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Resumo
Apolinário, M. F., Avaliação do cultivo de leveduras xilanolíticas isoladas da
Antártica em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar. 2013,
81 p, Dissertação (Mestrado em Ciências)_Escola de Engenharia de Lorena,
Universidade de São Paulo. Lorena, 2013.
Hidrolisados hemicelulósicos como o resultante do processamento do bagaço de
cana-de-açúcar para obtenção do etanol celulósico, constituem uma fonte rica em
açúcares, em particular xilose. Considerando o potencial destes hidrolisados para
utilização por micro-organismos fermentadores de pentoses e a disponibilidade de
leveduras xilanolíticas isoladas da Antártica, a presente pesquisa tem como
objetivo avaliar o cultivo destas leveduras no hidrolisado hemicelulósico de
bagaço de cana-de-açúcar com vistas à obtenção de bioprodutos. Os
experimentos foram realizados empregando-se 16 leveduras xilanolíticas isoladas
de diferentes fontes. Inicialmente estas foram repicadas em ágar Sabouraud e
cultivadas em diferentes temperaturas, selecionando-se para o cultivo em
hidrolisado hemicelulósico aquelas que cresceram neste meio. Os cultivos no
hidrolisado foram realizados em triplicata em frascos Erlenmeyer, a 200 rpm, a
30°C em duas etapas: O primeiro ocorreu por 72 h e as leveduras que cresceram
neste período foram as empregadas para avaliação do cultivo no hidrolisado e
também em meio semi-definido simulando a composição em açúcares deste
hidrolisado por um período de 96h. Neste caso as avaliações ocorreram a cada
24h a partir da determinação da concentração de açúcares, formação de células,
xilitol e etanol, pH, concentração dos tóxicos ácido acético, hidroximetilfurfural,
furfural e fenólicos. O experimento controle foi empregado utilizando-se Candida
guillermondii já bastante pesquisada nas fermentações que empregam hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana. Foi verificado que 6 das leveduras testadas
foram capazes de assimilar os açúcares presentes no hidrolisado, sendo que
apenas a Cryptococcus adeliensis (L95) apresentou capacidade de produzir
etanol como produto deste metabolismo, enquanto as leveduras Cryptococcus aff
laurentii (L62), Candida davisiana (L101 e L107) e Cryptococcus adeliensis (L108)
apresentaram indícios de atividade xilanolítica. Com relação aos compostos
tóxicos presentes no hidrolisado verificou-se que em alguns cultivos ocorreu
decréscimo na concentração destes e a manutenção da viabiliadade celular ao
final do cultivo. Considerando o caráter inovador da presente pesquisa faz-se
necessário a continuidade da investigação a fim de se estabelecer as melhores
condições de cultivo destas leveduras para fins de aproveitamento biotecnológico
de hidrolisados hemicelulosicos, em função do desempenho destas em relação à
C. guilliermondii.
Palavras-Chaves: Leveduras da Antártica. Leveduras Xilanolíticas. Bagaço de
cana-de-açúcar. Hidrolisado hemicelulósico. Pentoses.

Abstract
Apolinário, M. F., Evaluation of the cultivation of xylanolytic yeasts isolated
from Antarctic in hemicellulose hydrolysate of sugarcane bagasse. 2013. 81
p, Dissertation (Master of Sciences)_Escola de Engenharia de Lorena,
Universidade de São Paulo. Lorena, 2013.
Hemicellulose hydrolysates, as the result of sugarcane bagasse processing for
obtaining cellulosic ethanol, are a rich source of sugars, especially xylose.
Considering the potential of these hydrolysates for the use by pentoses fermenting
micro-organisms and the availability of xylanolytic yeasts isolated from Antarctica,
this research aims to evaluate the cultivation of these yeasts in hemicellulose
hydrolysate of sugarcane bagasse in order to obtain bioproducts. The experiments
were performed by employing 16 xylanolytic yeasts isolated from different sources.
Initially, they were transferred in Sabouraud agar and grown at different
temperatures, and those that grew in this medium were selected for cultivation in
hemicellulose hydrolysate. The cultures in the hydrolysate were performed in
triplicate in Erlenmeyer flasks at 200 rpm at 30 ° C in two stages: The first one
occurred for 72 h and the yeasts that grew in this period were used for the
evaluation of growth in the hydrolysate and also in semi-defined medium
simulating the sugar composition of this hydrolysate for 96h. In this case, the
evaluations occurred every 24 hours from the determination of sugars
concentration, formation of cell, xylitol and ethanol, pH, concentration of the toxics
acetic acid, hydroxymethylfurfural, furfural and phenols. A control experiment was
employed using Candida guillermondii which has been well investigated in
fermentations employing sugarcane bagasse hemicellulose hydrolysate. It was
verified that 6 of the tested yeasts were able to assimilate the sugars present in
the hydrolysate, and only Cryptococcus adeliensis (L95) showed ability to produce
ethanol as a product of this metabolism, while the yeasts Cryptococcus aff laurentii
(L62), Candida davisiana (L101 and L107) and Cryptococcus adeliensis (L108)
showed evidences of xylanolytic activity. With respect to toxic compounds present
in hydrolysate, it was verified that, in some cultures, the decrease in their
concentration and the maintenance of cell viability at the end of cultivation
occurred. Due to the innovative nature of this research, it is necessary to continue
the investigation in order to establish the best conditions for this yeasts cultivation
with the purpose of biotechnological exploitation of hemicellulose hydrolysates,
depending on their performance regarding C. guilliermondii.
Keywords: Yeasts (Antarctica). Xylanolytic
Hemicellulose hydrolysate. Pentoses.
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1. INTRODUÇÃO
A biodiversidade existente no ambiente antártico e as características
peculiares dos organismos que habitam esta região fornecem um valioso material
de estudo para o desenvolvimento de bioprocessos industriais. As condições
ambientais muito severas e exclusivas deste continente (baixas temperaturas,
escassez de nutrientes e baixa incidência solar) propiciam a seleção de
organismos com características peculiares. A adaptação destes organismos é de
grande interesse científico e tecnológico, uma vez que o esclarecimento das
estratégias de adaptabilidade proporcionaria o desenvolvimento de novas
tecnologias a serem aplicadas aos processos biotecnológicos.
Apesar do propósito sustentável dos bioprocessos que utilizam biomassas
vegetais para a produção de insumos de interesse econômico em detrimento das
técnicas químicas, a exemplo da produção de etanol a partir do bagaço de cana,
algumas etapas do processo geram resíduos os quais se não aproveitados e
descartados inadequadamente, acarretam em impacto negativo ao meio
ambiente.
No caso do processamento do bagaço de cana-de-açúcar para a produção
de etanol de segunda geração com emprego da levedura Saccharomyces
cerevisiae, a qual naturalmente não fermenta pentoses, é necessário um prétratamento para a separação da fração hemicelulósica e hidrólises posteriores da
biomassa

resultante

(celulignina).

Neste

sentido

alternativas

para

o

aproveitamento da fração hemicelulósica em bioprocessos têm sido estudadas
devido ao elevado teor de pentoses, como a xilose, de forma a contribuir para o
completo aproveitamento desta biomassa e tornar o processo globalmente
sustentável. Dentre estas alternativas de aproveitamento desta fração encontra-se
a produção do xilitol e etanol pela por micro-organismos capazes de assimilar
pentoses, a exemplo da Candida guillermondii e da Pichia stipis, respectivamente.
Neste contexto, visando o aproveitamento da fração hemicelulósica do
bagaço de cana e a promissora utilização de micro-organismos antárticos no
desenvolvimento de bioprocessos, as atividades do presente trabalho estão
inseridas no projeto intitulado de “Exploração biotecnológica de fungos derivados
da Antártica” com suporte da FAPESP coordenado pela professora Lara Durães
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Sette (Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho- UNESP, Rio Claro, SP). O
presente estudo deu enfoque às primeiras pesquisas quanto à utilização de
leveduras xilanolíticas, previamente identificadas pelo grupo de pesquisa do Prof.
Dr. Fernando C. Pagnocca (UNESP/RC), em hidrolisado hemicelulósico de
bagaço de cana-de-açúcar.
A importância da colaboração científica e tecnológica do presente estudo
se deve a que não há relatos na literatura sobre o comportamento destas
leveduras em meios formulados à base de hidrolisados provenientes de
biomassas vegetais. Além disto, as características peculiares das leveduras em
função das condições ambientais a que são expostas poderão de alguma forma
favorecer o desenvolvimento destas em meio como os de hidrolisados que
contém além de mistura de açúcares (hexose e pentose), compostos inibitórios à
atividade microbiana, como fenólicos e ácido acético.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Antártica

2.1.1. Ecossistema
O Continente Antártico está situado na região polar concentrado em torno
do Pólo Sul, sendo o quinto maior e mais austral dos continentes. Profundas
baías dividem este continente em duas partes desiguais, sendo que a maior parte
é conhecida como Antártica Oriental - que consiste principalmente em um platô
elevado e coberto por gelo - e a menor é chamada de Antártica Ocidental,
formada por um arquipélago de ilhas montanhosas ligadas entre si por gelo
(MCTI, 2012).
A Antártica constitui quase 10% da área continental do planeta e cerca de
98% de seu território está coberto por gelo e neve durante todo o ano, com
espessura que varia de 2.000 a 4.800 metros (MCTI, 2012). A dificuldade em
utilizar a água em estado sólido pela maioria dos organismos vivos, aliado ao
isolamento geográfico, dificulta a imigração e permanência de novas espécies,
sendo por este motivo chamado de deserto gelado (KENNEDY, 1993). As
condições climáticas extremas são caracterizadas pela temperatura muito baixa,
elevada amplitude térmica (-20°C a -50°C no inverno), baixa disponibilidade de
nutrientes, alta incidência de radiação UV, elevada concentração salina devido à
alta taxa de evaporação e à baixa precipitação, menos de 100 mm por ano
(ONOFRI, 2007 a).
Entre os vales e as imensas geleiras, podem-se encontrar lagos onde não
há gelo perene, o que torna possível a existência de oásis no imenso deserto
gelado capazes de abrigar algumas formas de vida. Esses lagos podem ser de
água doce ou água hipersalina, onde a concentração de sal é maior do que a
encontrada na água do mar, variando de ligeiramente salobra (aprox. 4-5 ‰) a
hiper-salina (240 ‰) (PEARCE; LAYBOURN-PARRY, 2012). Devido às suas
características físico químicas, estes lagos salinos não formam gelo em sua
superfície, caracterizando importantes laboratórios para estudos de novos
organismos (BURKE; BURTON, 1988; FERRIS; BURTON, 1988).
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Análises genômicas realizadas por Chan et. al., (2013) em microorganismos isolados da Antártica, revelaram a presença de genes importantes
para a sobrevivência no continente gelado. De acordo com o estudo realizado,
foram detectados genes envolvidos no metabolismo de compostos fenólicos e
aromáticos halogenados, além de genes específicos para a resposta osmótica,
radiação (dessecação), choque térmico e estresse de nutrientes, confirmando-se
assim a adaptabilidade destes organismos às condições extremas deste
ecossistema.

