foram realizados em duplicata. 

 

4.7 Efeito do tampão fosfato de potássio e do MgCl2.6H2O sobre a biotransformação 

de xilose em xilitol por C. guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz  

 

Para avaliar o efeito da adição de tampão fosfato de potássio (K2HPO4 e KH2PO4 – 

0,1 M) e MgCl2.6H2O (1,0 g/L), sobre a biotransformação em hidrolisado hemicelulósico 

(não detoxificado e detoxificado com carvão ativado) por células permeabilizadas em meio 

semi-definido, utilizou-se um planejamento experimental 22 com 3 pontos centrais, 

conforme mostrado na Tabela 3. 

O tratamento do hidrolisado com carvão ativado foi baseado na metodologia descrita 

por Mussatto, Santos e Roberto (2004). Os experimentos de adsorção com carvão ativado 

foram realizados em frascos Erlenmeyer contendo 1,92 g de carvão ativado em 50 mL de 

hidrolisado, o que corresponde a uma relação carvão:hidrolisado de 25 g/kg. Os frascos 

foram mantidos em agitador rotatório (shaker MAXQ 7000 – Thermo Scientific) a 150 rpm 

e 45 °C durante 60 minutos. Posteriormente o carvão ativado foi removido por centrifugação 

(1100 xg por 15 minutos). 

Para os ensaios de biotransformação em hidrolisado não detoxificado e detoxificado 

com carvão ativado, o pH foi corrigido para 6,8-7,0 através da adição de NaOH 10 M e 

posteriormente, centrifugado para remoção de sólidos. Já nos hidrolisados que serão 

suplementados com sais (K2HPO4 e KH2PO4) do tampão fosfato de potássio, o pH foi 

corrigido para 6,0 pela adição de NaOH 10 M. Posteriormente, foi adicionado os sais 

(K2HPO4 e KH2PO4) que foram previamente pesados para se obter uma concentração de 0,1 

M no meio. Caso fosse necessário, colocou-se mais NaOH 10 M para atingir o pH desejado 

(6,8-7,0). Deixou-se agitando com agitador magnético durante 3 horas para garantir que o 
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pH não decaísse. Após este tempo, o hidrolisado foi novamente centrifugado e pronto para 

uso na etapa de biotransformação.  

 

Tabela 3 - Planejamento experimental dos ensaios de produção de xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico 

de palha de arroz não detoxificado e detoxificado com carvão ativado. 

Ensaios 

Hidrolisado não detoxificado Hidrolisado detoxificado 

K2HPO4/KH2PO4 

(0,1 M) 

MgCl2.6H2O 

(1,0 g/L) 

K2HPO4/KH2PO4 

(0,1 M) 

MgCl2.6H2O 

(1,0 g/L) 

1 - - - - 

2 + - + - 

3 - + - + 

4 + + + + 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 

Fonte: Autoria própria. 

Para os ensaios de biotransformação em hidrolisado (não detoxificado e detoxificado 

com carvão ativado) contendo MgCl2.6H2O, uma solução concentrada de MgCl2.6H2O (50 

g/L) foi preparada e esterilizada a 121 °C durante 20 minutos. Posteriormente, foi adicionado 

MgCl2.6H2O ao hidrolisado de forma a se obter uma concentração de 1,0 g/L no meio.  

Todos os ensaios de biotransformação foram realizados em frascos Erlenmeyer de 

50 mL contendo 25 mL de hidrolisado hemicelulósico (não detoxificado e detoxificado com 

carvão ativado), incubados num agitador rotativo a 200 rpm durante 21 horas a 35 °C e com 

uma concentração celular de cerca de 10-12 g/L conforme descrito por Cortez, Mussatto e 

Roberto (2016). Nos tempos de 0, 4, 15, 17 e 21 horas de biotransformação foram retiradas 

alíquotas de 1 mL para analisar a concentração de açúcares, produção de xilitol, pH, 

concentração e viabilidade celular.  

 

4.8 Reutilização das células permeabilizadas  

 

Para estes ensaios foram utilizadas células de Candida guilliermondii 

permeabilizadas com Triton X-100 em meio semi-definido. A biotransformação foi 

conduzida em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz sem tratamento com carvão 
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ativado e sem adição de tampão fosfato de potássio e MgCl2.6H2O empregando 10-12 g/L 

de células. A cada ciclo de 15 horas, as células foram recolhidas por centrifugação (5600 xg, 

10 °C, 20 min), lavadas duas vezes com tampão fosfato de potássio 0,1 M e depois 

transferidas para novo meio reacional a base de hidrolisado. Estas etapas foram realizadas 

em frascos Erlenmeyer de 50 mL contendo 25 mL de hidrolisado, que foram incubados num 

agitador rotativo a 200 rpm e 35 °C (MAXQ 7000 – Thermo Scientific). No tempo inicial e 

final (0 h e 15 h) de cada ciclo de biotransformação foram retiradas alíquotas de 1 mL para 

análise da concentração de açúcares, produção de xilitol, pH, concentração de biomassa e 

viabilidade celular. Todos os ensaios foram realizados em duplicata. 

 

4.9 Métodos analíticos 

 

4.9.1 Determinação do teor de umidade da palha de arroz 

 

O teor de umidade da palha de arroz foi determinado através de secagem de amostra 

da palha em estufa a 105 °C até o peso ficar constante. O valor em percentagem foi calculado 

dividindo-se a diferença entre o peso inicial e o peso final da amostra pelo peso inicial, 

multiplicando-se o resultado por 100. 

 

4.9.2 Determinação da concentração celular 

 

A concentração celular foi determinada através de uma curva de calibração que 

correlaciona absorbância (densidade óptica) com a massa seca de células, utilizando o 

espectrofotômetro (U-1800 Hitachi). Para a realização da curva, após os cultivos, o conteúdo 

foi centrifugado (2000 xg por 20 min) de modo a descartar o sobrenadante (meio de cultivo) 

e o pellet lavado 3 vezes com água destilada autoclavada e finalmente ressuspenso também 

em água destilada autoclavada para se obter uma suspensão celular homogênea concentrada. 

A partir desta suspensão, foram realizadas diversas diluições que foram submetidas a leitura 

da absorbância em espectrofotômetro a 600 nm, utilizando-se água destilada como branco. 

A massa seca foi obtida a partir de alíquotas de 4 mL desta suspensão concentrada colocadas 

em cadinhos de porcelana que foram secas em estufa a 105 °C por 24 horas. 
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Curva padrão nos diferentes meios de cultivo está mostrado nas Figuras 17, 18, 19, 

20 e 21. 

Figura 17 - Curva padrão obtida do cultivo em meio semi-definido suplementado com extrato de levedura. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

Figura 18 - Curva padrão obtida do cultivo em meio semi-definido suplementado com extrato de farelo de 

arroz. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 19 - Curva padrão obtida do cultivo em hidrolisado hemicelulósico suplementado com extrato de  

levedura. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

Figura 20 - Curva padrão obtida do cultivo em hidrolisado hemicelulósico suplementado com extrato de 

farelo de arroz. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 21 - Curva padrão obtida do cultivo em hidrolisado hemicelulósico sem suplementação. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.9.3 Determinação da concentração de açúcares, ácido acético e xilitol 

 

 As concentrações de xilose, glicose, arabinose, ácido acético e xilitol foram 

determinadas por Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC), em equipamento 

Waters com detector de índice de refração e coluna BIO-RAD Aminex HPX-87H (300 x 7,8 

mm) com ácido sulfúrico 0,01 N como eluente, fluxo de 0,6 mL/min, e volume de amostra 

de 20 µL. As amostras foram diluídas com água deionizada conforme o necessário e 

posteriormente filtradas com uma seringa com filtro de membrana e transferidas para vials 

para serem injetadas no cromatógrafo. 

 

4.9.4 Determinação da viabilidade celular 

 

Para a análise da viabilidade celular, foi utilizada a técnica de coloração por azul de 

metileno e posterior contagem de células na câmara de Neubauer. Após a retirada de 

amostras durante o cultivo celular, estas foram diluídas de acordo com a necessidade, e 

transferidas para um tubo de ensaio para a mistura com a solução de azul de metileno-citrato 

de sódio na proporção 1:1. Após este procedimento, foi aguardado 5 minutos e 
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homogeneizada a mistura. Com o auxílio de uma pipeta Pasteur uma pequena fração do 

conteúdo foi transferida para a câmara de Neubauer. Foi utilizado microscópio óptico 

(Coleman NI8T) para contagem de células, sendo contado 1 quadrículo (4x4) em cada 

quadrado externo e um quadrículo (4x4) do quadrado central. 

 

- Viabilidade celular: 

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) = (
𝑁𝑣

𝑁𝑣 + 𝑁𝑛𝑣
) 𝑥 100 

 

Nv = Número de células viáveis 

Nnv = Número de células não viáveis 

 

- Número de células totais/mL 

Número de células totais / mL = (
𝑁𝑚

 𝑉
)  𝑥 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 

 

Nm = média do número total de células nos 5 quadrículos 

V = volume da câmara de Neubauer = 25 x 104 mL 

 

 

4.10 Metodologia de análise dos resultados 

 

4.10.1 Parâmetros de cultivo e biotransformação 

- Fator de conversão de substrato em células (YX/S) 

YX/S = 
∆𝑋

∆𝑆
 = 

𝑋𝑓−𝑋𝑖

(𝑆1𝑖−𝑆1𝑓)+(𝑆2𝑖−𝑆2𝑓)
 

Onde: 

Xi e Xf = concentração inicial e final de células (g/L);  

S1i e S1f = concentração inicial e final de glicose (g/L) e  

S2i e S2f = concentração inicial e final de xilose (g/L). 

 

 

 (1) 

(2) 

(3) 
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- Fator de conversão de xilose em xilitol (YP/S) 

YP/S2 = 
∆𝑃

∆𝑆2
 = 

𝑃𝑓−𝑃𝑖

𝑆2𝑖−𝑆2𝑓
 

Onde:  

Pi e Pf = concentração inicial e final de xilitol (g/L) e  

S2i e S2f = concentração inicial e final de xilose (g/L). 

 

- Produtividade volumétrica em xilitol (g/L.h) 

Qp = 
∆𝑃

𝑡
 = 

𝑃𝑓−𝑃𝑖

𝑡
 

 

Onde: 

Pi e Pf = concentração inicial e final de xilitol (g/L) e  

t = tempo de reação (h). 

- Eficiência do bioprocesso (%) 

𝜂 =
𝑌𝑝

𝑠 ⁄

𝑌
 
𝑝

𝑠⁄
′  𝑥 100 

𝜂 = Eficiência do bioprocesso (%). 

YP/S = fator de conversão de xilose em xilitol (g/g) 

Y´P/S = fator de conversão de xilose em xilitol teórico (0,917 g/g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4) 

  (5) 

 (6) 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  Caracterização da palha de arroz 

 

Os resultados de composição da palha de arroz nas diferentes etapas de seu 

processamento são mostrados na Tabela 4. Inicialmente, a palha de arroz in natura foi tratada 

com NaOH sob as condições previamente otimizadas por Castro e colaboradores (2016). 