2.1.2. Vida microbiana
Os micro-organismos que habitam as regiões geladas do globo são na sua
maioria psicrófilos, apresentam temperatura ótima de crescimento até 15°C ou
inferior, temperatura máxima até 20°C, e mínima de 0°C ou inferior. Organismos
capazes de crescer a 0°C, e com crescimento ótimo entre 20-40°C, são
denominados psicrotolerantes (MADINGAN et al., 2010; RUSSELL, et al. 2006).
Dados apresentados por Onofri, (2007b) e Robinson, (2001) sugerem que
os micro-organismos existentes na Antártica também são encontrados em
continentes vizinhos, e que estes teriam sido transportados ao continente
antártico por diversas formas de propagação, especialmente aquelas capazes de
transportar esporos, como correntes de ar, pássaros, correntes marítimas,
ocupação humana, etc. Segundo estes autores, ao chegarem ao continente, os
esporos permaneceriam intactos até a chegada da primavera/verão, quando a
incidência solar é maior e as condições climáticas favoreceriam a esporulação.
Em estudo de bioprospecção em diferentes regiões do continente antártico,
realizados por Arenz et al., (2011), foram coletados micro-organismos utilizando
fontes de nutrientes exógenos, a exemplo da madeira e algodão, sendo
constatada a capacidade dos micro-organismos coletados de desenvolverem-se
rapidamente nos testes realizados em laboratório. Segundo estes autores a
capacidade de crescimento em material exógeno confirma a alta capacidade de
adaptação e versatilidade destes organismos quando expostos as condições
adversas, e ainda que a presença da matéria orgânica foi a característica mais
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importante para o desenvolvimento dos micro-organismos nas condições
extremas da Antártica.
O ecossistema adverso promove alterações no funcionamento das células
microbianas, promovendo alterações no mecanismo de sobrevivência destes
organismos. Dentre estas alterações pode-se considerar o aumento na
concentração salina intracelular, decorrente da menor disposição de moléculas
aquosas para solvatação causada pelo congelamento da água, levando à
modificação na concentração de íons e à consequente alteração do pH
intracelular. Estes efeitos poderiam causar a morte dos micro-organismos, não
fossem os mecanismos de defesa e adaptação encontrados neles (ROBINSON,
2001).
O aumento na concentração de trealose dentro da célula tem sido um fator
observado em células microbianas resistentes ao frio e congelamento. A trealose
age como um crioprotetor no citosol e é conhecida por estabilizar a membrana
celular durante a desidratação (WEINSTEIN, et al. 2000). Do mesmo modo a
ação de alguns polióis auxilia no mecanismo crioprotetor da célula, a exemplo do
manitol, o xilitol, etileno glicol, dimetilsufóxido e até o cloreto de sódio
(BEREJNOV et al., 2006) que podem agir como tampões fisiológicos (LEWIS e
SMITH,1967) mantendo as condições adequadas para o funcionamento de
enzimas, além do glicerol que atua como um protetor para a membrana celular
(GOODRICH, 1988).
A composição diferenciada da membrana celular também é uma
característica encontrada em micro-organismos isolados de ambientes frios. Esta
tende a possuir maior concentração de ácidos graxos polinsaturados, para
assegurar a fluidez da membrana mesmo em baixas temperaturas (MADINGAN et
al., 2010). Outro mecanismo de defesa é a produção de proteínas anticongelantes, que ao serem excretadas, evitam o congelamento do meio
circundante à célula microbiana, facilitando a absorção de nutrientes pelo microorganismo (ROBINSON, 2001).
Além das modificações encontradas nas células, têm-se ainda encontrado
alterações que favorecem o funcionamento da estrutura de macromoléculas
sintetizadas por micro-organismos oriundos de ambientes frios. As enzimas
encontradas nestes organismos têm apresentado elevada quantidade de
domínios em α-hélice e aminoácidos polares, além de apresentarem menor
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número de interações fracas e interação entre domínios, o que garantiria maior
flexibilidade ao sitio catalítico enzimático e desta forma capacidade de atuação
em baixas temperaturas. (MADINGAN et al., 2010; SIDDIQUI; CAVICCHIOLI.,
2006). Dados apresentados por pesquisadores têm comprovado que as enzimas
isoladas dos micro-organismos antárticos são em geral tolerantes às baixas
temperaturas, podendo ser sintetizadas e ativas nestas condições, apesar de
também terem atividade catalítica a temperaturas mais elevadas (SIDDIQUI;
CAVICCHIOLI, 2006). Turkiewicz, et al. (2003) verificaram que as enzimas βglicosidase

de

Pseudoalteromonas

sp.

isoladas

no

ambiente

antártico

apresentaram temperatura ótima entre 20°C e 30°C, e alta eficiência catalítica
entre 0°C e 20°C, faixas de temperatura ambiente.

2.2. Biomassas vegetais
A disponibilidade de recursos energéticos renováveis, dentre eles as
biomassas vegetais, é uma alternativa sustentável à utilização de combustíveis
fósseis (HUANG et al, 2009). As fontes de biomassa, bem como as finalidades
para sua utilização são diversificadas, exemplo disso é a produção do etanol a
partir da cana-de-açúcar (DIAS et. al., 2012), o carvão vegetal oriundo de
plantações de eucaliptos (ROUSSET et. al., 2011), a co-geração de eletricidade
do bagaço de cana e o uso da biomassa em indústrias de papel e celulose
(cascas e resíduos de árvores, serragem, licor negro etc.) (GOLDENBERG;
LUCON, 2007).
No contexto exclusivamente energético é preciso fazer a distinção entre a
biomassa que foi implantada exclusivamente para atender à demanda industrial
do setor siderúrgico, e a biomassa que engloba todos os resíduos orgânicos
provenientes de outras atividades, como o bagaço de cana, a palha de arroz, o
caroço de algodão, a casca do amendoim, entre outros (COUTO et al., 2004).
As estimativas da geração de resíduos oriundos das agroindústrias
associadas à agricultura para o Brasil representaram em torno de 290 milhões de
toneladas no ano de 2009. Os materiais que mais contribuíram com estes valores,
cerca de 70%, foram o bagaço e a torta de filtro, oriundos da cultura de cana-de-
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açúcar, gerados em sua maioria na região Sudeste, de acordo com o Plano
Nacional de Resíduos Sólidos elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, 2011.
No setor sucroalcooleiro a cana-de-açúcar, uma gramínea perene,
originária da Ásia e pertencente ao gênero Saccharum, constitui principal matéria
prima geradora de resíduos, subprodutos e ou co-produtos, cuja utilização no país
data de épocas desde a colonização (HOFSEFZ; SILVA, 2012).
O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, deve alcançar
taxa média de aumento da produção de 3,25%, até 2018/19, e colher 47,34
milhões de toneladas do produto (MAPA, 2013). Para a temporada 2013/14, a
cultura da cana-de-açúcar continua em expansão. A previsão é que o Brasil tenha
um acréscimo na área de cerca de 314 mil hectares, equivalendo a 3,7% em
relação à safra 2012/13. A previsão do total de cana-de-açúcar para ser moída é
de 652,02 milhões de toneladas, com aumento de 10,70% em relação à safra
2012/13, que foi de 588,92 milhões de toneladas, significando que a quantidade
que será moída deve ser 64,89 milhões de toneladas a mais que na safra anterior
(CONAB, 2013). O aumento da produção contribui para elevar a quantidade de
subprodutos, co-produtos e resíduos oriundos da agroindústria, e o bagaço de
cana ocupa lugar de destaque nas biomassas geradas.

2.2.1. Bagaço de cana-de-açúcar
O bagaço é resultado da extração do caldo após esmagamento nas
moendas, rico em carboidratos, que serve para fabricação de açúcar e álcool
(SOUZA, 2002). Retirada a fração líquida, utilizada para a produção de etanol,
melaço, cachaça e outros produtos, resta a fração sólida e fibrosa denominada
por bagaço de cana. Esta fração é pouco aproveitada, e na maioria das vezes é
utilizada para a queima em caldeiras para a produção de energia elétrica. Estimase que de cada tonelada de cana-de-açúcar produzida gera 0,3 toneladas de
bagaço que são destinados à queima para a produção de energia nas caldeiras
do setor sucroalcooleiro (HOFSETZ; SILVA 2012).
A destinação do bagaço de cana-de-açúcar tem ganhado direções
diversificadas sendo utilizado para a produção de papel e suplemento para a
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ração de animais (SILVA et. al., 2010), além de representar um material potencial
para o desenvolvimento tecnológico em pesquisas. À exemplo Vallejos, et al.
(2011) analisaram o efeito da utilização do bagaço de cana na produção de
polímeros biodegradáveis e verificaram aumento na sua resistência devido à
presença das fibras do bagaço. Dentre outros estudos o bagaço também tem
sido empregado em trabalhos que buscam o aproveitamento biotecnológico de
materiais lignocelulósicos para a produção, por exemplo, de xilitol (FELIPE, 2004;
SILVA; CHANDEL, 2012).
As diferentes possibilidades de aproveitamento do bagaço além do
emprego no setor sucroalcooleiro para a geração de energia se devem às
características desta biomassa como o seu elevado teor de diferentes
carboidratos que compõem a estrutura lignocelulósica. Basicamente as fibras do
bagaço são compostas por três frações: celulose, hemicelulose e lignina. Celulose
é um homopolímero linear formado por repetitivas unidades de β-D-glicoses
unidas por uma ligação β-(1

4)-glicosídica, enquanto a hemicelulose é um

heteropolímero composto por pentoses (xilose e arabinose) e hexoses (glicose,
manose e galactose). Em sua maioria as hemiceluloses são do tipo xilanas,
arabinoxilanas, glucomananas e galacto-glucomananas, podendo em alguns
casos apresentar resíduos de ácido urônico. Já as ligninas constituem complexos
heteropolímeros de estrutura irregular de unidades de fenilpropanos (FENGEL;
WEGENER 1989).
A estrutura das fibras lignocelulósicas é complexa e diversificada o que
dificulta a acessibilidade aos açúcares fermentesíveis que as compõe (FENGEL;
WEGENER, 1989). Muitos processos para o pré-tratamento, hidrólise da fração
hemicelulósica têm sido desenvolvidos ao longo dos anos, de forma a facilitar a
acessibilidade à fração celulósica para posterior etapa de fermentação
(PIENKOS; ZHANG, 2009) com aproveitamento assim de hexoses e pentose
(Figura 1).
A hidrólise ácida diluída tem sido a mais empregada como método de prétratamento para a liberação dos açúcares constituintes da fração hemicelulósica
(CHANDEL et al., 2012). De acordo com o relatado por Palmqvist e HahnHaagerdal (2000a), durante a hidrólise do material lignocelulósico além dos
açúcares fermentescíveis outros compostos são liberados, podendo ser divididos
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em vários grupos de acordo com a sua origem. Dentre estes grupos inclui-se o
ácido acético (liberado quando a estrutura da hemicelulose é degradada e os