Este tratamento teve como principal objetivo promover uma desacetilação dos grupos acetil, 

os quais normalmente são solubilizados na fração hemicelulósica após a hidrólise ácida na 

forma de ácido acético. Após a desacetilação, foi recuperado 70 % de sólidos, com um 

conteúdo de grupos acetil muito inferior quando comparado a palha in natura, mostrando 

que o tratamento alcalino promoveu uma redução de mais de 80 % de grupos acetil, e 

consequentemente uma menor solubilização de ácido acético no hidrolisado hemicelulósico 

após hidrólise ácida. Em relação a celulose e hemicelulose, nota-se que a composição destas 

frações (g/100g) é maior que a da palha in natura. Isto ocorre devido a perda de outros 

componentes, que por proporção faz aumentar o conteúdo destas frações, mas considerando 

a porcentagem de sólidos recuperados (70 %), foi obtido 29,5 g de celulose e 16,7 g de 

hemicelulose, mostrando que estas frações foram em maior parte preservadas. Ainda na 

Tabela 5, nota-se que o conteúdo de cinzas, o qual corresponde aos minerais da palha de 

arroz, foi reduzido após o tratamento alcalino (cerca de 30 %), mas após a hidrólise ácida da 

palha desacetilada não houve perda de cinzas. 

Com relação a fração sólida obtida após a hidrólise ácida, nota-se uma relação de 

cerca de 9,9 entre celulose e hemicelulose, enquanto esta relação na palha de arroz apenas 

desacetilada, foi de cerca de 1,8. Isto mostra que após a hidrólise ácida da palha desacetilada, 

grande parte da hemicelulose foi solubilizada no hidrolisado (fração líquida). O conteúdo de 

lignina total foi aumentado em 1,55 vezes após a hidrólise ácida quando comparado a palha 

desacetilada.  
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Tabela 4 - Composição química da fração sólida da palha de arroz in natura, após desacetilação e após a 

hidrólise ácida (HA). 

Composição (g/100g) In natura Desacetilada HA 

Celulose 34,6 42,1 58,2 

Hemicelulose 22,0 23,9 5,9 

Xilana 19,3 20,5 5,9 

Arabinana 2,7 3,4 nd 

Grupos acetil 2,5 0,4 nd 

Lignina total 15,5 12,5 19,4 

Lignina insolúvel 12,9 10,9 18,3 

Lignina solúvel 2,6 1,5 1,1 

Cinzas 13,9 9,6 9,7 

Outros 11,5 11,4 6,8 

Total 100 100 100 

Sólidos recuperados (%) 100 70 41,1 

Fonte: Autoria própria.     

Nota: nd: não detectado. 

 

A composição da fração líquida (hidrolisado hemicelulósico) obtida após o 

tratamento com ácido diluído da palha de arroz desacetilada está mostrada na Tabela 5. Com 

base nos teores de xilose e arabinose obtidos, a eficiência de hidrólise da hemicelulose foi 

de 94,4 %, mostrando que o tratamento ácido da palha de arroz desacetilada nas condições 

utilizadas no presente trabalho foi efetivo para recuperação de pentoses da hemicelulose. 

Castro et al. (2016) obtiveram uma eficiência de hidrólise da hemicelulose de 76 % a partir 

da palha de arroz desacetilada, com um tratamento com ácido diluído nas condições 

otimizadas de 1 % (p/v) H2SO4, a 121 °C, durante 85 minutos. Isto mostra que o uso das 

condições do tratamento com ácido diluído (0,85 % p/v, 150 °C, 10 minutos) usadas neste 

presente trabalho promoveu uma maior eficiência de hidrólise da hemicelulose. O 

hidrolisado hemicelulósico obtido por Castro et al. (2016), apresentou uma concentração de 

368,9 mg/L de furfural (produto de degradação de pentoses), enquanto no hidrolisado deste 

presente estudo não foi detectado furfural, demonstrando a não ocorrência de degradação de 

pentoses, como a xilose.  

Ainda na Tabela 5, nota-se que o hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 

apresentou baixo nível de ácido acético (< 0,01 g/L), confirmando a eficiência de remoção 

de grupos acetil na etapa de desacetilação. Moya et al. (2016) estudaram a desacetilação da 

biomassa de podas de oliveira, em que as condições otimizadas (60 °C, 0,8 % NaOH, 60 
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minutos) seguida de hidrólise com ácido oxálico em diversas condições, promoveu um 

hidrolisado com baixo conteúdo de ácido acético, não excedendo 0,33 g/L, enquanto em 

hidrolisado não desacetilado, a concentração de ácido acético apresentou uma variação de 

0,85 a 3,3 g/L, demonstrando a grande importância da etapa de desacetilação na redução de 

ácido acético no hidrolisado hemicelulósico. 

Tabela 5 - Composição do hidrolisado hemicelulósico da palha in natura (HHPIN), palha desacetilada (HHPD), 

palha desacetilada concentrado (HHPDC) e palha desacetilada concentrado detoxificado com carvão 

ativado (HHPDCD) obtido pelo pré-tratamento com ácido diluído. 

 

Componentes 

 

HHPIN HHPD HHPDC 

 

HHPDCD 

Açúcares (g/L)     

Glicose  3,6 ± 0,18 3,1 ± 0,15 9,8 ± 0,40 8,70 ± 0,07 

Xilose  19,5 ± 1,75 20,9 ± 0,30 65,1 ± 1,20 57,70 ± 0,86 

Arabinose  3,3 ± 0,35 4,8 ± 0,20 14,2 ± 0,90 13,80 ± 0,10 

Ácidos fracos (g/L)     

Ácido acético  

Fenólicos (mg/L) 

1,35 ± 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Álcool vanilil 97,9 ± 7,80 94,9 ± 4,80 132,5 ± 14,90 0,60 ± 0,02 

Ácido vanílico  36,5 ± 2,80 13,9 ± 2,20 43,6 ± 0,50 0,02 ± 0,001 

Ácido p-cumárico 20,3 ± 1,30 3,4 ± 0,09 12,84 ± 0,40 0,27 ± 0,01 

Vanilina 

Furanos (mg/L) 

17,2 ± 2,20 - 11,4 ± 0,40 - 

5-HMF  55,1 ± 2,90 18,6 ± 1,90 67,5 ± 5,30 1,98 ± 0,03 

Furfural 2,9 ± 0,90 - 4,7 ± 0,03 0,36 ± 0,01 

Fonte: Autoria própria. 

 

Diversos estudos mostram que o ácido acético pode causar efeito inibitório no 

metabolismo de leveduras como Candida guilliermondii (FELIPE et al. 1995; SILVA et al. 

2004) e Saccharomyces cerevisiae (LINDBERG et al. 2013). No estudo realizado por Felipe 

et al. (1995) empregando células de Candida guilliermondii FTI 20037 para a produção de 

xilitol a partir de xilose, ficou demonstrado que o aumento da concentração de ácido acético 

até 1,0 g/L favoreceu os parâmetros relacionados a produção de xilitol, apresentando valores 

máximos de YP/S = 0,82 g/g e QP = 0,57 g/L.h. Os menores consumos de xilose ocorreram 

em concentrações mais elevadas de ácido acético (6 g/L e 12 g/L) no meio, e houve uma 
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redução de 50 % na produção de xilitol em meio contendo 12 g/L de ácido acético, 

mostrando que este ácido em altas concentrações apresenta certa toxicidade para esta 

levedura. Sendo assim, a remoção de grupos acetil a partir da biomassa lignocelulósica é 

uma forma de contribuir para a redução do grau de inibição dos hidrolisados hemicelulósicos 

obtidos por hidrólise ácida. 

Em relação aos compostos fenólicos analisados no hidrolisado hemicelulósico 

(Tabela 4), verificou-se que a maioria dos compostos tiveram seus níveis aumentados após 

a concentração do hidrolisado, porém em proporções menores do que o fator de concentração 

(f = 3), o que demonstra uma possível perda por volatilidade ou degradação. Nota-se ainda 

que o nível de 5-HMF foi praticamente aumentado no mesmo fator de concentração 

aplicado. De acordo com Mussatto e Roberto (2004), a concentração de hidrolisado 

hemicelulósico por evaporação à vácuo, além de ser utilizado para aumentar a concentração 

de açúcares, é também considerado um método de detoxificação física, onde compostos 

voláteis são reduzidos. Porém, este procedimento pode aumentar os níveis de compostos não 

voláteis, tais como 5-HMF, o que poderia aumentar a toxicidade do hidrolisado. 

 

5.2  Avaliação do cultivo de Candida guilliermondii em meio semi-definido e em 

hidrolisado hemicelulósico suplementado com extrato de levedura ou extrato de farelo 

de arroz 

 

Para efeito de comparação, nesta etapa foi avaliado o cultivo de Candida 

guilliermondii em meio semi-definido, constituído de xilose e sais minerais suplementado 

com extrato de levedura (3 g/L) ou extrato de farelo de arroz (20 % v/v). Os dados obtidos 

quanto a concentração celular, consumo de xilose e produção de xilitol em função do tempo 

estão mostrados na Figura 22.  
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Figura 22 - Concentração celular, consumo de xilose e produção de xilitol ao longo do cultivo de células de 

Candida guilliermondii em meio suplementado com extrato de farelo de arroz ( ) e extrato de 

levedura ( ). 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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É possível analisar na Figura 22 que após 48 horas a concentração celular obtida em 

meio suplementado com extrato de farelo de arroz (EFA) foi cerca de 4 vezes superior 

quando comparado ao meio suplementado com extrato de levedura (EL). É possível analisar 

uma concentração celular de 2,99 g/L ± 0,21 e de 0,75 g/L ± 0,08 em meio contendo extrato 

de farelo de arroz e extrato de levedura, respectivamente. Nota-se ainda que as células 

cultivadas em meio suplementado com extrato de farelo de arroz foram capazes de consumir 

toda o conteúdo de xilose após 48 horas, enquanto em meio suplementado com extrato de 

levedura o máximo consumo (78,8 %) ocorreu após 96 horas, mostrando que a composição 

do extrato de farelo de arroz favoreceu o consumo de xilose. Com relação a produção de 

xilitol, nota-se uma diferença ainda mais expressiva entre os dois meios, sendo observada 

uma produção de cerca de 10 vezes superior em meio suplementado com extrato de farelo 

de arroz, onde as células produziram 17,25 g/L ± 1,46 de xilitol, enquanto as células em 

meio suplementado com extrato de levedura produziram apenas 1,66 g/L ± 0,02 após 48 

horas de cultivo. 

Além da baixa produção de xilitol, o meio suplementado com extrato de levedura 

apresentou grande produção de arabitol (Figura 23). Isto provavelmente foi resultado de 

algum desvio de metabolismo. De acordo com Gong et al. (1983), leveduras do gênero 

Candida são capazes de utilizar xilose como substrato para geração de xilitol, que pode ser 

convertido a xilulose e a partir deste gerar arabitol, fazendo com que a produção de xilitol 

seja reduzida. Entretanto, este desvio do metabolismo pode ter sido resultado da menor 

disponibilidade de um determinado nutriente quando o meio foi suplementado com extrato 

de levedura.  

Figura 23 - Produção de arabitol por células de Candida guilliermondii cultivadas em meio suplementado com 

extrato de levedura.  

 
Fonte: Autoria própria. 
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O favorecimento da produção de biomassa no meio suplementado com extrato de 

farelo de arroz mostra que as características nutricionais deste extrato são mais adequadas 

para o crescimento destas células. O extrato de farelo de arroz e o extrato de levedura são 

fontes de nitrogênio ricas em vitaminas e minerais essenciais para o metabolismo e 

crescimento celular. O farelo de arroz é composto por 13 % de proteína, 45 % de 

carboidratos, 13 % de lipídeos, 14 % de fibras e 16 % de cinzas, levando em consideração 

91 % de matéria seca, e baixíssimo teor de cálcio, 0,03 % (MILLER; CHURCHILL, 1986; 

LIMA et al. 2000). Já o extrato de levedura contém cerca de 50 % de proteína, 22,2 % de 

carboidratos, 11,7 % de cinzas, 0,4 % de lipídeos, 2,95 % de fibras e 0,12 % de cálcio 

considerando matéria seca (YAMADA et al. 2003; VILELA et al. 2000). Além destes 

componentes, pode também ocorrer variação dos níveis de vitaminas e minerais presentes 

em farelo de arroz e extrato de levedura, sendo que cada microrganismo se adapta de uma 

forma diferente a cada uma destas fontes de nitrogênio. 