Figura 1. Fluxograma geral para a produção de produtos de interesse industrial a partir de
hidrolisado lignocelulósico.

extrativos, que compreendem terpenos, álcoois e compostos aromáticos, tais
como taninos. Os compostos furfural e o 5-hidroximetilfurfural originam-se das
moléculas de pentoses e hexoses respectivamente, quando expostas a altas
temperaturas e pressão (FENGEL; WEGENER, 1989). Os ácidos fórmico e
levulínico são formados pela degradação do 5-hidroximetilfurfural, já os
compostos fenólicos são gerados a partir de colapso parcial da lignina durante a
hidrólise (PALMQVIST; HAHN-HAAGERDAL 2000b) (Figura 2).
No caso do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana o ácido acético é
um dos componentes tóxicos presentes em concentrações inibitórias à atividade
microbiana (FELIPE et al., 1997a; LIMA et al., 2004; SILVA, 2001).Felipe et al.,
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1995 avaliaram o efeito da concentração de ácido acético no cultivo em meio
semi-definido de C. guilliermondii e verificaram que em concentrações até 3g/L
não haveria dano ao desenvolvimento celular desta levedura. Em testes
realizados com hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana e C. guillermondii
foi verificado que quando o pH do hidrolisado encontrava-se abaixo de 4,5 o
consumo dos açúcares foi fortemente reduzido, o que poderia ter sido causado

Figura 2. Esquema das reações que ocorrem durante a hidrólise ácida dos materiais
lignocelulósicos baseado em Palmqvist; Hahn-Hagerdal, (2000 a).

pela alta concentração do ácido acético (FELIPE et al., 1997a). Este ácido na sua
forma não dissociada é capaz de difundir pela membrana celular e dissociar-se
intracelularmente, provocando diminuição no valor do pH interno da célula
(PALMQVIST; HAHN-HAAGERDAL 2000 b). Estudos realizados por Silva, (2001)
revelaram que a toxicidade deste ácido à C. guillermondii poderia ser contornada
pela adaptação das leveduras ao hidrolisado, enquanto que Lima et. al., (2004)
relataram que a manutenção do pH próximo a 5,0 (acima de 4,5) favoreceu o
metabolismo da xilose por esta levedura encontrando-se aumento das atividades
das enzimas xilose redutase e xilose desidrogenase nestas condições.
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Tem-se ainda a influência dos compostos hidroximetilfurfural e furfural
sobre o desenvolvimento microbiano durante o cultivo em hidrolisado de materiais
lignocelulósicos. De acordo com Palmqvist e Hahn-Haagerdal (2000 b), estes
compostos competem com a diidroxiacetona por uma desidrogenase dependente
de NADH causando a diminuição da formação de glicerol. Estes autores relataram
ainda a inativação da replicação celular, aumento da fase lag e diminuição da taxa
de crescimento microbiano. KELLY et al., 2008 avaliaram o efeito do furfural
durante o cultivo da levedura Candida guilliermondii e verificaram que o aumento
na concentração deste composto promoveu diminuição do crescimento celular.
No entanto é conhecido que algumas leveduras são capazes de adaptarem-se e
metabolizar hidroximetilfurfural e furfural, associando-os a ciclos metabólicos já
existentes. Segundo LIU, 2011 enzimas com função redutora e em grande parte
envolvidas

em

atividades

de

oxidoredução

geram

a

força

motriz

na

biotransformação destes compostos de aldeído, reduzindo os danos celulares
causados por eles, como apresentado na Figura 3.

Figura 3. Esquema simplificado demonstrando como os compostos hidroximetilfurfural e
furfural podem ser aproveitados em ciclos metabólicos celulares (Adaptado de LIU, 2011).

Considerando a toxicidade dos hidrolisados lignocelulósicos aos diferentes
micro-organismos, diversas metodologias são propostas para a destoxificação do
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana como a utilização do carvão ativo
(ALVES et al., 1998; MARTON et al., 2006), resina de troca iônica (CANILHA et
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al. 2008) e polímero vegetal (CHAUD, 2010), sendo a utilização do carvão a mais
utilizada pelo seu baixo custo e relevante eficiência. Segundo Marton et al., (2006)
a eficiência do tratamento com carvão é dependente de condições nas quais o
processo de adsorção ocorre, como pH, tempo de contato, temperatura e
concentração

do

carvão,

tendo

sido

estabelecido

para

o

hidrolisado

hemicelulósico de bagaço de cana as condições de tratamento: elevação do pH
para 7,0 utilizando-se CaO comercial, seguido da redução para 2,5 com H 3PO4 e
a seguir pelo tratamento com carvão ativo (1% m/v), mantendo-se a mistura em
frascos Erlenmeyer sob agitação de 100 rpm a 60°C por 30 min.

2.3. Leveduras xilanolíticas
As xilanases são enzimas de grande importância comercial, utilizada na
indústria de alimentos para a clarificação de sucos, na indústria de papel no
processo de branqueamento da polpa kraft e no aproveitamento da biomassa
lignocelulósica na indústria de biocombustíveis (AGBOGBO et al., 2008; BEG et
al., 2001; PARACHIN et al., 2009). Estas enzimas são capazes de hidrolisar o
polímero de xilana, liberando monômeros de xilose (principal açúcar), dentre
outros resíduos constituintes deste polissacarídeo (COLLINS et al., 2005). Os
resíduos liberados pela ação da xilanase sobre os diferentes tipos de biomassa
variam de acordo com a composição da cadeia de xilana, podendo esta ser
classificada em arabinoxilanas, glucuronoxilanas, glucuronoarabinoxilana e
galactoglucuronoarabinoxilana (MOTTA et al., 2013).
Devido à heterogeneidade e natureza química complexa da xilana, sua
completa repartição requer a ação de um conjunto variado de enzimas hidrolíticas
com especificidade e modo de ação diversificados. O sistema enzimático
xilanolítico para a realização da hidrólise da xilana é geralmente composto por
uma variedade de enzimas como β-1,4-endoxilanases, β-xilosidases, α-Larabinofuranosidases, α-glucuronidases, acetil xilanoácido esterases, e fenólicos
(ácido ferúlico e p-cumárico) esterases, como pode ser observado na Figura 4
(BEG et al., 2001).
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Na literatura consta uma infinidade de micro-organismos capazes de
sintetizar xilanases, a exemplo das bactérias dos gêneros Acidobacterium e
Cellulomonas; dos fungos filamentosos dos gêneros Aspergillus e Fusarium; e
das leveduras dos gêneros Cryptococcus e Trichosporon (BEG et al., 2001).
Estudos utilizando a levedura xilanolítica Pichia stipitis têm sido realizados a fim
de possibilitar o uso industrial desta levedura, uma vez ser sabido que ela possui
a capacidade de degradar xilana e aproveitar a xilose liberada desta degradação
para produzir etanol por via fermentativa (AGBOGBO et al., 2008; CANILHA et al.,

Figura 4. Estrutura da xilana e os sítios de ataque das enzimas xilanolíticas. (a) Cadeia
principal da xilana e seus grupos substituintes, (b) Xilo-oligossacarídeo e o sítio de ação da βxilosidase. (Adaptado de COLLINS et. al., 2005).

2010; GÖRGENS et al., 2005). Observa-se também a realização de pesquisas
que visem à busca de novos micro-organismos capazes de produzir xilanases a
fim de se selecionar genes para a inserção em organismos já estabelecidos na
produção industrial de insumos comerciais. À exemplo, Parachin, et. al. (2009)
isolaram a levedura xilanolítica Cryptococcus flavus do cerrado brasileiro e
encontraram maior atividade enzimática (120 U/mL) a 72 h de cultivo quando a
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xilana foi empregada como fonte de carbono e o sulfato de amônio , como fonte
de nitrogênio, em detrimento de outras fontes. Após esta determinação o cDNA
do gene responsável pela síntese desta enzima foi clonado e expresso em
Saccharomyces cerevisiae , levedura de ampla utilização industrial.
Têm-se ainda a busca por novas leveduras capazes de sintetizar xilanases
em condições adversas, a fim de diversificar a aplicação comercial desta enzima.
À exemplo têm-se estudos relativos a leveduras isoladas de ambientes inóspitos
como a Cryptococcus adeliae isolada do continente Antártico e estudada por
Gomes et al., (2000) para a determinação de parâmetros de atividade xilanolítica.
Foi encontrado por estes autores que o crescimento celular e atividade enzimática
foram mais significativos nas primeiras horas de cultivo a 24°C, seguidos por
rápida perda da atividade xilanolítica nas horas subsequentes. Já a 4°C,
observou-se um lento e constante aumento no crescimento celular e atividade
enzimática, não sendo notada perda da atividade pela enzima.
A utilização comercial de enzimas adaptadas ao frio apoia-se na hipótese
de que a maior flexibilidade permite maior amplitude aos movimentos moleculares
para a ação enzimática em baixa temperatura, com baixo consumo de energia e
alta atividade específica (MARX et al., 2007). As xilanases adaptadas ao frio
seriam benéficas a processos onde o aquecimento é economicamente
desfavorável e onde temperaturas baixas são necessárias para evitar a alteração
de ingredientes e / ou a qualidade do produto (por exemplo, sabor), a fim de evitar
o desenvolvimento microbiano indesejável e/ou para evitar a desnaturação do
produto (COLLINS et. al., 2005).