Outra possível justificativa para o favorecimento do crescimento de células de 

Candida guilliermondii em meio suplementado com extrato de farelo de arroz é a presença 

de biotina no farelo de arroz. De acordo com Calbon et al. (2008), o farelo de arroz é 

composto por diversas vitaminas, incluindo alta concentração de biotina (60 µg/100g). Esta 

é uma vitamina que atua como cofator e na síntese de certas enzimas (AHMAD et al. 1962). 

De acordo com Lee et al. (1987) a biotina tem um papel importante no crescimento de células 

de Candida guilliermondii. Estes autores demonstraram que a limitação de biotina (< 0,25 

µg/L) reduz o crescimento, a taxa de utilização de xilose e a produção de xilitol por Candida 

guilliermondii. Em outro estudo, Dunwell et al. (1961), constataram que a deficiência de 

biotina no meio causa mudanças na síntese de polissacarídeos de parede celular de 

Saccharomyces cerevisae. 

Ainda com relação ao crescimento das células de Candida guilliermondii nos 

diferentes meios, foi constatado que em meio suplementado com extrato de levedura ocorreu 

alto índice de floculação das células (Figura 24), o que pode ser atribuído ao diferente 

aspecto nutricional deste meio.  
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Figura 24 - Imagem microscópica das células de Candida guilliermondii em meio suplementado com extrato 

de levedura (esquerda) ou extrato de farelo de arroz (direita) após 48 horas de cultivo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

O mecanismo de floculação é baseado na interação de proteínas Flo com resíduos de 

manose de parede celular de células vizinhas, em que o cálcio é fundamental para as células 

se agregarem devido a sua função de tornar ativa a conformação de proteínas Flo (GOSSENS 

et al. 2015). Soares (2010) afirmou que a floculação é influenciada por diversos fatores, 

como presença de cátions, pH, temperatura, oxigênio, açúcares, etanol, idade do inóculo, 

densidade celular e agitação mecânica. Uma das possibilidades para a ocorrência da 

floculação nas células de Candida guilliermondii em meio suplementado com extrato de 

levedura, é o fato deste meio apresentar mais cálcio em sua constituição do que o extrato de 

farelo de arroz, e isto juntamente com o cálcio adicionado ao meio (CaCl2 0,1g/L) ter 

favorecido esse mecanismo de agregação. Adicionalmente, Soares (2010) afirmou que a 

presença de açúcares no meio afeta a floculação, podendo influenciar nas interações célula-

célula na superfície celular e na regulação dos genes Flo. No primeiro caso, os açúcares 

competem com os receptores de floculação (açúcares da parede celular de levedura) para as 

proteínas Flo, reduzindo a ocorrência de floculação, e no segundo caso os açúcares podem 

afetar a expressão das proteínas Flo. No presente estudo, a presença e/ou ausência de 

determinada vitamina e/ou mineral no meio com extrato de levedura também pode ter 

favorecido o fenômeno de floculação.  

Células que floculam tendem a decantar mais rapidamente do que células que não 

floculam, dessa maneira, a Figura 25 demonstra que após 5 horas as células em meio 

suplementado com extrato de levedura estavam decantadas, uma vez que o sobrenadante 

estava límpido, enquanto as células cultivadas em meio suplementado com extrato de farelo 

de arroz ainda estavam bem distribuídas sem demonstrar total decantação. 
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Figura 25 - Perfil de decantação das células de Candida guilliermondii em meio suplementado com extrato de 

farelo de arroz (EFA) ou extrato de levedura (EL) após 5 horas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Além da concentração celular, o número de células totais/mL também foi analisado 

através da contagem de células na câmara de Neubauer, conforme mostrado na Figura 26. 

Nesta Figura é possível observar que após 48 h de cultivo, 1,45 x 108 células totais/mL 

estavam presentes no meio suplementado com extrato de farelo de arroz, enquanto em meio 

suplementado com extrato de levedura foi obtido 0,4 x 108 células totais/mL. Isto mostra 

que o meio suplementado com extrato de farelo de arroz apresentou um valor 3,5x maior 

que o meio suplementado com extrato de levedura, sendo esta diferença semelhante a obtida 

em termos de concentração celular, que foi de 4 vezes. Adicionalmente, foi possível notar 

que após 48 h, mesmo após todo o consumo de xilose, o número de células totais/mL 

aumentou no meio suplementado com extrato de farelo de arroz, mostrando a provável 

presença de fontes de carbono neste extrato.  Em termos de viabilidade celular (%), ambos 

os cultivos apresentaram semelhança, com uma viabilidade de cerca de 98 % ao longo de 

todo o cultivo. Isto mostra que as características nutricionais de ambos os meios favoreceram 

a viabilidade celular. Entretanto, o extrato de farelo de arroz parece apresentar uma 

constituição mais adequada para o crescimento das células de Candida guilliermondii.  
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Figura 26 - Células totais/mL e viabilidade celular (%) em meio semi-definido suplementado com extrato de 

farelo de arroz ( ) ou extrato de levedura ( ).  

 
 

 

Fonte: Autoria própria. 

Silva et al. (2014) e Hernández-Pérez et al. (2016) prepararam o inóculo de células 

de Candida guilliermondii utilizando meio com xilose (30 g/L); extrato de farelo de arroz 

(20 g/L); (NH4)2SO4 (3 g/L) e CaCl2.2H2O (0,1 g/L) anterior a etapa de fermentação em 

hidrolisado hemicelulósico, mostrando que o meio semi-definido suplementado com extrato 

de farelo de arroz tem sido utilizado em estudos com Candida guilliermondii.  

O meio suplementado com extrato de farelo de arroz pode ser uma estratégia 

promissora para promover o crescimento celular para posterior uso na etapa de 

biotransformação, além de ser considerado uma fonte de nitrogênio menos custosa quando 

comparado a outras fontes, como o extrato de levedura e peptona (MILESSI et al. 2013; 

ANANDA et al. 2011). Após as análises sobre o crescimento celular em meio semi-definido, 
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ficou demonstrado que as células em meio suplementado com extrato de farelo de arroz 

atingiram uma concentração celular de 2,99 g/L ± 0,21 e um total consumo de xilose após 

48 horas de cultivo.  

A Tabela 6 sumariza os resultados obtidos em meio semi-definido (adicionado de 

sais e suplementado com extrato de levedura ou extrato de farelo de arroz) após 48 horas de 

cultivo. 

Tabela 6 - Consumo de xilose, produção de xilitol, produção de biomassa celular, YP/S e YX/S a partir de células 

de Candida guilliermondii cultivadas em meio semi-definido suplementado com extrato de levedura 

(EL) ou extrato de farelo de arroz (EFA).  

Meio 

Consumo de 

xilose  

(%) 

Xilitol  

(g/L) 

Biomassa 

celular  

(g/L) 

YP/S 

(g/g) 

Y X/S 

(g/g) 

 

EFA 

 

100 ± 0   

 

17,25 ± 1,46 

 

2,99 ± 0,21 

 

0,52 ± 0,01 

 

0,09 ± 0,02 

EL 41,73 ± 0,23 1,66 ± 0,02 0,75 ± 0,08 0,13 ± 0,01 0,06 ± 0,01 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com base nos resultados apresentados, é possível concluir que o meio semi-definido 

suplementado com extrato de farelo de arroz é mais adequado do que o extrato de levedura 

para o cultivo de Candida guilliermondii. Além disso, o meio suplementado com extrato de 

levedura induziu a floculação das células e produção de arabitol, o que demonstra uma 

alteração morfológica e um desvio de metabolismo. Mais especificamente, o meio 

suplementado com extrato de farelo de arroz apresentou uma biomassa celular de 4 vezes 

superior ao meio suplementado com extrato de levedura após 48 horas de cultivo. 

Adicionalmente, o meio suplementado com extrato de farelo de arroz apresentou um YX/S 

em torno de 1,50 vezes maior que o meio suplementado com extrato de levedura. Dessa 

maneira, o meio semi-definido suplementado com extrato de farelo de arroz foi selecionado 

para as etapas referentes a permeabilização. Conforme demonstrado o perfil de concentração 

celular em função do tempo neste meio semi-definido, as células de C. guilliermondii 

atingiram um consumo maior que 50 % de xilose após 24 h de cultivo. Dessa maneira, o 

tempo de 24 h foi estabelecido para a adição de Triton X-100 para a permeabilização celular, 

durante 50 minutos. 
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Para efeito de comparação com o meio semi-definido, também foi avaliado o cultivo 

de células de Candida guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 

adicionado dos mesmos sais e suplementado com as mesmas fontes de nitrogênio (extrato 

de levedura ou extrato de farelo de arroz). Adicionalmente, também foi avaliado o 

hidrolisado sem qualquer suplementação.  

Na Figura 27 está demonstrada a concentração celular, consumo de xilose e produção 

de xilitol em função do tempo. Nota-se que após 54 horas de cultivo, o hidrolisado 

hemicelulósico suplementado com extrato de farelo de arroz apresentou uma concentração 

celular de 2,83 g/L ± 0,03, enquanto em hidrolisado hemicelulósico suplementado com 

extrato de levedura foi atingido 2,00 g/L ± 0,29 e o hidrolisado sem suplementação 1,72 g/L 

± 0,39 de concentração celular. Estes resultados revelam que similar ao meio semi-definido, 

a suplementação com extrato de farelo de arroz favoreceu o crescimento de Candida 

guilliermondii em relação a suplementação com extrato de levedura. Porém, a variação na 

concentração final de biomassa foi menor (cerca de 1,4 vezes). É importante ainda observar 

que a concentração final de biomassa no hidrolisado com extrato de levedura foi igual ao 

obtido no hidrolisado hemicelulósico sem suplementação, sugerindo que o hidrolisado já 

contém nutrientes necessários para o crescimento das células e que a suplementação com 

extrato de levedura não mostrou qualquer efeito positivo.  

Células cultivadas em hidrolisado hemicelulósico suplementado com extrato de 

farelo de arroz ou extrato de levedura mostraram um consumo total de xilose após 54 horas 

de cultivo, enquanto em hidrolisado sem suplementação o consumo desta pentose foi de 

apenas 53,25 %. Em relação a produção de xilitol, nota-se que no hidrolisado não 

suplementado a produção foi cerca de 5,7 vezes inferior em relação aos outros hidrolisados, 

sugerindo que a suplementação nutricional é relevante para a síntese deste poliól. 
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Figura 27 - Concentração celular, consumo de xilose e produção de xilitol em hidrolisado hemicelulósico 

suplementado com extrato de farelo de arroz ( ), extrato de levedura ( ) ou sem 

suplementação ( ). 

 

 
 

 
Fonte: Autoria própria. 
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A Figura 28 contém as imagens das células visualizadas em microscópio no aumento 

de 40x. Foi possível observar que após 72 horas de cultivo, as células de Candida 

guilliermondii apresentaram uma forma e tamanho semelhante nos diferentes hidrolisados 

(suplementado ou não). 