2.4. Metabolismo de pentoses
A associação entre capacidade de degradação de polissacarídeos
simultaneamente à metabolização dos monômeros liberados é uma estratégia
interessante ao desenvolvimento de bioprocessos (JEFFRIES, 2006). Vários são
os mecanismos estudados para o melhoramento genético de leveduras visando a
utilização industrial destes micro-organismos (JEFFRIES; JIN, 2004; XIONG et al.,
2012).
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No caso do metabolismo dos açúcares liberados pela degradação da
xilana, faz-se necessário compreender o metabolismo de pentoses e os possíveis
produtos a serem formados. O hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana é
uma fonte rica e diversificada de carboidratos (pentoses e hexoses) sendo a
xilose o açúcar presente em maior concentração, seguida pela glicose e
arabinose, por esta razão meios formulados à base deste hidrolisado são
promissores para o cultivo de micro-organismos (CHANDEL, et. al. 2011; MOTTA
et. al., 2013; OLSSON; HAHN-HAGERDAL, 1996). A presença de diferentes
açúcares em diferentes concentrações influencia o comportamento microbiano
sendo necessário considerar o efeito que estas fontes de carbono exercerão
sobre o metabolismo dos micro-organismos (DELGENES et al., 1988).
É sabido que a glicose é prioritariamente assimilada pelo metabolismo
celular, diminuindo ou até mesmo inibindo a assimilação simultânea de outros
açúcares (DELGENES et al., 1988), isto em razão do maior fluxo de carbono
dentro das células que ocorre pela via de degradação deste açúcar, glicólise,
(NELSON; MICHAEL, 2008), e pelo favorecimento do transporte de glicose para o
interior celular em detrimento de outros açúcares (HAHN-HAGERDAL et al.,
1994). Dentre as pentoses, têm-se observado a preferência pela assimilação da
xilose que ao ser transportada é metabolizada pela via das pentoses fosfato. A
xilose é reduzida a xilitol pela ação da xilose redutase (EC 1.1.1.21) dependente
de NADPH, que a seguir é oxidado a xilulose pela xilitol desidrogenase
(EC1.1.1.9), ligado a nicotinamida

dinucleotídeo na forma oxidada (NAD+). A

xilulose formada é fosforilada a xilulose 5-P que pode ser convertida a piruvato
através da via das pentoses fosfato e pela via glicolítica (SILVA et al., 1998).
Deve-se considerar ainda a presença da arabinose, que também está
presente no hidrolisado hemicelulósico. Fonseca et. al. (2007) estudaram os
mecanismos de transporte e assimilação de L-arabinose pela levedura C.
arabinofermentans verificando que o transportador deste açúcar para o interior
celular pode competir pela ligação com a glicose presente no meio, representando
uma competição entre estes dois açúcares. Mcmillan e Boynton (1994),
realizaram o cultivo de Pichia stipitis em meio sintético contendo glicose, xilose e
arabinose como fontes de carbono em diferentes concentrações, e detectaram
que a presença de arabinose no meio foi desfavorável à formação de etanol por
esta levedura, reconhecida pela capacidade de produzir etanol a partir de xilose.
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Além disso, verificaram que o consumo de arabinose só ocorreu em baixas
proporções e quando as outras fontes de carbono já haviam esgotado.
É sabido que o metabolismo de pentoses por micro-organismos
fermentadores pode resultar em compostos de interesse econômico como o xilitol
e etanol (ARRUDA et al., 2011; JEFFRIES; JIN, 2004; KUDAD et. al., 2011;
SINGH; MISHRA 1995).
cosmética,

de

alimentos

O xilitol é um açúcar álcool utilizado na indústria
e

farmacêutica,

apresenta

propriedades

anti-

inflamatórias, anti-cariogênicas, eficiência para o tratamento de diabetes, da
desordem do metabolismo de lipídeos e de lesões renais (MUSSATO;
ROBERTO, 2002). Já a produção de etanol de segunda geração é uma estratégia
promissora uma vez que possibilita o aumento na produção deste biocombustível,
explorando por completo a biomassa disponível (DIAS et al., 2012).
A primeira fase da via das pentoses fosfato consiste em duas oxidações
que convertem a glicose-6-P em ribulose-5-P, reduzindo o poder redutor da célula
(NELSON; MICHAEL, 2008). A segunda fase compreende passos não oxidativos
que convertem as pentoses fosfato em glicose-6-P que pode entrar na via
novamente (Figura 5).

Xilitol

Figura 5. Esquema do metabolismo de glicose, xilose e arabinose em C. guillermondii
(ARRUDA, 2011).
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As pentoses fosfato, geradas pela via das pentoses também podem ser
clivadas a gliceraldeído-3-fosfato e acetil fosfato. O acetil fosfato pode ser
reduzido a acetaldeído e, em seguida, a etanol. (BERNSTEIN, H.; BERNSTEIN,
C, 1997). O gliceraldeído ao entrar na via glicolítica, é metabolizado a etanol pela
ação das enzimas piruvato descarboxilase e da álcool desidrogenase,
dependente de NAD+ (SINGH; MISHRA, 1995), como demonstrado na Figura 5.
A bioconversão de pentoses é influenciada por fatores ambientais e
nutricionais, o que tem levado pesquisadores a investigar a influência desses
fatores, na produção de xilitol e etanol para aumentar o rendimento e aperfeiçoar
as condições de cultivo e produção destes produtos de interesse comercial
(ARRUDA et. al., 2011; FELIPE, 2004; KUDAD et. al., 2011; RODRIGUES et. al.,
2006).
Silva et. al. (2012) realizaram ensaios em meio sintético de fermentação
contendo glicose e arabinose em mistura com xilose (açúcares presente no
hidrolisado hemicelulósico) testando o efeito da oxigenação para a produção de
etanol. O crescimento celular foi favorecido quanto mais alto o valor de KLa (taxa
de transferência de oxigênio) empregado, enquanto que a produção de etanol
teve o comportamento oposto. De fato, a conversão de xilose em etanol por P.
stipitis foi fortemente afetada por valores KLa maior do que 18,7 h-1, observou-se
pouca (2,1 g/L, KLa =58 h-1) ou nenhuma formação de etanol(KLa= 65,8 h-1). Ainda
nestas condições, testes realizados por Lee et al., (2000) verificaram que o
aumento na concentração de xilose inicial no meio favoreceu o aumento na
produção de etanol pela levedura avaliada.
Silva et. al. (2013) verificou que a destoxificação do hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana com carvão ativo proporcionou os maiores
rendimentos em produção de etanol por P. stipitis, em detrimento da
destoxificação com polímero vegetal. Foi verificado ainda por Silva et al. (2013)
que as melhores condições para suplementação nutricional do meio formulado a
base de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana para produção de etanol
por P. stipitis foi utilizando-se sulfato de amônio, cloreto de cálcio, peptona e
extrato de levedura.
O rendimento da fermentação de hidrolisados pode ser melhorado
significativamente pelo aumento do pH nestes meios. Assim, para manter as
formas ácidas fracas indissociáveis, o pH do hidrolisado deve ser ajustado para
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acima de 5,0, como defendido por Huang et. al. (2011). Em seu trabalho o autor
avaliou o efeito inibitório do ácido acético sobre o metabolismo da S. cerevisiae na
fermentação do bagaço de milho, chegando à conclusão de que o rendimento de
etanol pode ser melhorado pelo aumento do pH do hidrolisado para pH 4,5 - 6.
Já o metabolismo para a formação de xilitol a partir de pentoses é
favorecido pela completa ausência de NADH associado à atividade da xilose
redutase, fornecendo acúmulo de xilitol em níveis elevados, devido ao
desequilíbrio do NAD+/NADH sob condições anaeróbicas (HAHN-HÄGERDAL et
al., 1991a). A baixa concentração de oxigênio dissolvido no meio de cultura
impede que o NADH seja oxidado a NAD+, conduzindo a um aumento da razão
NADH: NAD+ (Figura 5). A manutenção desta razão em níveis elevados
desfavorece a ação da enzima xilose redutase dependente de NAD +, promovendo
acúmulo e excreção de xilitol na cultura (SENE et. al., 2000).
Sene et. al., (2000) verificaram o efeito da temperatura e do pH sobre a
atividade das enzimas xilose redutase e xilitol desidrogenase durante o cultivo da
levedura C. guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana para
a produção de xilitol e verificaram que a mais alta atividade da xilose redutase foi
observada a um pH inicial variando de 4,0 a 6,0. A xilitol desidrogenase foi
favorecida por um aumento tanto em pH inicial e temperatura do meio.
Vários parâmetros já foram estabelecidos para a produção de xilitol por C.
guillermondii em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana, com temperatura
de 30°C, concentração e idade do inóculo de 0,1 a 1,0g/L e 16-24h de idade,
agitação de 200 rpm em frascos Erlemeyer (FELIPE et. al., 1997b), enquanto
estes mesmos parâmetros são empregados em reatores de 2 e 16L, sendo
utilizado KLa de 15h-1 (ARRUDA, 2011).
As condições de cultivo de leveduras com fins de utilizar o hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana para a obtenção de bioprodutos são
importantes não só quanto aos parâmetros do processo como pH, temperatura e
oxigenação, mas também a composição nutricional do meio. Pesquisas realizadas
por Chaud, (2010) e Lima et. al. (2004) sobre o aproveitamento do hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana para a produção de xilitol tem utilizado
compostos como sulfato de amônio, cloreto de cálcio e extrato de farelo de arroz
como suplementação nutricional. A suplementação do hidrolisado hemicelulósico
de bagaço de cana-de-açúcar com nutrientes como o farelo de arroz, tem sido
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amplamente empregada para a formulação de meios de cultivo para a produção
de xilitol por Candida guilliermondii como em testes realizados por Silva, (2001).
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral


Avaliar o comportamento de leveduras xilanolíticas isoladas da Antártica durante
o cultivo em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar e em meio
semi-definido simulando a composição em açúcares deste hidrolisado.

3.1.1. Objetivos específicos


Caracterizar e destoxificar o hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana
previamente obtido por hidrólise ácido diluído e concentrado, a partir da
determinação dos teores dos açúcares glicose, xilose e arabinose e dos
compostos tóxicos ácido acético, fenólicos hidroximetilfurfural e furfural;



Avaliar previamente o crescimento das leveduras xilanolíticas em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana a partir da viabilidade celular, do consumo dos
açúcares, da formação de etanol e xilitol;



Avaliar o cultivo das leveduras xilanolíticas selecionadas na etapa anterior em
hidrolisado hemicelulóscio de bagaço de cana a partir da viabilidade celular, do
consumo dos açúcares, da formação de etanol e xilitol e da determinação da
concentração de compostos tóxicos;



Avaliar o cultivo das leveduras xilanolíticas em meio semi-definido simulando a
composição em açúcares do hidrolisado hemicelulóscio de bagaço de cana a
partir da viabilidade celular, do consumo dos açúcares, da formação de etanol e
xilitol e da determinação da concentração de compostos tóxicos.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. Tratamento do hidrolisado hemicelulósico do bagaço de cana.
O hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana foi tratado com o objetivo
de reduzir a concentração dos compostos tóxicos resultantes do procedimento da
hidrólise ácida. O tratamento consistiu em neutralizar o hidrolisado pela elevação
do pH para 7,0 utilizando-se CaO comercial, seguido da redução para 2,5 com
H3PO4 e a seguir pelo tratamento com carvão ativo (1% m/v), mantendo-se a
mistura em frascos Erlenmeyer sob agitação de 100 rpm a 60°C por 30 min
(MARTON et. al. 2002). Após este período

ajustou-se o pH para 5,5 com

hidróxido de sódio e o hidrolisado a ser utilizado como meio de cultivo foi
autoclavado a 111°C por 15 min e armazenado a 4°C por 48h.