Figura 28 - Imagem das células cultivadas em hidrolisado suplementado com extrato de farelo de arroz (EFA), 

extrato de levedura (EL) e sem suplementação após 72 horas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Além da concentração celular, o número de células totais/mL durante o cultivo 

também foi avaliado, mostrando que o hidrolisado suplementado com extrato de farelo de 

arroz apresentou 5,2 x 108 células totais/mL, enquanto o hidrolisado suplementado com 

extrato de levedura obteve 4,3 x 108, e o sem suplementação, 4,0 x 108 células totais/mL 

após 52 horas de cultivo (Figura 29). Estes resultados estão de acordo com aqueles obtidos 

para a concentração celular, em que o hidrolisado suplementado com extrato de levedura e 

o sem suplementação apresentaram valores similares de biomassa final, reforçando o fato de 

que o extrato de levedura não favoreceu o crescimento celular.  

Em relação a viabilidade celular (Figura 29), foi possível observar que 

independentemente da suplementação nutricional dos hidrolisados hemicelulósicos, as 

células se mantiveram viáveis (na faixa de 99 %) durante todo o período de 72 horas. 
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Figura 29 - Variação das células totais e da viabilidade celular durante o cultivo em hidrolisado hemicelulósico 

suplementado com extrato de farelo de arroz ( ) ou extrato de levedura ( ) ou sem 

suplementação ( ). 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Para uma análise comparativa dos resultados obtidos no cultivo de células de 

Candida guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico após 54 horas (suplementado ou não) 

e em meio semi-definido após 48 horas (suplementado), os dados foram sumarizados na 

Tabela 7. 
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Tabela 7 - Parâmetros do cultivo de células de Candida guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz e em meio semi-definido.  

Meio 
tf   

(h) 

Consumo de 

xilose  

(%) 

Xilitol  

(g/L) 

Biomassa 

celular  

(g/L) 

YP/S  

(g/g) 

YX/S 

(g/g) 

 

HH(EFA) 

 

54 100 ± 0 11,75 ± 0,22 2,83 ± 0,03 0,41 ± 0,01 0,08 ± 0,01 

 

HH(EL) 

 

54 100 ± 0,01 10,67 ± 0,15 2,00 ± 0,29 0,36 ± 0,01 0,06 ± 0,02 

 

 

HH(NS) 

 

 

54 

 

 

53,25 ± 5,45 

 

 

1,93 ± 0,43 

 

 

1,72 ± 0,39 

 

 

0,19 ± 0,01 

 

 

0,08 ± 0,01 

 

SD(EFA) 

 

48 

 

 

100 ± 0 

 

 

 

17,25 ± 1,46 

 

 

 

2,99 ± 0,21 

 

 

 

0,52 ± 0,01 

 

 

 

0,09 ± 0,02 

 

SD(EL) 

 

 

48 

 

41,73 ± 0,23 

 

 

1,66 ± 0,02 

 

 

0,75 ± 0,08 

 

0,13 ± 0,01 

 

0,06 ± 0,01 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: HH: hidrolisado hemicelulósico;  

          SD: meio semi-definido; 

          EFA: extrato de farelo de arroz; 

          EL: extrato de levedura; 

          NS: não suplementado; 

          tf: tempo final. 

 

É possível constatar na Tabela 7 que o hidrolisado hemicelulósico adicionado dos 

mesmos sais utilizados no meio semi-definido e suplementado com extrato de farelo de arroz 

foi o que gerou maior concentração celular (2,83 g/L) quando comparado aos outros 

hidrolisados. No entanto, os maiores valores de fator de conversão de substrato em células 

(YX/S) foram observados em hidrolisado suplementado com extrato de farelo de arroz e 

hidrolisado sem suplementação. Sendo assim, o hidrolisado sem qualquer suplementação 

será utilizado nos ensaios referentes a permeabilização. Conforme demonstrado na Tabela 

7, as células de C. guilliermondii atingiram um consumo maior que 50 % de xilose após 54 

h de cultivo em hidrolisado hemicelulósico sem suplementação. Dessa maneira, este tempo 

foi selecionado para a adição de Triton X-100 para a permeabilização celular durante 50 

minutos. 
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5.3  Efeito do meio de permeabilização celular sobre a biotransformação de xilose 

em xilitol por C. guilliermondii  

 

Após a adição de Triton X-100 no tempo de 24 horas para meio semi-definido e 54 

horas para hidrolisado hemicelulósico, as células foram mantidas nas condições de cultivo 

por mais 50 minutos para sua permeabilização. Ao final do processo, as células 

permeabilizadas foram concentradas e transferidas para meio de biotransformação (meio 

definido ou hidrolisado hemicelulósico) conforme mostrado na Figura 30. Para esta etapa de 

biotransformação, os meios (definido ou hidrolisado hemicelulósico) continham 60 g/L de 

xilose, porém, o meio definido foi adicionado de MgCl2.6H2O (1,0 g/L) e tampão fosfato de 

potássio (0,1 M). O ensaio E1 de biotransformação mostrado na Figura 25 seguiu o protocolo 

experimental definido por Cortez, Mussatto e Roberto (2016) e os resultados foram 

utilizados como referência. 

Figura 30 - Esquema das etapas realizadas para a biotransformação em meio definido e em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz por células de C. guilliermondii permeabilizadas com Triton X-

100. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 31 mostra os perfis de concentração celular, consumo de xilose e produção 

de xilitol nos diferentes ensaios de biotransformação.  
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Figura 31 - Concentração celular, consumo de xilose e produção de xilitol durante os ensaios de 

biotransformação em meio definido e em hidrolisado por células de C. guilliermondii 

permeabilizadas com Triton X-100. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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É possível observar na Figura 31 que a concentração celular em todos os ensaios 

apresentou pouca variação ao longo do tempo. Porém, as maiores variações ocorreram 

quando a biotransformação foi realizada em hidrolisado hemicelulósico (ensaios E2 e E4), 

independente do meio de permeabilização, mostrando que o hidrolisado, por apresentar uma 

constituição rica em termos de nutrientes, favoreceu o crescimento celular quando 

comparado com o meio definido de biotransformação. 

Com relação ao consumo de xilose ao longo do tempo, é possível observar perfis 

semelhantes de assimilação desta fonte de carbono apenas nos ensaios E1 e E2, os quais 

foram conduzidos com células permeabilizadas em meio semi-definido. Nestes ensaios, o 

consumo total desta pentose ocorreu com 17 horas de biotransformação, enquanto nos 

ensaios realizados com células permeabilizadas em hidrolisado (E3 e E4), neste mesmo 

tempo foi observado um residual de xilose de 8,62 ± 0,16 e 13,63 g/L ± 1,50, 

respectivamente.  

É possível observar ainda na Figura 31, que a produção de xilitol variou de 23,74 a 

41,02 g/L, onde a maior produção ocorreu no ensaio de biotransformação em meio definido 

(E1) seguido do ensaio de biotransformação em hidrolisado hemicelulósico (E2), sendo 

ambos realizados por células permeabilizadas em meio semi-definido. Os menores níveis de 

xilitol ocorreram nos ensaios de biotransformação a partir de células permeabilizadas em 

hidrolisado hemicelulósico (E3 e E4). Vale destacar que os resultados de produção de xilitol 

obtidos no ensaio E1 (41,02 g/L ± 0,70 após 17 horas), foram semelhantes aos obtidos por 

Cortez, Mussatto e Roberto (2016) (42 g/L após 16 horas), revelando assim a 

reprodutibilidade do processo. 

Com base nestes dados, é possível afirmar que o meio de permeabilização das células 

afeta o perfil de utilização do substrato e produção de xilitol durante a biotransformação, e 

para melhor analisar este efeito a Tabela 8 sumariza os resultados da biotransformação nos 

diferentes ensaios. 

 



 
 

Tabela 8 - Concentração celular, consumo de xilose, produção de xilitol e formação de subprodutos, fator de conversão de xilose em xilitol, produtividade volumétrica, pHfinal 

e viabilidade celular nos diferentes ensaios de biotransformação após 17 horas. 

Ensaios 

Concentração 

celular 

(g/L) 

Consumo 

De Xilose 

(%) 

Xilitol 

(g/L) 

 

Subprodutos  

(g/L) 

   Etanol             Glicerol 

YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/L.h) 

Viabilidade 

(%) 

 

pHfinal 

(∆pH) 

E1 
10,74 

(± 0,60) 
100 

41,02 

(± 0,70) 

1,81 

(± 0,04) 
0 

0,69  

(± 0,02) 

2,39 

(± 0,04) 

98,80 

(± 1,70) 

6,72 

(0,12) 

E2 
12,63 

(± 1,15) 

96,01 

(± 1,03) 

32,58 

(± 0,24) 

6,43 

(± 0,46) 

5,35 

(± 0,01) 

0,58 

(± 0,01) 

1,86 

(± 0,01) 

97,87 

(± 1,48) 

5,48 

(1,22) 

E3 
10,32 

(± 0,28) 

82,80 

(± 0,34) 

29,43 

(± 0,82) 

0,75 

(± 0,05) 
0 

0,71 

(± 0,02) 

1,73 

(± 0,04) 

99,09 

(± 1,29) 

6,70 

(0,13) 

 

E4 

 

12,62 

(± 0,37) 

75,30  

(± 2,70) 

23,74  

(± 0,11) 

4,42  

(± 0,02) 

5,26 

(± 0,12) 

0,56 

(± 0,01) 

1,38 

(± 0,01) 

99,10 

(± 1,27) 

6,20 

(0,63) 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: A média da concentração celular inicial de todos os ensaios foi de 10,43 g/L ± 0,62 e a média da concentração inicial do pH de todos os ensaios foi de 6,8 ± 0,07; 

          E1: biotransformação em meio definido por células permeabilizadas em meio semi-definido; 

          E2: biotransformação em hidrolisado por células permeabilizadas em meio semi-definido; 

          E3: biotransformação em meio definido por células permeabilizadas em hidrolisado; 

          E4: biotransformação em hidrolisado por células permeabilizadas em hidrolisado. 

 

1
01
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Nota-se na Tabela 8 que após 17 horas a concentração celular em todos os ensaios 

apresentou uma variação de 5,09 a 15,57 %, ocorrendo de forma mais pronunciada nos 

ensaios de biotransformação em hidrolisado (E2 e E4). Estes ensaios apresentaram formação 

de subprodutos (etanol e glicerol) bastante superior quando comparado aos ensaios de 

biotransformação em meio definido (E1 e E3), mostrando que nestes meios de 

biotransformação, células de C. guilliermondii utilizaram o substrato para crescimento 

celular e formação de subprodutos metabólitos, devido possivelmente a elevada qualidade 

nutricional do hidrolisado hemicelulósico. Adicionalmente, os mesmos ensaios que 

apresentaram maior produção de subprodutos metabólitos (E2 e E4), também mostraram 

maior variação do pH quando comparado às biotransformações em meio definido (E1 e E3).  

O hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, além de açúcares, apresenta em sua 

constituição fontes de nitrogênio. Segundo Carneiro et al. (2011), este hidrolisado 

concentrado 7 vezes contém uma concentração considerável de nitrogênio total (2,80 g/L), 

sendo em sua maioria constituída por nitrogênio orgânico, os quais foram possivelmente 

provenientes de aminoácidos liberados durante a etapa de hidrólise da palha de arroz. 

Adicionalmente, Silva et al. (2011) mostraram que o hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz apresenta além de açúcares, diversos minerais, como sulfato, potássio, ferro, 

manganês, magnésio, fosfato, cromo, aumínio, sódio, cálcio, zinco e cobre. Sendo assim, 

esta composição do hidrolisado pode ter afetado o processo de biotransformação de xilose 

em xilitol, devido a ocorrência do metabolismo celular para o crescimento e formação de 

subprodutos metabólitos (etanol e glicerol). Conforme descrito por Hahn-Hgerdal et al. 

(1994), toda a xilose metabolizada pela célula é encaminhada pela via das pentoses fosfato 

(PPP). A xilose ao entrar nesta via passa por reações até ser convertida a gliceraldeído-3-

fosfato. Esta molécula será então metabolizada pela glicólise para piruvato, que via acetil-

CoA entrará no ciclo do ácido tricarboxílico, ocorrendo aumento da biomassa celular. Em 

contrapartida, para a formação de etanol, a molécula de gliceraldeído-3-fosfato será 

convertida em piruvato e este para acetaldeído, e finalmente, será produzido etanol. 

Adicionalmente, o glicerol também pode ser um subproduto do metabolismo de glicose ou 

xilose em cultivos realizados com baixas concentrações de oxigênio (PETROVSKA et al. 

1999).  

Já em relação aos ensaios de biotransformação em meio definido (60 g/L xilose, 1,0 

g/L MgCl2.6H2O e tampão fosfato de potássio 0,1 M), praticamente não ocorreu variação da 

concentração celular e produção de subprodutos metabólitos, mostrando que a composição 

do meio reacional desempenha um papel fundamental para o processo de biotransformação, 
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onde não é desejável que ocorra o desvio da fonte de carbono para formação de biomassa 

e/ou subprodutos metabólitos. 

Nota-se que quando as células foram permeabilizadas em meio semi-definido, a 

produtividade volumétrica da biotransformação em meio definido (QP = 2,39 g/L.h ± 0,04) 

no ensaio E1 foi superior ao da biotransformação em hidrolisado hemicelulósico (QP = 1,86 

g/L.h ± 0,01) no ensaio E2, apresentando uma redução na produtividade de 22 %. Já em 

relação ao fator de conversão de xilose em xilitol, no ensaio E1 foi obtido 0,69 g/g ± 0,02, e 

no ensaio E2, 0,58 g/g ± 0,01, o que equivale a um decréscimo de 16 %, mostrando que o 

meio de biotransformação a base de hidrolisado afetou negativamente os parâmetros do 

bioprocesso. 

 Ainda na Tabela 8, analisando os parâmetros referentes ao emprego de células 

permeabilizadas em hidrolisado hemicelulósico (E3 e E4), é possível observar que a 

biotransformação em meio definido (E3) apresentou um valor de produtividade volumétrica 

(QP = 1,73 g/L.h ± 0,04) superior ao observado na biotransformação em hidrolisado (QP = 

1,38 g/L.h ± 0,01), o que corresponde a um aumento de 25 %. Este mesmo comportamento 

foi observado para o fator de conversão de xilose em xilitol em que aumentou de 0,56 g/g ± 

0,02 para 0,71 g/g ± 0,02. 

 O efeito da composição do meio de permeabilização das células de C. guilliermondii 

sobre a biotransformação em meio definido pode ser avaliado através da comparação dos 

parâmetros de biotransformação entre os ensaios E1 e E3. Nestes ensaios o fator de 

conversão de xilose em xilitol foi bastante semelhante (~0,70 g/g), enquanto a produtividade 

volumétrica foi favorecida com o uso de células permeabilizadas em meio semi-definido 

(E1), mostrando um acréscimo de 38 % em relação ao uso de células permeabilizadas em 

hidrolisado (E3). Estes resultados sugerem que a conversão de xilose em xilitol independe 

do meio de permeabilização, mas a produtividade volumétrica em xilitol foi afetada, 

mostrando que a permeabilização celular em hidrolisado hemicelulósico pode ter sido 

prejudicada pela retenção de partículas do hidrolisado na membrana celular. 

Este mesmo comportamento foi também observado na biotransformação em 

hidrolisado hemicelulósico (E2 e E4). Nestes ensaios o fator de conversão de xilose em 

xilitol foi bastante semelhante (~0,57 g/g), enquanto a produtividade volumétrica foi 

favorecida com o uso de células permeabilizadas em meio semi-definido (E2), mostrando 

um acréscimo de 35 % em relação ao uso de células permeabilizadas em hidrolisado (E4).  
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Os parâmetros de biotransformação no presente trabalho nas condições do ensaio E1 

(QP = 2,39 g/L.h; YP/S = 0,69 g/g) quando comparados aos parâmetros de produção de xilitol 

em condições fermentativas obtidos por Cortez e Roberto (2006) (QP = 0,66 g/L.h; YP/S = 

0,75 g/g) revelam um valor de 3,62 vezes superior na produtividade volumétrica em xilitol 

e similar nos fatores de conversão de xilose em xilitol. Neste processo fermentativo, Cortez 

e Roberto (2006) estudaram a produção de xilitol por células de C. guilliermondii em meio 

semi-definido (85 g/L de xilose inicial, 13 g/L de glicose, 3,0 g/L (NH4)2SO4, 0,1 g/L 

CaCl2.2H2O e 20 % v/v de extrato de farelo de arroz) na presença de tampão fosfato de 

potássio (600 mmol) durante 72 horas, enquanto no presente estudo, a biotransformação foi 

realizada em meio definido (Xilose 60 g/L; MgCl2.6H2O 1,0 g/L e tampão fosfato de 

potássio 0,1 M), obtendo-se a máxima produção de xilitol com apenas 17 horas, o que 

favoreceu a produtividade volumétrica. Este resultado pode ser explicado pelo uso de altas 

densidades celulares (10-12 g/L), as quais são limitantes no processo fermentativo. Por 

exemplo, Roberto et al. (1996a) estudando o efeito do nível de inóculo (0,67 a 2,41 g/L) na 

produção de xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz por Candida 

guilliermondii, observaram uma produção máxima de xilitol (40,48 g/L) a partir de 80 g/L 

de xilose após 72 horas (QP = 0,56 g/L.h; YP/S = 0,71 g/g) empregando uma concentração de 

inóculo de 0,9 g/L, sendo constatado uma redução dos parâmetros acima desta concentração. 

Segundo os autores, este comportamento foi devido a uma menor disponibilidade de 

oxigênio no meio. De fato, o oxigênio é regulador das etapas inicias do metabolismo de 

xilose. Estas reações iniciais são consideradas as etapas mais limitantes devido a diferença 

das exigências de oxigênio e cofator pelas duas primeiras enzimas, xilose redutase e xilitol 

desidrogenase. A xilose redutase requer o cofator NADPH para a conversão de xilose em 

xilitol, gerando a formação de NADP+, enquanto a xilitol desidrogenase requer NAD+ para 

a conversão de xilitol para xilulose, gerando a produção de NADH. Enquanto o NADP+ 

gerado na primeira conversão pode ser reduzido pela via das pentoses fosfato, o NADH será 

pouco reoxidado em condições de baixa concentração de oxigênio. Este desequilíbrio é 

refletido pela maior excreção do xilitol (HAHN-HAGERDAL et al. 1994). Sendo assim, a 

produção de xilitol necessita do controle de oxigênio no meio em processos fermentativos, 

pois uma maior concentração pode promover maiores desvios para crescimento celular, 

através do ciclo do ácido tricarboxílico e concentrações muito baixas podem limitar a 

regeneração de cofatores reduzidos. Já em relação ao presente estudo, o uso de altas 

concentrações celulares (10 a 12 g/L) promoveu aumento na produtividade volumétrica, 
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mostrando que o uso de altas densidades celulares no processo de biotransformação 

independe das vias metabólicas envolvidas na via das pentoses fosfato.  

De uma forma geral, nota-se que os valores de fator de conversão de xilose em xilitol 

obtidos na biotransformação em hidrolisado hemicelulósico, E2 e E4, os quais as células 

foram permeabilizadas em meio semi-definido e em hidrolisado, respectivamente, foram 

semelhantes (~ 0,57 g/g) em ambos os ensaios, mas inferiores (18,6 %) aos obtidos na 

biotransformação em meio definido (~0,70 g/g). Isto sugere que a conversão de xilose em 

xilitol independe do meio de permeabilização, mas é afetada pelo meio de biotransformação 

a base de hidrolisado hemicelulósico. Estes resultados reforçam o fato de que o hidrolisado 

hemicelulósico é um meio complexo e que a enorme variedade de componentes pode ter 

prejudicado o processo de biotransformação. Conforme mostrado por Cortez, Mussatto e 

Roberto (2016), a capacidade biossintética das células de C. guilliermondii permeabilizada 

com Triton X-100 não foi afetada positivamente com a suplementação do meio definido com 

nutrientes (sulfato de amônio, cloreto de cálcio e farelo de arroz), sendo sugerido pelos 

autores que as células permeabilizadas contém níveis basais de enzimas essenciais para 

fornecer uma biotransformação eficiente de xilose a xilitol a partir do meio tamponado 

composto apenas por xilose como única fonte de carbono e cloreto de magnésio. Estes dados 

mostram que o processo de biotransformação não requer suplementação de nutrientes. 

Porém, apesar do hidrolisado hemicelulósico não ter sido suplementado com nutrientes no 

presente estudo, sua constituição rica em diversos componentes afetou o processo de 

biotransformação, de modo a favorecer a ocorrência do metabolismo celular.  

O hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz obtido após a hidrólise com ácido 

diluído apresenta uma constituição complexa, com diversos componentes que possibilitam 

o desvio para o crescimento celular e formação de metabólitos durante a biotransformação 

em hidrolisado hemicelulósico. De fato, Silva et al. (2013) analisando o hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz concentrado 7 vezes, mostrou a presença de diversos 

minerais, como sulfato, potássio, ferro, manganês, magnésio, fosfato, cromo, alumínio, 

sódio, cálcio, zinco e cobre. Em relação ao magnésio, que atua como cofator ou ativador de 

enzimas, a concentração foi de 923 mg/L. A presença de magnésio (Mg) no hidrolisado 

hemicelulósico é considerada positiva, devido ao fato deste fazer parte da composição do 

meio definido por Cortez, Mussatto e Roberto (2016). Estima-se que a concentração de 

magnésio (Mg) no hidrolisado do presente estudo esteja abaixo da quantidade que foi 

adicionada por Cortez, Mussatto e Roberto (2016). Além disso, o magnésio (Mg) no 

hidrolisado poderia não estar biodisponível sob a forma de cloreto de magnésio. Dessa 
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maneira, é possível sugerir que a baixa concentração de magnésio (Mg) no hidrolisado 

hemicelulósico pode ter sido um dos fatores limitantes no que se refere aos fatores de 

conversão, uma vez que estes foram inferiores na biotransformação em hidrolisado 

hemicelulósico quando comparado ao meio definido. Adicionalmente, a não suplementação 

do hidrolisado com tampão fosfato de potássio pode ter afetado a concentração iônica 

durante a biotransformação. Sendo assim, para avaliar o efeito do tampão fosfato de potássio 

e do MgCl2.6H2O sobre a biotransformação de xilose em xilitol por C. guilliermondii 

permeabilizada com Triton X-100, foram realizados experimentos com e sem adição destes 

componentes, conforme o item a seguir. 

 

5.4  Efeito do tampão fosfato de potássio e do MgCl2.6H2O sobre a biotransformação 

de xilose em xilitol por C. guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz 

 

Nesta etapa foi avaliado o efeito do tampão fosfato de potássio (K2HPO4 e KH2PO4) 

e do MgCl2.6H2O sobre a biotransformação de xilose em xilitol por células de C. 

guilliermondii permeabilizadas com Triton X-100 empregando hidrolisado hemicelulósico 

de palha de arroz. Em todos os ensaios a permeabilização celular foi realizada em meio semi-

definido conforme estabelecido na etapa anterior. Os ensaios foram conduzidos de acordo 

com uma matriz de planejamento experimental 22 com 3 pontos centrais (Tabela 9), onde 

estão mostrados os níveis reais das variáveis, bem como os resultados referentes ao consumo 

de xilose, produção de xilitol e pHfinal. 