4.2. Avaliação prévia do crescimento das leveduras xilanolíticas em
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar
4.2.1. Escolha das leveduras xilanolíticas
As leveduras foram escolhidas a partir dos testes realizados anteriormente
pelo grupo coordenado pelo Prof. Dr. Fernando C. Pagnocca (UNESP/RC) dos
quais foram selecionadas sete espécies (16 linhagens isoladas de diferentes
substratos) de leveduras xilanolíticas como apresentado na Tabela 1. Foi também
realizado teste (controle) empregando-se a levedura Candida guillermondii FTI
20037 em função da sua capacidade de assimilação e fermentação de xilose
(FELIPE, 2004; SENE et al., 2000; SILVA et al., 2006; ARRUDA, 2011).
Tabela 1. Relação das leveduras xilanolíticas isoladas da Antártica e seus respectivos
substratos de origem.

Levedura
Guehomyces pullulans
Candida davisiana
Cryptococcus adeliensis
Cryptococcus albidosimilis
Cryptococcus aff laurentii
Tremella indecorata

Código
L86 e L88
109
L101, L107
L121
L 95, L108 e L110
L94, L112
L59, L62, L63 e L64
L99

Origem do isolado
Líquens
Estrela do mar
Pedra com líquens
Sedimentos marinhos
Estrela do mar
Estrela do mar
Ouriço do mar
Líquens
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As leveduras com características morfológicas representadas na Figura 6
foram recebidas do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e
Agrícolas-CPQBA da UNICAMP e estocadas em ágar Sabouraud a 4°C
(geladeira) para a realização dos experimentos.

Figura 6. Fotomicrografia da levedura Cryptococcus aff laurentii (L62),obtida por microscopia
ótica a partir de lâminas preparadas a fresco com azul de metileno, Objetiva x40.

Inicialmente, todas as leveduras apresentadas na Tabela 1 foram repicadas
(estrias simples) em tubos inclinados contendo ágar Sabouraud e incubadas a
30°C por um período de 24h. Aquelas que não cresceram nesta temperatura
foram novamente repicadas nas mesmas condições e incubadas a 25°C pelo
mesmo período de tempo. E assim, seguiu-se o mesmo procedimento para as
temperaturas de 15°C e 4°C em função da ausência de crescimento numa dada
temperatura. A avaliação do crescimento foi feita a partir da visualização de
formação de massa celular nos tubos.
Para a etapa de crescimento prévio em hidrolisado foram empregadas as
linhagens G. pullulans (L109), C. davisiana (L101 e L107), C. adeliensis (L95,
L108 e L121), C. albidosimilis (L112), C. aff laurentii (L59, L62 e L64) em função
de seus crescimentos a 30°C. A escolha destas 10 linhagens foi devido a que
esta temperatura corresponde aquela de melhor desempenho da levedura C.
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guilliermondii, a qual tem sido utilizada em bioprocessos que empregam meios
formulados a base de hidrolisados hemicelulósicos (FELIPE, et. al. 1996; FELIPE,
et. al. 1997b; SENE, et. al. 2000; SILVA, et. al. 2006). Também optou-se em ter
um representante de cada espécie obtida em diferentes locais de isolamento
dentre as 16 avaliadas.

4.2.2. Micro-organismo e preparo do inóculo
Os micro-organismos selecionados no item 4.2.1. foram utilizados para o
preparo dso inóculos. Estes foram obtidos a partir do cultivo em meio constituído
de: xilose (30 g L-1) e glicose (5 g L-1); e suplementado com sulfato de amônio (2 g
L-1), cloreto de cálcio dihidratado (0,1 g L-1) e extrato de farelo de arroz (20 g L-1).
As soluções de sulfato de amônio e cloreto de cálcio dihidratado foram
preparadas

separadamente

nas

concentrações

de

250

e

50

g

L-1,

respectivamente, e esterilizadas a 1 atm por 20 minutos. Para a utilização do
extrato de farelo de arroz como nutriente, foi empregado 200 g de farelo para um
volume de 1 L de água destilada, o qual foi autoclavado por 15 minutos a 0,5
atm. Após o resfriamento dessa suspensão, esta foi centrifugada por 30 minutos
em condições assépticas a 2000 x g (Cu-500 – Damon/IEC Division). A fração
líquida (extrato de farelo de arroz) foi transferida para um frasco previamente
esterilizado e conservada em geladeira até a sua utilização, num prazo máximo
de uma semana após o seu preparo, conforme metodologia já estabelecida pelo
grupo de pesquisa de Microbiologia Aplicada e Bioprocessos da Escola de
Engenharia de Lorena-USP.
Alçadas de culturas recém repicadas foram transferidas para os frascos
Erlenmeyer (250 mL) contendo 100 mL do meio semi definido, suplementado
como descrito acima e incubados em incubadora de movimento rotatório (New
Brunswick, Scientific Co ) com agitação de 200 rpm, a 30°C por 24 horas. Após
este período as leveduras foram recuperadas por centrifugação a 2000 x g (Cu500 – Damon/IEC Division), lavadas com água destilada esterilizada, sob nova
centrifugação para o descarte do sobrenadante e utilização das células para o
preparo de uma suspensão com água esterilizada, a qual foi empregada como
inóculo, conforme metodologia previamente estabelecida.
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4.2.3. Condições de cultivo
Os experimentos foram realizados em meio formulado com o hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana destoxificado (item 4.1.), o qual foi
previamente autoclavado a 111°C por 15 min, e armazenado por 48 h a 4°C. O
hidrolisado foi suplementado com os mesmos nutrientes empregados para o
preparo do inóculo, exceto xilose e glicose, e teve seu pH ajustado para 5,5. Os
experimentos foram realizados em triplicata em frascos Erlenmeyer de 125 mL
contendo 50 mL de meio e incubados a 200 rpm e 30°C. Em todos os
experimentos a concentração inicial de células nos frascos foi de 107 cél/ mL
(FELIPE et al., 1997b).
Amostras foram coletadas nos tempos inicial e 72 h e após centrifugação a
2000x g por 15 min. as células foram avaliadas quanto à concentração e
viabilidade e o sobrenadante utilizado para determinação do pH, concentrações
dos açúcares (glicose, xilose, arabinose), furfural, 5-hidroximetilfurfural, fenólicos
e ácido acético.

4.3. Avaliação do cultivo das leveduras xilanolíticas em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana de açúcar e em meio semi-definido
simulando a composição em açúcares deste hidrolisado.
4.3.1. Micro-organismo e preparo do inóculo.
Os micro-organismos xilanolíticos selecionados foram cultivados para
obtenção do inóculo, tanto para experimentos em hidrolisado quanto em meio
semi-definido, empregando-se o mesmo procedimento utilizado no item 4.2.2.

4.3.2. Condições de cultivo

4.3.2.1. Experimentos para avaliação do cultivo das leveduras xilanolíticas
em hidrolisado hemicelósico de bagaço de cana-de-açúcar.
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Os experimentos foram realizados de acordo com o item 4.2.3 em frascos
Erlenmeyer 250 mL com 100 mL de meio. Alíquotas de 2,5 mL foram coletadas
em intervalos de tempo de 24/24 h até 96h de incubação, a fim de se obter um
perfil do comportamento das leveduras em hidrolisado hemicelulósico de bagaço
de cana. Estas foram avaliadas quanto à concentração e viabilidade celular e
após centrifugação a 2000x g por 15 min. o sobrenandante foi utilizado para
determinação do pH, concentrações dos açúcares (glicose, xilose, arabinose), dos
compostos tóxicos ácido acético, hidroximentilfurfural, furfural e compostos
fenólicos bem como xilitol e etanol.

4.3.2.2. Experimentos para avaliação do cultivo das leveduras xilanolíticas
em meio semi-definido simulando a composição em açúcares do hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana.

Os experimentos foram realizados em meio semi-definido simulando a
composição em açúcares do hidrolisado hemicelulósico constituído de: xilose (45
g.L-1), glicose (1,6 g.L-1) e arabinose (5,0 g.L-1) como fonte de carbono; e
suplementado com sulfato de amônio (2 g.L-1), cloreto de cálcio dihidratado (0,1
g.L-1) e extrato de farelo de arroz (20 g.L-1) preparadas como indicado no item
4.3.1., e teve seu pH ajustado para 5,5. Os experimentos foram realizados em
triplicata em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 100 mL de meio e
incubados a 200 rpm e 30°C. A concentração inicial de células nos frascos foi de
107 cél/ mL (FELIPE et al., 1997b), tanto para as xilanolíticas quanto para a
Candida guillermondii.
Alíquotas de 2,5 mL foram coletadas em intervalos de tempo de 24/24 h até
96h de incubação, a fim de se obter um perfil do comportamento das leveduras no
meio semi-definido. Estas foram avaliadas quanto à concentração e viabilidade
celular e após centrifugação a 2000x g por 15 min. foram, utilizadas para
determinação do pH, concentrações dos açúcares (glicose, xilose, arabinose),
ácido acético no sobrenadante bem como xilitol, etanol e glicerol.
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4.4. Métodos analíticos
4.4.1. Viabilidade e pureza da cultura
A viabilidade das culturas testadas foi verificada a partir de visualizações
microscópicas de lâminas preparadas a fresco, nas quais as células foram
coradas pela adição de igual volume de uma solução 0,01% (p/v) de azul de
metileno dissolvido em citrato de sódio 2% (p/v) (ODUMERO et al., 1992),
enquanto a pureza foi verificada a partir de lâminas fixadas e coradas com
fucsina. As observações foram realizadas em microscópio óptico digital binocular
(LABO) equipado com câmera digital de forma a fornecer dados referentes a
morfologia celular.

4.4.2. Determinação da concentração celular
A concentração celular foi determinada pelo método da contagem de
células em Câmera de Neubauer (céls/mL).

4.4.3. Determinação das concentrações de açúcares, ácido
etanol, furfural e 5-hidroximetilfurfural.

acético, xilitol,

As concentrações dos açúcares (D-xilose, D-glicose e L-arabinose), bem
como de ácido acético, glicerol, etanol e xilitol serão determinadas por
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), nas seguintes condições: coluna
“Bio-Rad Aminex” HPX-87H mantida a 45 ºC; detector de índice de refração RID
6A; eluente ácido sulfúrico 0,05M, fluxo de 0,6 mL/min.; volume da amostra
injetada, 20 μL. As amostras serão previamente diluídas e filtradas em filtro “Sep
Pack” C18 (MILLIPORE).
As concentrações de furfural e 5-hidroximetilfurfural também foram
determinadas por HPLC, nas seguintes condições: coluna Hewlett-Packard RP18
mantida a 25 ºC; detector de ultravioleta SPD-10A UV-VIS; eluente, solução de
acetonitrila/água (1:8) com 1% de ácido acético; fluxo de 0,8 mL min-1; volume da
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amostra injetada 20μL. As amostras foram previamente filtradas em membrana
Minisart 0,22 μm (MILLIPORE).

4.4.4. Determinação da concentração de fenóis
A concentração de fenóis foi determinada pela medida de absorbância a
280 nm em espectrofotômetro (Beckman modelo DU 800). Desta forma, alíquotas
de 50μL provenientes do sobrenadante foram diluídas em balões volumétricos e
alcalinizadas com solução de NaOH 6M até atingirem pH 12,0, e analisadas em
espectroscopia de UV. O cálculo da lignina solúvel foi determinado conforme as
Equações 1 e 2, conforme descrito por Gouveia et al. (2009).
(
(

)

)

(Eq. 1)

(Eq. 2).

Onde:
Conc. de lignina solúvel: concentração de lignina solúvel (g. L-1);
At280: absorbância da solução de lignina junto com os produtos de degradação em
280 nm;
Apd280: absorbância, em 280 nm, dos produtos de decomposição dos açúcares
(furfural e 5-hidroximetilfurfural), cujas concentrações Cfurf e CHMF foram
determinadas previamente por HPLC (cromatografia líquida de alta eficiência) εfurf
e εHMF - são as absortividades e valem, respectivamente, 146,85 e 114,00 L. g-1.
cm-1, conforme determinado experimentalmente por ROCHA et al. (1997).

4.4.5. Determinação do pH
Os valores de pH das amostras serão determinados por potenciometria,
por meio de um aparelho da marca Micronal modelo B 474, com correção de
temperatura.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1.Tratamento do hidrolisado hemicelulósico do bagaço de cana
As características do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-deaçúcar empregado no presente trabalho, antes e após a etapa de destoxificação
apresentam-se na tabela 2. Pode-se verificar que o hidrolisado hemicelulósico é
composto por uma fonte variada de carboidratos, dentre estas fontes de carbono,
dá-se destaque à xilose, presente em maior concentração, seguida da arabinose
e glicose, os principais monômeros liberados pela degradação da xilana.
Observa-se ainda a presença de compostos liberados e/ou formados pelo
processo de hidrólise ácida para obtenção do hidrolisado a partir do bagaço de
cana-de-açúcar in natura: ácido acético, compostos fenólicos, hidroximetilfurfural
e furfural. A presença destes componentes pode afetar a atividade microbiana,
podendo até mesmo levar à morte de micro-organismos cultivados neste meio
(PALMQVIST & HAHN-HAGERDAL, 2000 a) sendo, portanto necessário a etapa
prévia de destoxificação.
Tabela 2. Características do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana anterior e posterior ao
processo de destoxificação e suplementação com nutrientes.

Compostos (g/L)
Hidrolisado

Glicose

Xilose

Arabinose

Furfural

HMF

Ác.
Fórmico

Ác.
Acético

Fenólicos
totais

ND

3,86

67,48

9,96

0,01

0,03

0

4,98

5,543

DS

2,08

42,5

6,39

0,03

0

0

4,6

3,05

(ND) Hidrolisado não destoxificado ; (DS) Hidrolisado destoxificado e suplementado .

Pode-se verificar pela análise da tabela 2 que o hidrolisado destoxificado e
suplementado teve redução dos compostos fenólicos, hidroximetilfurfural e ácido
acético presentes no meio.
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5.2. Avaliação prévia do crescimento das leveduras xilanolíticas em
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar.
5.2.1. Escolha das leveduras xilanolíticas.
O cultivo das leveduras em tubo inclinado contendo ágar Sabouraud
resultou em crescimento somente de algumas das linhagens xilanolíticas a 30°C
tendo sido necessário a incubação em temperaturas mais baixas_ 25°C, 15°C e
4°C, como pode ser observado na Tabela 3.

Tabela 3. Crescimento das leveduras xilanolíticas em ágar Sabouraud em diferentes
temperaturas

TEMPERATURAS (°C)
LINHAGENS
Cryptococcus
aff laurentii (L59)
C. aff laurentii
(L62)
C. aff laurentii
(L63)
C. aff laurentii
(L64)
Guehomyces
pullulans (L86)
G. pullulans
(L88)
G. pullulans
(L109)
Cryptococcus
adeliensis (L95)
C. adeliensis
(L108)
C.adeliensis
(110)
C.adeliensis
(L121)
Cryptococcus
albidosimilis
C. albidosimilis
(L94)
(L112)
Tremella
indecorata (L99)
Candida
davisiana (L101)
C. davisiana
(L107)
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na
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+
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na

-

-

-

++

+++

++

na

na

+++

++

na

na

(+++) crescimento acentuado; (++) crescimento médio; (+) fraco crescimento; (-)
ausência de crescimento; (na) não avaliado.
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Nesta tabela os símbolos a verificação do crescimento foi realizada pela
formação de massa celular nos tubos, a identificação pelos símbolos (+++), (++),
(+), (-) e (na) significam: crescimento pronunciado, crescimento médio, pouco
crescimento, ausência de crescimento e crescimento não avaliado na condição
atribuída, respectivamente. Conforme pode ser observado na Tabela 3, as
linhagens C. davisiana (L101 e L107), G. pullulans (L109), C. adeliensis (L95,
L108 e L121), C. albidosimilis (L112) e C. aff laurentii (L62) tiveram seus
crescimentos favorecidos a 30°C o que levou à escolha destas para a realização
dos experimentos em hidrolisado hemicelulósico de bagaço. Ainda nesta tabela
verificou-se ausência de crescimento a 30°C somente para G. pullulans (L86 e
L88), e T. indecorata (L99).

5.2.2. Avaliação prévia das leveduras xilanolíticas
hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar

em

hidrolisado

O cultivo das leveduras xilanolíticas em hidrolisado hemicelulósico de
bagaço de cana evidenciou que apenas algumas leveduras foram capazes de

% de consumo de Glicose e Xilose

consumir os açúcares presentes neste hidrolisado (Figura 7).
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Figura 7. Porcentagem de consumo da glicose ( ) e xilose ( ) pelas leveduras xilanolíticas
e C. guilliermondii, após 72h de cultivo em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana.
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Foi verificado para a maioria das leveduras avaliadas que o consumo de
glicose foi favorecido em relação ao consumo de xilose e arabinose (Figura 7). O
consumo preferencial da glicose em relação às pentoses por micro-organismos já
foi verificada por vários autores (DELGENES et al., 1988; HAHN-HAGERDAL,
1994; NELSON; MICHAEL, 2008) sendo constatada a importância desta hexose
como fonte de carbono no metabolismo e desenvolvimento microbianos.
De acordo com a Figura 7 observa-se que o máximo consumo de glicose
(77%) ocorreu para a C. adeliensis (L95) semelhante ao observado para C.
guilliermondii, enquanto valores de consumo inferior a este e superior a 50%
ocorreram para as leveduras C. davisiana (L101 e L107), G. pullulans (L109) e C.
aff laurentii (L62). As demais leveduras tiveram um fraco consumo de glicose
(inferior a 5%) (Figura 7). Com relação à xilose constatou-se que o consumo foi
bem inferior ao da glicose e também ao obtido pela C. guilliermondii. Nas
condições avaliadas, o máximo consumo desta pentose (27%), pelas leveduras
da Antártica, ocorreu para C. davisiana (L107) e C. adeliensis (L108) e o mínimo
(8%) para C. adeliensis (L121), enquanto em C. guilliermondii este consumo foi de
70%.
Quanto à arabinose, também presente no hidrolisado, foi observado que
esta pentose praticamente não foi assimilada pela maioria das leveduras (Tabela
4). De fato, trabalhos tem demonstrado um fraco e lento consumo desta pentose
por leveduras, como exemplo a C. guilliermondii (ARRUDA et. al., 2011; LIMA et
al., 2004).
Observa-se ainda o aumento na concentração deste açúcar no meio de
cultivo de alguns exemplares. Duarte et al., (2013) verificaram atividade
xilanolítica em meio contendo xilana como fonte de carbono, para as leveduras C.
adeliensis (L108), G. pullulans (L109) e C. aff laurentii (L62 e L64), o que pode
estar ligado ao aumento da concentração da arabinose, uma vez que as xilanases
produzidas por estas leveduras podem ter agido sobre os resíduos de xilana
remanescentes no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana.
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Tabela 4. Concentração de Arabinose nos tempos inicial e final do cultivo de leveduras
xilanolíticas em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana.

Concentração de arabinose (g/L)
Leveduras

Tempo inicial

Tempo final (72 h)

C.g.

8,61

6,84

L59

8,61

9,54

L62

8,61

10,09

L64

8,61

6,76

L95

8,61

9,12

L101

8,61

11,49

L107

8,61

10,04

L108

8,61

8,86

L109

8,61

9,93

L110

8,61

8,34

L112

8,61

9,5

L121

8,61

8,54

A observação microscópica em Câmera de Neubauer das células a partir
de lâminas coradas a fresco resultantes do cultivo por 72h em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço permitiu constatar que apenas algumas linhagens
apresentaram número significativo de células viáveis ao final do cultivo (Figura 8).
Coincidentemente as leveduras que apresentaram células viáveis ao final do
cultivo observa-se também maior consumo dos açúcares glicose e xilose. A
relação entre consumo de açúcares e células viáveis está intrinsicamente ligada à
capacidade de algumas leveduras em resistir à toxicidade do hidrolisado
assimilando os açúcares presentes no meio. Outro ponto a ser observado é
quanto a C. adeliensis (L108) a qual encontrava-se inviável ao final do cultivo e
apresentou o máximo consumo de xilose, dentre as xilanolíticas (Figuras 7 e 8).
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Figura 8. Número de células viáveis (céls/mL) das leveduras xilanolíticas, após 72h de cultivo
em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana.