Nota-se que para todos os ensaios, o consumo de xilose pela levedura foi acima de 

90 % com uma produção de xilitol em torno de 30 g/L após 15 horas de biotransformação. 

Nota-se ainda que embora tenha ocorrido variação do pH, a suplementação de tampão 

fosfato de potássio promoveu uma menor variação independente da presença de 

MgCl2.6H2O (E2 e E4).  
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Tabela 9 - Matriz de planejamento experimental utilizada para avaliar o efeito do tampão fosfato de potássio 

e MgCl2.6H2O sobre a biotransformação de xilose em xilitol por C. guilliermondii permeabilizada 

com Triton X-100 empregando hidrolisado hemicelulósico. 

Ensaios 
K2HPO4/KH2PO4 

(M) 

MgCl2.6H2O 

(g/L) 

Consumo de 

Xilose 

(%) 

Xilitol 

(g/L) 

pHfinal 

(∆pH) 

1 0 0 93,32 ± 1,71 30,75 ± 2,05 
5,65 

(1,05) 

2 0,1 0 90,64 ± 1,06 28,70 ± 0,25 
6,52 

(0,39) 

3 0 1 91,37 ± 0,33 28,13 ± 0,83 
5,38 

(1,42) 

4 0,1 1 94,74 ± 3,00 29,95 ± 0,99 
6,55 

(0,38) 

5 0,05 0,5 92,76 30,39 
5,87 

(1,15) 

6 0,05 0,5 93,33 28,78 
5,84 

(1,18) 

7 0,05 0,5 89,02 27,7 
5,82 

(1,20) 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: Média do pH inicial de todos os ensaios: 6,84 ± 0,15. 

 

Os perfis de concentração celular, consumo de xilose e produção de xilitol em cada 

ensaio do planejamento estão mostrados na Figura 32. É possível observar que todos os 

ensaios de biotransformação apresentaram pouca variação da concentração celular ao longo 

do tempo, sendo observado um perfil similar de consumo de xilose e produção de xilitol em 

todos os ensaios. 
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Figura 32 - Concentração celular, consumo de xilose e produção de xilitol nos ensaios de biotransformação de 

xilose em xilitol por C. guilliermondii permeabilizada com Triton X-100 empregando hidrolisado 

hemicelulósico conforme o planejamento experimental. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

M: média dos pontos centrais. 
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Para melhor analisar o efeito da suplementação de tampão fosfato de potássio e 

MgCl2.6H2O sobre a biotransformação em hidrolisado hemicelulósico, os parâmetros 

relacionados a produção de xilitol foram calculados, conforme mostrado na Tabela 10. Nota-

se que em todos os ensaios as células apresentaram uma viabilidade próxima a 100 %. Os 

valores de produtividade volumétrica variaram de 1,84 a 2,05 g/L.h e o fator de conversão 

de xilose em xilitol, de 0,54 a 0,58 g/g. Estes resultados revelam que a suplementação de 

tampão fosfato de potássio e/ou MgCl2.6H2O não afetou os parâmetros de biotransformação, 

o que foi confirmado pela análise estatística dos dados conforme o gráfico de pareto (Figura 

33).  

 

Tabela 10 - Produtividade volumétrica e fator de conversão de xilose em xilitol nos ensaios de 

biotransformação em hidrolisado hemicelulósico por C. guilliermondii permeabilizada com 

Triton X-100 em meio semi-definido. 

Ensaios 
K2HPO4/KH2PO4 

(M) 

MgCl2.6H2O 

(g/L) 

QP  

(g/L.h) 

 

YP/S  

(g/g) 

 

Viabilidade 

celular 

(%) 

1 0 0 2,05 ± 0,13 0,57 ± 0,03 97,87 ± 1,48 

2 0,1 0 1,91 ± 0,02 0,56 ± 0,01 96,9 ± 2,45 

3 0 1 1,84 ± 0,09 0,58 ± 0,01 100 ± 0,65 

4 0,1 1 2,00 ± 0,06 0,56 ± 0,01 96,9 ± 2,45 

5 0,05 0,5 2,03 0,56 100 

6 0,05 0,5 1,92 0,54 98,7 

7 0,05 0,5 1,85 0,57 99,3 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: Condição padrão: pH = 6,84 ± 0,15; T = 35 °C; A = 200 rpm; [X]0 = 11,65 ± 1,78 g/L. 
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Figura 33 - Gráfico de Pareto para a estimativa dos efeitos da suplementação de tampão fosfato de potássio e 

MgCl2.6H2O sobre os parâmetros (YP/S e QP) da biotransformação de xilose em xilitol por C. 

guilliermondii permeabilizada com Triton X-100 empregando hidrolisado hemicelulósico. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

  

Com base nesta análise estatística, é possível afirmar que a biotransformação de 

xilose em xilitol por C. guilliermondii permeabilizada com Triton X-100 empregando 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz não necessita de custos adicionais relacionados 
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a suplementação com tampão fosfato de potássio e MgCl2.6H2O. No entanto, os valores de 

produtividade volumétrica e fator de conversão de xilose em xilitol obtidos em hidrolisado 

sem qualquer suplementação, quando comparados ao meio definido, foram inferiores em 

14,22 % e 17,40 %, respectivamente. Dessa maneira, outra possível hipótese para estes 

resultados seria a presença de inibidores no hidrolisado sobre a atividade das enzimas. 

Conforme mostrado no presente estudo (Tabela 5), o hidrolisado hemicelulósico 

obtido por hidrólise ácida, além de apresentar açúcares, contém diversos compostos, como 

fenólicos (álcool vanilil, ácido vanílico, ácido p-cumárico e vanilina) e furanos (furfural e 5-

hidroximetilfurfural) que atuam como inibidores do metabolismo celular. Os compostos 

fenólicos em geral promovem perda da integridade das membranas celulares, prejudicando 

a funcionalidade como barreira seletiva e matriz enzimática, afetando na assimilação do 

substrato (ZHAO et al. 2012). Zaldivar, Martinez e Ingram (2000) estudando o efeito de 

álcoois, aldeídos e ácidos aromáticos sobre o metabolismo fermentativo de microrganismos, 

demonstraram que a toxicidade do hidrolisado é mais pronunciada quando ocorre a 

combinação de diversos compostos do que o efeito individual de cada um.  

Dessa maneira, com o objetivo de avaliar o efeito destes componentes sobre os 

parâmetros de biotransformação, o hidrolisado hemicelulósico foi submetido a um processo 

de detoxificação com carvão ativado. Este processo promove a adsorção destes componentes 

no carvão ativado. Mussatto, Santos e Roberto (2004) ao estudar o efeito do pH e da 

detoxificação do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz com carvão ativado, mostrou 

que na condição de adicionar carvão ativado (150 rpm, 45 °C, 60 minutos) no hidrolisado 

em pH 2,0 e posteriormente ajustá-lo para pH 6,5 promoveu uma remoção de 90 % de 

furfural e 72 % de 5-hidroximetilfurfural, com baixa remoção de xilose (11,5 %). Sendo 

assim, os ensaios de biotransformação empregando hidrolisado detoxificado ocorreram nas 

mesmas condições demonstradas no planejamento experimental 22 utilizado anteriormente, 

de modo a avaliar o efeito de tampão fosfato de potássio e MgCl2.6H2O sobre a 

biotransformação, conforme mostrado na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Matriz de planejamento experimental utilizada para avaliar o efeito do tampão fosfato de potássio 

e MgCl2.6H2O sobre a biotransformação de xilose em xilitol por C. guilliermondii permeabilizada 

com Triton X-100 empregando hidrolisado hemicelulósico detoxificado com carvão ativado. 

 

Ensaios 
K2HPO4/KH2PO4 

(M) 

MgCl2.6H2O 

(g/L) 

Consumo de 

Xilose  

(%) 

Xilitol 

(g/L) 

pHfinal 

(∆pH) 

1 0 0 93,11 ± 1,53 30,82 ± 0,28 
5,23 

(1,51) 

2 0,1 0 95,92 ± 1,28 32,59 ± 1,48 
6,68 

(0,26) 

3 0 1 93,15 ± 1,49 30,52 ± 0,58 
5,32 

(1,41) 

4 0,1 1 94,86 ± 0,22 30,18 ± 0,28 
6,62 

(0,34) 

5 0,05 0,5 93,94 30,59 
6,03 

(0,94) 

6 0,05 0,5 96,07 32,15 
5,95 

(1,03) 

7 0,05 0,5 93,91 30,58 
5,92 

(1,06) 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: Média do pH inicial de todos os ensaios: 6,87 ± 0,12. 

Assim como observado nos processos de biotransformação em hidrolisado 

hemicelulósico não detoxificado (planejamento anterior), o consumo de xilose foi acima de 

90 % e a produção de xilitol semelhante e próxima a 30 g/L em todos os ensaios de 

biotransformação em hidrolisado detoxificado após 15 horas. Destaca-se que nos ensaios 

adicionados de tampão fosfato de potássio ocorre menor variação do pH, independente da 

presença de MgCl2.6H2O. 

A detoxificação com carvão ativado com posterior correção do pH, tornou o 

hidrolisado mais límpido (Figura 34), devido a precipitação e/ou instabilidade dos 

componentes inibitórios e a adsorção destes no carvão ativado. Após a detoxificação do 

hidrolisado, foi possível observar que o conteúdo de xilose reduziu em apenas 11,24 % ± 

1,32 quando comparado ao hidrolisado não detoxificado e a concentração dos compostos 

fenólicos e furanos foi grandemente reduzida após este tratamento (Tabela 5 – item 5.1). 
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Figura 34 - Coloração do hidrolisado hemicelulósico não detoxificado e detoxificado com carvão ativado (CA) 

contendo células de C. guilliermondii. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os perfis de concentração celular, consumo de xilose e produção de xilitol em cada 

ensaio do planejamento empregando hidrolisado detoxificado estão mostrados na Figura 30. 

Nota-se pouca variação da concentração celular ao longo do tempo de biotransformação. 

Adicionalmente, todos os ensaios consumiram praticamente toda a xilose e apresentaram 

uma produção de xilitol praticamente máxima após 15 horas de biotransformação. O ensaio 

M mostrado na Figura 35 representa a média dos pontos centrais. 

Para melhor analisar o efeito da suplementação de tampão fosfato de potássio e 

MgCl2.6H2O sobre a biotransformação de xilose em xilitol empregando hidrolisado 

detoxificado, os parâmetros de biotransformação foram calculados, conforme mostrado na 

Tabela 12. Nota-se que em todos os ensaios as células apresentaram uma viabilidade 

próxima a 100 %. Adicionalmente, os valores de produtividade volumétrica variaram de 2,01 

a 2,17 g/L.h e o fator de conversão de xilose em xilitol, de 0,57 a 0,59 g/g. Estes resultados 

revelam que a detoxificação do hidrolisado hemicelulósico com carvão ativado e a 

suplementação de tampão fosfato de potássio e MgCl2.6H2O neste hidrolisado não afetou os 

parâmetros de biotransformação, o que foi confirmado pela análise estatística dos dados 

conforme o gráfico de pareto (Figura 36). 
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Figura 35 - Concentração celular, consumo de xilose e produção de xilitol durante os ensaios de 

biotransformação de xilose em xilitol por C. guilliermondii permeabilizada com Triton X-100 

empregando hidrolisado hemicelulósico detoxificado com carvão ativado conforme o 

planejamento experimental. 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: M representa a média dos pontos centrais. 
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Tabela 12 - Produtividade volumétrica e fator de conversão de xilose em xilitol nos ensaios de 

biotransformação em hidrolisado hemicelulósico detoxificado com carvão ativado por C. 

guilliermondii permeabilizada com Triton X-100 em meio semi-definido. 