O baixo consumo de açúcares pelas leveduras (Figura 7) e ainda a
ausência de células viáveis (Figura 8) de algumas linhagens ao final do cultivo
pode ser atribuído à presença no hidrolisado dos compostos tóxicos
remanescentes (3,04 g/L de compostos fenólicos, 0,03 g/L de furfural e 4,6 g/L de
ácido acético). Vários trabalhos têm relatado a toxicidade de compostos como
ácido acético e fenólicos sobre as leveduras (FELIPE et al., 1995; LOHMEIERVOGEL, 1998; PALMQVIST et al., 2000; FELIPE, 2004; LIMA et al., 2004; SILVA
et al., 2004; JONSSON et al., 2013). Particularmente com relação ao efeito destes
tóxicos e mesmo do hidrolisado hemicelulósico sobre leveduras da Antártica não
há relatos na literatura.
É importante ainda considerar que durante o cultivo das leveduras em
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana não somente os açúcares tiveram
suas concentrações variadas ao longo do cultivo, mas nota-se também a variação
na concentração dos compostos tóxicos, hidroximetilfurfural, furfural, fenólicos e
ácido acético. Foi verificado no final do cultivo das leveduras C. aff laurentii (L62),
C. adeliensis (L95 e L108), C. davisiana (L101 e L107) e G. pullulans (L109)
redução significativa na concentração dos compostos tóxicos (figura 9),
concomitante à manutenção da viabilidade celular (com exceção da estirpe L108)
ao final do cultivo (Figura 7), semelhantemente ao apresentado por C.
guilliermondii. É sabido que alguns micro-organismos possuem a capacidade de
minimizar os efeitos deletérios destes compostos tóxicos, o que poderia ser
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indício da capacidade de metabolizar estes componentes presentes no
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar (LIU, 2011). Sanchéz,
1988 verificou que furfural e 5- hidroximetilfurfural podem ser assimilados por
S.cerevisiae e C. guillermondii sem causar efeitos deletérios à célula quando
presentes no meio em concetrações de até 1g/L.
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Figura 9. Concentração de hidroximetilfurfural (
) e furfural ( ) no meio de cultivo das
leveduras xilanolíticas no tempo inicial e 72h de cultivo em hidrolisado hemicelulósico de
bagaço de cana.

Ainda em relação à figura 9 verifica-se que para os cultivos das leveduras
C. aff laurentii (L59 e L64), C. adeliensis (L110 e L121) e C. albidosimilis (L112)
observou-se baixa variação na concentração final dos compostos inibidores
hidroximetilfurfural e furfural. Este fato parece estar intimamente ligado aos efeitos
deletérios destes compostos sobre o metabolismo microbiano (PALMQVIST;
HAHN-HAAGERDAL 2000 b), uma vez que estas linhagens não se apresentaram
viáveis ao final do cultivo.
Quanto à concentração dos compostos fenólicos foi verificado que para
todos os cultivos ocorreu redução na concentração destes compostos, sendo que
a maior redução ocorreu no meio de cultivo da levedura C. aff laurentii (L 64)
menor que 0,8g/L como apresentado na Figura 10. É de grande interesse a
utilização de leveduras capazes de degradar compostos fenólicos (JIMÉNEZ et
al., 2013; WIERCKX et al., 2011) e assimilá-los para constituição celular e/ou
obtenção de energia (HARWOOD; PARALES, 1996). No entanto estudos mais
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aprofundados devem ser realizados a fim de verificar o efeito destes compostos
sobre o metabolismo das leveduras isoladas do continente antártico.
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Figura 10. Concentração dos compostos fenólicos no meio de cultivo das leveduras
xilanolíticas no tempo inicial (T0) e após 72h de cultivo em hidrolisado hemicelulósico de
bagaço de cana.

Durante os experimentos com as linhagens xilanolíticas em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço foi constatado ainda a capacidade de algumas em
consumir o ácido acético, a exemplo da C. aff laurentii (L 62), C. adeliensis (L 95),
C. davisiana (L 101 e L 107) e G. pullulans (L109), semelhante ao observado para
C. guilliermondii (Figura 11). Este dado entra em concordância com o obtido para
variação de pH, observou-se o aumento do pH ao final do cultivo para as
leveduras C. davisiana (L101 e L107), G. pullulans (L109) e C. aff laurentii (L62)
semelhante ao ocorrido para C. guilliermondii enquanto para as demais leveduras
o pH não foi alterado, coincidente com aquelas em que se verificou morte celular
(Figura12 e 8). Relatos encontrados na literatura sugerem que em determinadas
condições de cultivo, como a manutenção do pH por volta de 5, os efeitos
deletérios provocados pela presença do ácido acético, podem ser minimizados, e
podendo até mesmo ser consumido por algumas leveduras (LIMA et. al. 2004;
SILVA, 2001).
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54

8

6

4

2

0
T0

C.g. L59 L62 L64 L95 L101 L107 L108 L109 L110 L112 L121

--

Leveduras

Figura 11. Concentração de ácido acético no meio de cultivo das leveduras xilanolíticas no
tempo inicial e 72h de cultivo em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana.

É importante ainda notar que houve o aumento na concentração de ácido
acético no meio de cultivo das leveduras xilanolíticas C. aff laurentii (L 59) e C.
albidosimilis (L 112), como apresentado na Figura 12. O ácido acético pode ser
obtido tanto pelo metabolismo celular, quanto pela degradação da xilana,
mantendo-se em vista que as leveduras avaliadas são xilanolíticas. No entanto
são necessários estudos mais aprofundados para precisar a origem deste
aumento de ácido acético no meio de cultivo destas leveduras.
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Figura 12. pH do meio de cultivo das leveduras xilanolíticas no tempo inicial (T0) e após 72h
de cultivo em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana.

Com relação aos possíveis produtos do metabolismo de pentoses,
constatou-se que apenas a levedura xilanolítica isolada da Antártica C. adeliensis
(L 95) foi capaz de produzir 2g de etanol ao fim de 72 h de cultivo. A C.
guilliermondii (experimento controle) foi capaz de produzir xilitol (28,03 g/L) e
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etanol ( 3,75 g/L ), como apresentado na figura 13. Vários pesquisadores têm
avaliado a produção de xilitol por C. guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico
de bagaço de cana verificando-se a capacidade desta levedura em produzir até
30g/L deste composto (ARRUDA, 2011; FELIPE et. al. 1997(b); LIMA et. al. 2004;
SILVA et. al. 2006), no entanto não há dados na literatura relativos ao cultivo da
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Figura 13. Concentração dos produtos, xilitol ( ) e etanol ( ), no meio de cultivo das
leveduras xilanolíticas no tempo inicial e 72h de cultivo em hidrolisado hemicelulósico de
bagaço de cana.

5.3. Avaliação do cultivo das leveduras xilanolíticas em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar e em meio semi-definido
simulando a composição em açúcares deste hidrolisado.
Diante

dos

resultas

obtidos

pelo

cultivo

prévio

em

hidrolisado

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar selecionou-se 8 leveduras
xilanolíticas C. adeliensis (L95, L108 e L121), C. davisiana (L101 e L107), C. aff
laurentii (L62), C. albidosimilis (L112) e G. pullulans (L109) para dar continuidade
aos experimentos de cultivo em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana e
em meio semi-definido, simulando a concentração de açúcares deste hidrolisado.

5.3.2. Avaliação do cultivo das leveduras xilanolíticas em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar
Os resultados referentes ao comportamento das 8 leveduras xilanolíticas
selecionadas, encontram-se na Figura 14.Verifica-se que estas leveduras
apresentaram comportamento diferenciado entre si.
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Figura 14. Concentração (g/L) dos açúcares durante o cultivo em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar das leveduras
xilanolíticas isoladas da Antártica e da C. guilliermondii : ( ) concentração de glicose, (
) concentração de xilose e (
) concentração de
arabinose.
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Verifica-se na Figura 14 que dentre os açúcares presentes no hidrolisado a
maioria das leveduras foi capaz de assimilar a glicose presente no meio,
constatando-se a completa assimilação deste açúcar em 48h de cultivo, enquanto
que para a C. guilliermondii foi verificado que em 24h a glicose já havia sido
totalmente consumida. A levedura C. adeliensis (L95) apresentou o consumo mais
rápido desta fonte de carbono dentre as xilanolíticas (24h) (Figura 14 (B)),
assemelhando-se ao comportamento encontrado para C. guilliermondii. As
leveduras C. aff alurentii (L62), C. davisiana (L101 e L107) e G. pullulans (L109)
também apresentaram completa assimilação deste açúcar porém em 48h de
cultivo (Figura 154(A), (C), (D) e (F)), enquanto as leveduras C. adeliensis (L121)
e C. albidosimilis (L112) praticamente não se verificou o consumo deste açúcar o
período das análises (Figura 14 (G) e (H)).
Trabalhos têm relatado que a assimilação de glicose é preferencial pelo
metabolismo celular ainda que na presença de outros açúcares (HAHNHAGERDAL, 1994; NELSON, MICHAEL, 2008), e que a presença deste açúcar
favoreceria os processos fermentativos. Silva; Felipe (2006) avaliaram o efeito da
proporção entre as concentrações de glicose:xilose durante o

cultivo de C.

guilliermondii em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana. Segundo estes
autores a manutenção da proporção entre os açúcares de 1:5 favoreceu à
assimilação da pentose, xilose e a produção de xilitol por esta levedura.
Quanto à concentração de xilose foi observado que apenas para as
leveduras C. adeliensis (L95) e G. pullulans (L109) verificou-se variação na
concentração desta pentose, semelhantemente ao ocorrido para C. guilliermondii.
Verificou-se que a C. adeliensis (L95 e L121) foi capaz de assimilar 25% e 9,6%
da xilose disponível respectivamente, enquanto para a G. pullulans (L109) este
consumo foi de apenas 19%(Figura 14 (B) e (F)), enquanto o consumo deste
açúcar para a C. guilliermondii foi de quase 100%. Em se tratando de dados
iniciais quanto ao cultivo destas leveduras em hidrolisado hemicelulósico, faz-se
necessário a realização de novos estudos a fim de investigar o comportamento
das leveduras xilanolíticas isoladas da Antártica.
É importante ainda destacar na Figura 14 que para as leveduras C. aff
laurentti (L62), C. davisiana (L101 e L107) e C. adeliensis (L108) verificou-se
aumento na concentração de xilose durante o cultivo em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana, (Figura 15 (A), (C), (D) e (E)) obtendo-se o
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aumento máximo de 62% no meio de cultivo da C. adeliensis (L108). Duarte et. al.
2013, constataram a atividade β-xilanolítica por C. aff laurentti (L62) e
endoxilanolítica por C. davisiana (L101) e C. adeliensis (L108) no cultivo em meio
sintético contendo xilana como fonte de carbono. A ação desta enzima sobre
polímeros de xilana remanescentes da etapa de hidrólise do bagaço de cana-deaçúcar provocaria liberação de seus monômeros e aumentaria a concentração
destes açúcares no meio de cultivo. No entanto, na presente pesquisa não foram
realizadas análises da atividade xilanolítica durante o cultivo destas leveduras. Na
Figura 14, constata-se a redução na concentração de xilose a partir das 48h de
análises, o que indicaria a capacidade de degradar xilana e assimilar estes
açúcares pelas células microbianas.
Pouco é conhecido sobre micro-organismos capazes de degradar xilana e
consumir os monômeros liberados. Um número muito baixo de leveduras
estudadas é capaz de degradar este polímero, sendo a levedura P. stipitis um dos
poucos exemplares capazes de realizar esta ação (CANILHA et. al. 2010; LEE et.
al. 1986; SILVA et. al. 2013). No entanto não há relatos na literatura sobre o
cultivo