Ensaios 
K2HPO4/KH2PO4 

(M) 

MgCl2.6H2O 

(g/L) 

QP  

(g/L.h) 

YP/S  

(g/g) 

Viabilidade 

Celular 

 (%) 

1 0 0 2,05 ± 0,02 0,59 ± 0,02 98,4 ± 1,65 

2 0,1 0 2,17 ± 0,10 0,58 ± 0,01 96,3 ± 0,45 

3 0 1 2,03 ± 0,04 0,58 ± 0,01 96,3 ± 0,45 

4 0,1 1 2,01 ± 0,06 0,59 ± 0,02 96,6 ± 0,15 

5 0,05 0,5 2,04  0,57 95,6 

6 0,05 0,5 2,14 0,58 97,9 

7 0,05 0,5 2,04 0,57 96,7 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: Condição padrão: pH = 6,87 ± 0,12; T = 35 °C; A = 200 rpm; [X]0 = 10,42 ± 0,70 g/L. 

 

A Figura 37 compara os parâmetros relacionados a produção de xilitol (YP/S e QP) 

obtidos em todos os ensaios de biotransformação em hidrolisado (não detoxificado e 

detoxificado com carvão ativado) na presença e/ou ausência de tampão fosfato de potássio e 

MgCl2.6H2O com a biotransformação em meio definido. Todos os ensaios de 

biotransformação em hidrolisado (não detoxificado e detoxificado com carvão ativado) 

apresentaram fatores de conversão de xilose em xilitol extremamente semelhantes (~0,57 

g/g), mostrando que a detoxificação não foi capaz de melhorar este parâmetro. 
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Figura 36 - Gráfico de Pareto para a estimativa dos efeitos da suplementação de tampão fosfato de potássio e 

MgCl2.6H2O sobre os parâmetros (QP e YP/S) da biotransformação de xilose em xilitol por C. 

guilliermondii permeabilizada com Triton X-100 empregando hidrolisado hemicelulósico 

detoxificado com carvão ativado (HD). 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

QP - HD

Efeito padronizado

0 1 2 3 4

A:Tampao

AB

B:Mg
+

-

YP/S- HD

Efeito padronizado

0 1 2 3 4

A:Tampao

B:Mg

AB
+

-



117 
 

Figura 37 - Comparação dos parâmetros relacionados a produção de xilitol (YP/S e QP) nos ensaios de 

biotransformação em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz detoxificado com carvão 

ativado (HD) e não detoxificado (HND) e em meio definido (MD).  

 
Fonte: Autoria própria. 

Nota: K: tampão fosfato de potássio (0,1 M);  

          Mg: MgCl2.6H2O; MD: meio definido;  

          PC: média do ponto central. 

 

Nota-se que o ensaio de biotransformação em hidrolisado detoxificado com carvão 

ativado e suplementado com tampão fosfato de potássio (HD + K) apresentou a maior 

produtividade volumétrica (QP = 2,17 g/L.h ± 0,10) dentre os ensaios de biotransformação 

em hidrolisado, onde foi observado um aumento de 13,6 % na produtividade em relação ao 

ensaio correspondente não detoxificado. Porém, esta diferença cai para 5,8 % quando 

comparado a produtividade obtida em hidrolisado sem qualquer suplementação e não 

detoxificado (QP = 2,05 ± 0,13). Ao comparar os ensaios em hidrolisado sem qualquer 

suplementação, as produtividades volumétricas obtidas em hidrolisado não detoxificado 

(HND) e detoxificado (HD) não apresentaram diferença, sugerindo que a detoxificação com 

carvão ativado não foi suficiente para melhorar os parâmetros relacionados a produção de 

xilitol. Ainda na Figura 37, é possível observar que a produtividade volumétrica e o fator de 

conversão obtidos no ensaio empregando hidrolisado não detoxificado e sem qualquer 

suplementação (HND) foram reduzidos em 14,22 % e 17,40 %, respectivamente, quando 

comparado aos obtidos em meio definido (MD). 
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De um modo geral, ficou demonstrado que a detoxificação com carvão ativado não 

promoveu melhorias ao processo de biotransformação, independente da suplementação com 

tampão fosfato de potássio e/ou MgCl2.6H2O, uma vez que os valores de produtividade 

volumétrica em xilitol e fator de conversão de xilose em xilitol foram muito próximos aos 

demais ensaios. Sendo assim, os resultados obtidos na biotransformação de xilose em xilitol 

por C. guilliermondii permeabilizada com Triton X-100 empregando hidrolisado não 

detoxificado e sem qualquer suplementação (tampão fosfato de potássio e/ou MgCl2.6H2O) 

foi selecionado para comparações com estudos da literatura. Li et al. (2016) estudando a 

biotransformação de xilitol a partir de meio contendo arabitol (40 g/L) como fonte de 

carbono a partir de células recombinantes de Gluconobacter oxydans (superexpressão da 

enzima glicose-6-fosfato-desidrogenase), observaram uma produção de 29,3 g/L de xilitol 

após 48 horas com 12,5 % (p/v) de células úmidas em biorreator (QP = 0,62 g/L.h; YP/S = 

0,73 g/g). Para esta conversão, primeiramente o D-arabitol foi oxidado a D-xilulose, a qual 

foi reduzida a xilitol com a adição de glicose (5 % p/v) para regeneração de cofator. A 

modificação genética para superexpressão da glicose-6-fosfato-desidrogenase (primeira 

enzima da via das pentoses fosfato) foi realizada para gerar maior formação de cofator 

NADPH. Com base neste estudo, que embora os autores tenham utilizado outro substrato 

como fonte de carbono, os resultados de produtividade volumétrica em xilitol foram bastante 

inferiores aos do presente estudo, sugerindo que a biotransformação de xilose em xilitol tem 

maior potencial. 

Em outro estudo empregando lactose como fonte de carbono (TOYODA; 

OHTAGUCHI, 2009), foi produzido 3,5 g/L de xilitol após 42,9 h com um fator de 

conversão de 0,24 g/g e uma produtividade volumétrica de 0,08 g/L.h, sendo valores 

inferiores aos obtidos na biotransformação em hidrolisado no presente estudo. É importante 

destacar que esta biotransformação é baseada em 3 etapas: (1) conversão de lactose a D-

arabitol por Kluyeromyces lactis NBRC 1903, (2) oxidação de D-arabitol para D-xilulose 

por Gluconobacter oxydans, (3) redução de D-xilulose para xilitol por Candida shehatae na 

presença de etanol. Segundo os autores, a adição de etanol na terceira etapa tem um alto 

potencial para gerar NADH, uma vez que a oxidação de etanol em acetaldeído promove a 

geração desta coenzima, a qual é necessária para a conversão de xilulose para xilitol. Neste 

estudo, os valores de parâmetros da biotransformação em xilitol foram bastante inferiores ao 

do presente estudo. Além disso, envolveu 3 etapas, mostrando maior complexidade de 

processo quando comparado ao presente estudo. 
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Os resultados obtidos no presente estudo foram também comparados com a produção 

enzimática de xilitol a partir de xilose. Branco, Santos e Silva (2011a) utilizando um meio 

reacional contendo xilose (50 g/L) como fonte de carbono, NADPH (1,2 mM) como cofator 

e o extrato pré-purificado de xilose redutase de Candida guilliermondii obtiveram uma 

produção máxima de xilitol de 18 g/L após 24 horas (QP = 0,75 g/L.h; YP/S = 0,86 g/g). 

Embora os autores tenham encontrado um elevado fator de conversão, a concentração de 

xilose residual foi também elevada (~30 g/L), indicando que apenas 20 g/L de xilose foi 

utilizada no processo. Ressalta-se que o sistema enzimático apresenta maior complexidade 

quando comparado ao presente estudo, uma vez que há necessidade de adicionar cofator e 

etapas de pré-purificação de xilose redutase. Estes mesmos autores (BRANCO; SANTOS; 

SILVA, 2011b) também estudaram a produção de xilitol por via enzimática empregando 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar. Neste estudo, foi utilizada a mesma 

metodologia para a preparação do extrato pré-purificado de xilose redutase citada no estudo 

anterior e foi adicionado ao meio a enzima glicose-6-fosfato-desidrogenase para a 

regeneração de NADPH. A produção de xilitol em meio de reação contendo 100 % v/v de 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar (18,6 g/L de xilose) foi de 3,12 g/L 

após 12 horas de reação, o que corresponde a uma produtividade volumétrica de 0,26 g/L.h 

e um fator de conversão de 0,99 g/g, mas com um consumo de xilose de apenas 17 %. Estes 

resultados quando comparados ao do presente estudo (QP = 2,05 g/L.h ± 0,13; YP/S = 0,57 

g/g ± 0,01) revelam que a produtividade volumétrica foi 7,3 vezes inferior, e apesar do fator 

de conversão no sistema enzimático ter sido bastante superior, a concentração de xilose 

residual foi elevada (15,44 g/L), mostrando a ineficiência do processo em hidrolisado, 

enquanto a biotransformação do hidrolisado hemicelulósico apresenta grande potencial. 

De acordo com a literatura, nota-se grande variedade de estudos relacionados a 

produção de xilitol que adicionam cofator NADPH no meio reacional ou utilizam enzimas, 

como a glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), para a sua regeneração. Devido ao fato da 

produção de xilitol por C. guilliermondii a partir de xilose ser realizada pela enzima xilose 

redutase (XR) dependente de NADPH, Gurpilhares et al. (2009) demonstraram que os 

maiores valores de produtividade volumétrica em xilitol e fator de conversão (QP = 0,40 

g/L.h; YP/S = 0,60 g/g) foram alcançados em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 

na razão ótima de G6PD/XR igual a 2,5 e uma menor relação de xilose redutase/xilitol 

desidrogenase, mostrando que as concentrações de NADPH influenciam mais nos 

parâmetros de produção de xilitol do que as razões da atividade das enzimas xilose redutase 

e xilitol desidrogenase. Para os autores a relação G6PD/XR é considerada como um dos 
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parâmetros chave para a otimização da produção deste poliól, devido a ação da glicose-6-

fosfato-desidrogenase (G6PD) na geração de NADPH. O fator de conversão de xilose em 

xilitol obtido no presente estudo durante a biotransformação do hidrolisado hemicelulósico 

de palha de arroz (YP/S = 0,57 g/g) foi semelhante ao obtido no estudo de Gurpilhares et al. 

(2009), sugerindo que a relação G6PD/XR esteja semelhante à relação ótima descrita por 

Gurpilhares et al. (2009). Enquanto a diferença nas produtividades volumétricas em xilitol 

foi devido ao uso de altas densidades celulares no presente estudo. 

Ao comparar os resultados obtidos em estudos relacionados a produção de xilitol por 

via fermentativa empregando hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, foi possível 

constatar que o presente estudo apresentou resultados bastante promissores. Silva et al. 

(2006) utilizando o hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz em fermentações em 

batelada sob condição otimizada em biorreator (78 g/L de xilose inicial, 3 g/L de células, 

550 rpm, 30 °C) observaram uma máxima produção de xilitol de 45,4 g/L após 45 horas. De 

acordo com estes resultados, foi obtida uma produtividade volumétrica em xilitol de 1,01 

g/L.h e um fator de conversão de 0,58 g/g. Nota-se que o processo fermentativo apresentou 

uma produtividade volumétrica 2 vezes inferior a obtida na biotransformação do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz nas condições do presente estudo, que foi de 2,05 g/L.h. 

 Uma das estratégias utilizadas para aumentar a produtividade volumétrica em xilitol 

em meios a base de hidrolisado é a condução do processo em modo contínuo com o uso de 

altas densidades celulares. No entanto, estudos relacionados a produção de xilitol por 

Candida guilliermondii a partir de hidrolisado hemicelulósico em processos contínuos ou 

semi-contínuos apresentam valores de produtividade volumétrica inferiores aos obtidos no 

presente estudo. Por exemplo, Martínez, Silva e Felipe (2000) estudando a produção de 

xilitol por Candida guilliermondii a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-

de-açúcar em reator de tanque agitado com modo de operação contínuo (30 °C, pH 5,5, 300 

rpm, 0,03 h-1) obtiveram uma produção de xilitol de 23,1 g/L, com uma produtividade 

volumétrica em xilitol de 0,69 g/L.h e um fator de conversão de xilose em xilitol de 0,58 

g/g. Em outro estudo com modo de operação semi-contínuo, a produção de xilitol a partir de 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar por C. guilliermondii  imobilizada 

em alginato de cálcio foi estudada por Carvalho et al. (2008) em reator de tanque agitado. O 

processo fermentativo foi realizado em 5 ciclos sucessivos de 120 horas cada e uma 

concentração de células imobilizadas de cerca de 4 g/L. A produção média de xilitol foi de 

51,6 g/L a partir de 72 g/L de xilose, o que corresponde a uma produtividade volumétrica 

média em xilitol de 0,43 g/L.h e um fator de conversão médio de 0,71 g/g.  
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Para avaliar o impacto da permeabilização das células de C. guilliermondii com 

Triton X-100, foram realizados ensaios empregando células não permeabilizadas e os 

resultados estão mostrados na Figura 38. Nota-se que a concentração das células não 

permeabilizadas variou de 9,20 a 12,30 g/L durante a biotransformação, enquanto as células 

permeabilizadas variaram de 11,01 a 12,38 g/L. Em relação ao consumo de xilose, ambos os 

ensaios apresentaram um perfil semelhante, com um consumo praticamente total após 17 

horas de biotransformação. Nota-se que a diferença na produção de xilitol tornou-se mais 

pronunciada após 2 horas de biotransformação, sendo 29 % inferior no ensaio com células 

não permeabilizadas quando comparado às células permeabilizadas após 15 horas. 

Para melhor analisar o efeito da permeabilização celular com Triton X-100 sobre a 

biotransformação de xilose em xilitol empregando hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz, os parâmetros de biotransformação foram calculados, conforme mostrado na Tabela 

13. Nota-se que o fator de conversão de substrato em células no ensaio empregando células 

não permeabilizadas foi 2,5 vezes superior ao obtido no ensaio com células permeabilizadas. 

A produtividade volumétrica em xilitol e o fator de conversão de xilose em xilitol obtidos 

no ensaio com células não permeabilizadas (QP = 1,47 g/L.h ± 0,04; YP/S = 0,43 g/g ± 0,01), 

foram em torno de 28 % e 24,6 %, respectivamente, inferiores aos obtidos no ensaio com 

células permeabilizadas (QP = 2,05 g/L.h ± 0,04; YP/S = 0,57 g/g ± 0,03). Em relação aos 

subprodutos, a produção de etanol e glicerol foi semelhante em ambos os ensaios e a 

viabilidade celular foi próxima a 100 %. Estes resultados mostram que a permeabilização 

celular é uma potencial estratégia para a produção de xilitol a partir de hidrolisado 

hemicelulósico, pois além de aumentar os parâmetros da biotransformação não promoveu 

queda da viabilidade celular. Esta estratégia tem sido utilizada como forma de aumentar a 

atividade de enzimas (KAUR; SATYANARAYANA, 2010), bem como a produção de 

eritritol (RAKICKA et al. 2016). No entanto, ainda não existem estudos relacionados a 

produção de xilitol por células permeabilizadas empregando hidrolisado hemicelulósico.  
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Figura 38 - Concentração celular, consumo de xilose e produção de xilitol durante a biotransformação de 

xilose em xilitol em hidrolisado por células não permeabilizadas ( ) e permeabilizadas com 

Triton X-100 ( ). 

 

 

 

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 13 - Consumo de xilose, produção de xilitol e subprodutos, fator de conversão de substrato em células, viabilidade celular e variação do pH nos ensaios de 

biotransformação em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz com células não permeabilizadas e permeabilizadas com Triton X-100 após 15 horas. 

Triton X-

100 

Concentração 

celular 

(g/L) 

Consumo 

de Xilose 

(%) 

Xilitol 

(g/L) 

Subprodutos 

(g/L) 

   Etanol            Glicerol 

YX/S 

(g/g) 

YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/L.h) 

Viabilidade 

celular 

(%) 

pHfinal 

(∆pH) 

 

+ 

 

12,38 

(± 2,00) 

93,32 

(± 1,71) 

30,75  

(± 2,05) 

6,27 

(± 0,18) 

5,14 

(± 0,20) 

0,02 

(± 0,002) 

0,57 

(± 0,03) 

2,05 

(± 0,13) 

97,87 

(± 0,24) 

5,65 

(1,05) 

 

- 

 

12,30 

(± 0,97) 

85,05  

(± 0,45) 

21,94  

(± 0,60) 

7,54 

(± 0,56) 

3,91 

(± 0,13) 

0,05 

(± 0,01) 

0,43 

(± 0,01) 

1,47 

(± 0,04) 

96,30 

(± 0,14) 

5,60 

(1,21) 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: Média do pH inicial: 6,81 ± 0,14.  

          Concentração inicial das células permeabilizadas foi de 11,01 g/L ± 1,89 e das células não permeabilizadas, 9,20 g/L ± 0,25. 

1
23
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5.5  Reciclo de Candida guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz 

 

Com o objetivo de avaliar a capacidade de reciclo das células durante a 

biotransformação de xilose em xilitol por células de C. guilliermondii permeabilizadas com 

Triton X-100 empregando hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, as células foram 

submetidas a 4 ensaios de biotransformação com duração de 15 horas cada. Ao final de cada 

biotransformação, as células foram recolhidas e transferidas para um novo meio reacional a 

base de hidrolisado hemicelulósico. Os perfis de consumo de xilose e produção de xilitol 

estão demonstrados na Figura 39. De um modo geral, é possível analisar que ao longo dos 4 

ciclos de biotransformação, a produção de xilitol foi semelhante (29,8 g/L ± 2,15), sugerindo 

que as células de C. guilliermondii permeabilizadas com Triton X-100 apresentam boa 

estabilidade para produzir xilitol em condições de reciclo celular. Em relação a viabilidade 

das células, é possível observar que após o quarto ciclo, ocorreu uma pequena queda de 7,92 

% na viabilidade celular quando comparado ao primeiro ciclo de biotransformação. Ainda 

assim, a viabilidade manteve-se maior que 90 % ao longo dos 4 ciclos. 

Figura 39 - Produção de xilitol, consumo de xilose e viabilidade celular ao longo de 4 ciclos de reutilização 

de células de C. guilliermondii permeabilizadas com Triton X-100 durante a biotransformação em 

hidrolisado hemicelulósico. 

 

Fonte: Autoria própria. 

De acordo com os parâmetros relacionados a produção de xilitol (Figura 40), foi 
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atingindo uma média de 0,59 g/g. Adicionalmente, também foi observado valores 

semelhantes de produtividade volumétrica em xilitol, gerando uma média de 1,93 g/L.h. 

Estes resultados demonstram o grande potencial das células de C. guilliermondii 

permeabilizadas com Triton X-100 na produção de xilitol em hidrolisado hemicelulósico em 

condições de reciclo celular.  

Figura 40 - Produtividade volumétrica (QP) e fator de conversão de xilose em xilitol (YP/S) após 4 ciclos de 

reutilização de células de C. guilliermondii permeabilizadas com Triton X-100 durante a 

biotransformação em hidrolisado hemicelulósico. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A biotransformação de arabitol (40 g/L) em xilitol por células recombinantes de 

Glucanobacter oxydans PZ (superexpressão da enzima glicose-6-fosfato-desidrogenase) 

empregando biorreator, foi realizado 4 ciclos (50 horas cada ciclo) sem ocorrer a diminuição 

na produção de xilitol, correspondendo a uma produtividade volumétrica média de 0,54 

g/L.h, conforme o estudo de Li et al. (2016). Estes resultados mostram uma estabilidade 
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hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz. Algumas possíveis estratégias para melhorar 

o fator de conversão de xilose em xilitol podem ser sugeridas, incluindo a avaliação de 

tratamentos com vista a reduzir os minerais do hidrolisado através de precipitação, como a 

alta alcalinização (aumento do pH para 8,0/10) seguida de redução do pH para o valor 

desejado. Isto seria capaz de promover uma maior precipitação de compostos e tornar o 

hidrolisado mais pobre em termos de constituição nutricional. Adicionalmente, outra 

possível estratégia para melhorar os parâmetros de biotransformação seria a avaliação de 

outros surfactantes, assim como a otimização da razão Triton:célula no hidrolisado 

hemicelulósico.  
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6    CONCLUSÕES  

 

O meio semi-definido composto por xilose, sais e suplementado com extrato de farelo 

de arroz foi o que apresentou os melhores resultados para o cultivo de células de Candida 

guilliermondii. A substituição do extrato de farelo de arroz por extrato de levedura além de 

menor crescimento, promoveu alterações metabólicas e morfológicas, incluindo floculação 

e produção de arabitol; 

 

A suplementação do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz com sais e extrato 

de farelo de arroz favoreceu o aumento da biomassa celular em cerca de 30 % quando 

comparado ao suplementado com extrato de levedura. No entanto, o hidrolisado 

hemicelulósico mostrou conter nutrientes capazes de promover o cultivo das células de C. 

guilliermondii sem qualquer suplementação; 

 

A composição do meio de permeabilização celular interferiu na produtividade 

volumétrica em xilitol no processo de biotransformação do hidrolisado hemicelulósico, 

enquanto o fator de conversão de xilose em xilitol não foi alterado. O uso de células 

permeabilizadas em meio semi-definido promoveu um aumento de 35 % na produtividade 

volumétrica em xilitol quando comparado ao uso de células permeabilizadas no próprio 

hidrolisado; 

 

A adição de tampão fosfato de potássio (KH2PO4/K2HPO4) e/ou MgCl2.6H2O ao 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz não mostrou qualquer influência sobre os 

parâmetros de produção de xilitol durante a biotransformação;  

 

A detoxificação com carvão ativado não promoveu melhorias ao processo de 

biotransformação, independente da suplementação com tampão fosfato de potássio e/ou 

MgCl2.6H2O, uma vez que os valores de produtividade volumétrica em xilitol e fator de 

conversão de xilose em xilitol foram muito próximos aos demais ensaios; 

 

A permeabilização celular é uma potencial estratégia para a produção de xilitol a 

partir de hidrolisado hemicelulósico, pois além de aumentar os parâmetros da 

biotransformação, não promoveu queda da viabilidade celular; 
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Células de C. guilliermondii permeabilizadas com Triton X-100 apresentaram 

estabilidade ao longo de 4 ciclos de biotransformação do hidrolisado hemicelulósico com 

duração de 15 horas cada, obtendo uma produtividade volumétrica média de 1,93 g/L.h e um 

fator de conversão de xilose em xilitol médio de 0,59 g/g. 
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