de

leveduras

xilanolíticas

isoladas

da

Antártica

em

hidrolisado

hemicelulósico de bagaço de cana, sendo este o primeiro trabalho realizado sobre
o assunto.
Ainda em relação ao consumo de arabinose pelas leveduras avaliadas, a
levedura G. pullulans (L109) foi a única dentre as xilanolíticas capaz de consumir
totalmente esta pentose, enquanto que para as demais leveduras, praticamente
não se observou consumo desta fonte de carbono.(Figura 14 (F)). No caso da C.
guilliermondii foi observado o consumo de aproximadamente de 98% de
arabinose (Figura 14 (I)). Trabalhos têm relatado a baixa assimilação de
arabinose por micro-organismos e o a competitividade existente entre este açúcar
e a glicose para o transporte intracelular, observando-se preferência pela
assimilação e metabolização da glicose (FONSECA et. al., 2007; MCMILLAN;
BOYNTON, 1994) . Para as leveduras C. aff laurentii (L62), C. davisiana (L101 e
L107) e C. adeliensis (L108) observou aumento na concentração da arabinose no
meio de cultivo, o que estaria intimamente ligado à ação das xilanases produzidas
por estas leveduras (DUARTE, et. al. 2013).
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O cultivo das leveduras xilanolíticas isoladas da Antártica em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana permitiu ainda verificar a relação entre
viabilidade celular e consumo de açúcares. Observou-se para as leveduras que
apresentaram capacidade de assimilar os açúcares presentes no meio, houve
correlação direta com aquelas que apresentaram aumento no número de células
viáveis durante o cultivo em hidrolisado (Figura 15). Verificou-se aumento na
viabilidade celular durante o cultivo para as leveduras C. adeliensis (L 95 e L121),
C. davisiana (L101 e L107), C. aff laurentti (L62) e G. pullulans (L109)
observando-se aproximadamente 100% das células totais viáveis, ao final do
cultivo semelhantemente à C. guilliermondii (controle).
Observa-se na Figura 15 que o número de células viáveis da C. adeliensis
(L 108) aumentou durante o cultivo, com diminuição drástica destas células nas
últimas 24h. Vale ressaltar que para esta levedura foi verificado indícios da
atividade xilanolítica sobre os resíduos de xilana durante o período de tempo em
que apresentou células viáveis (Figuras 14 e 15(E)), o que poderia ter levado à
morte celular das leveduras é o acúmulo dos efeitos deletérios dos compostos
tóxicos ao metabolismo celular ou até mesmo as condições de cultivo
empregadas. Estudos mais aprofundados devem ser realizados a fim de verificar
as condições ótimas para o cultivo desta levedura.
Ainda na Figura 15 pode-se observar que apenas as leveduras C.
albidosimilis (L112) e C. adeliensis (L 108) não se encontravam viáveis ao final do
cultivo. No caso da C. albidosimilis (L112) verificou-se morte celular durante o
cultivo em hidrolisado, como pode ser observado na Figura 15 (G). Isto pode ser
justificado pela ausência do consumo açúcares por esta levedura (Figura 14 (G)),
podendo estar relacionada à baixa tolerância destas leveduras às condições de
cultivo e a concentração de compostos tóxicos ao metabolismo microbiano que
impediram o crescimento das células. Como relatado por Palmqvist & HahnHaagerdal (2000 b), estes compostos podem causar inativação da replicação
celular, e diminuir a taxa de crescimento microbiano.
.
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Figura 15. Número de células viáveis durante o cultivo em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana das leveduras xilanolíticas
isoladas da Antártica e da C. guilliermondii.
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Em relação aos compostos tóxicos presentes no hidrolisado observou-se
que a concentração de ácido acético foi reduzida durante o cultivo de algumas
leveduras (Figura 16). Foi observado consumo total deste composto para as
leveduras C. aff alurentti (L62), C. adeliensis (L95) e C. davisiana (L101 e L107)
assim como da C. guilliermondii (controle) (Figura 16 (A), (B),(C) e (D)). Lima et
al., 2004 verificaram que durante o cultivo de C. guilliermondii em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana, não houve alteração nos parâmetros
fermentativos do processo quando o pH do meio manteve-se por volta de pH 5, o
que não afetou a produção de xilitol por esta levedura.
No caso das leveduras G. pullulans (L109) e C. abidosimilis (L112) o
consumo de ácido acético foi mínimo. Verifica-se também que o consumo deste
composto foi concomitante ao aumento do pH, tendo-se observado o valor de pH
5,5 durante todo o período de análise (Figura 16 (F) e (G)). Para o caso da
levedura G. pullulans (L109) foi notado que esta assimilou fracamente todas as
fontes de carbono presentes no hidrolisado e por esta razão foi esperado o baixo
consumo também desta fonte de carbono. Para a levedura C. abidosimilis (L112)
que esta levedura não foi capaz de assimilar quaisquer fontes de carbono
presentes no meio formulado a base do hidrolisado, apresentando inclusive
ausência de células viáveis a partir de 48h de cultivo.
Deve-se ainda destacar o aumento (34%) na concentração de ácido
acético somente no meio de cultivo da levedura C. adeliensis (L108 (Figura 16
(E)). O ácido acético é um dos componentes da estrutura da hemicelulose,
constituindo grupos pendentes nos resíduos de xilose (BEG et. al., 2001) como
apresentado na figura 4. A ação das xilanases sintetizadas pela C. adeliensis
(L108) sobre estes resíduos pode liberá-los aumentando a concentração do ácido
acético no meio ao logo do período de cultivo, este fato aumenta ainda mais os
indícios de que esta levedura é capaz de produzir xilanase quando cultivada em
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana, e ainda que a enzima sintetizada
possui considerável atividade quando submersa em hidrolisado hemicelulósico de
bagaço de cana-de-açúcar.
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Figura 16. Concentração do ácido acético (
isoladas da Antártica.

)e variação do pH ( ) durante o cultivo em hidrolisado das leveduras xilanolíticas
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Com relação aos compostos fenólicos, hidroximetilfurfural e furfural
verificou-se pequena variação na concentração destes compostos durante o
cultivo das leveduras xilanolíticas em hidrolisado hemicelulósico de bagaço
(Tabela 5). Esta ocorrência pode estar relacionada à capacidade destas leveduras
em metabolizar estes compostos, como relatado por Liu, 2011. Considerando a
presença no hidrolisado hemicelulósico de compostos tóxicos como ácido acético
e fenólicos a variação de células viáveis durante o cultivo (Figura 15), pode-se
perceber que para as leveduras C. adeliensis (L95, L108 e L121) sofreram pouco
efeito da ação destes compostos tóxicos, uma vez que foram capazes de
assimilar os açúcares presentes no hidrolisado e apresentar células viáveis
durante o cultivo. No entanto para a levedura C. albidosimilis (L112) a ausência
de células viáveis a partir de 24h de cultivo pode ser indício dos efeitos que estes
compostos tóxicos exerceram sobre as células microbianas.

Tabela 5. Concentração dos compostos fenólicos totais, hidroximetilfurfural e furfural nos
tempos iniciais e finais das leveduras xilanolíticas e da C. guilliermondii em hidrolisado
hemicelulósico

Leveduras
C.
guilliermondii
L62
L95
L101
L107
L108
L109
L112
L121

Concentração dos compostos tóxicos(g/L)
Fenólicos totais
Hidroximetilfurfural
Furfural
Tinicial
Tfinal
Tinicial
Tfinal
Tinicial
Tfinal
1,56894

1,56387

0

0,00355

0

0

1,12074
1,18474
1,18474
1,18534
1,56894
1,35247
1,35247
1,56894

1,51591
1,11844
1,30069
1,48993
1,48609
1,51015
1,65332
1,52181

0,02067
0,02067
0,02067
0,02067
0
0
0
0

0,00392
0,01787
0,02046
0,01787
0,001
0,00262
0,00112
0,00253

0,979
0,00293
0,00293
0,979
0
0
0
0

0
0,03329
0,02213
0
0,0039
0,00362
0,0039
0,00254

KELLY et al., 2008 verificaram os efeitos dos compostos derivados da
degradação da lignina sob o crescimento e a produção de xilitol por C.
guilliermondii em meio sintético. Estes autores verificaram que o aumento na
concentração destes inibidores promoveu aumento no grau de inibição,
aumentando a fase lag do crescimento e diminuindo a produtividade de xilitol. É
conhecido também que os compostos hidroximetilfurfural e furfural podem inibir a
replicação celular, afetando o crescimento das células microbianas.
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Quanto aos produtos do metabolismo de pentoses verificou-se formação de
etanol (2,57 g/L) apenas pela levedura C. adeliensis (L95), enquanto que a, C.
guilliermondii observou-se formação de xilitol (30,74 g/L) e etanol (1,26 g/L) ao fim
do período de cultivo. Para as demais leveduras xilanolíticas avaliadas não
observou-se a formação de compostos provenientes deste metabolismo.

5.3.3. Avaliação do cultivo das leveduras xilanolíticas em meio semi-definido
simulando a composição em açúcares do hidrolisado hemicelulósico de
bagaço de cana-de-açúcar
As leveduras xilanolíiticas avaliadas em hidrolisado hemicelulósico também
foram avaliadas em meio semi-definido simulando a composição em açúcares do
hidrolisado a fim de verificar a assimilação de açúcares por estas leveduras em
meio onde não houvesse a presença de interferentes (inibidores, compostos
tóxicos e íons diversos).
Nesta

condição

constatou-se

que

todas

as

leveduras

avaliadas

apresentaram capacidade de assimilar em maior ou menor grau os açúcares
presentes no meio (Figura 17). Verificou-se que o consumo total de glicose
ocorreu em 24h para as leveduras C. aff laurentti (L62), C. adeliensis (L95) e C.
davisiana (L101 e L107), semelhantemente ao encontrado para a

C.

guilliermondii. Para as leveduras C. adeliensis (L108 e L121), G. pullulans (L109)
e C. abidosimilis (L112) verificou-se que um tempo maior foi necessário para a
assimilação deste açúcar, encontrando-se em média um tempo de 48h para o
completo consumo da glicose.
Quanto ao consumo de xilose foi constatado que em todos os meios de
cultivo das leveduras avaliadas ocorreu diminuição na concentração desta fonte
de carbono, indicando a capacidade de assimilação deste açúcar pelas leveduras.
O máximo consumo de xilose (79%) ocorreu para a levedura C. davisiana (L107),
enquanto o mínimo consumo (15%) foi apresentado pela levedura C. adeliensis
(L108), como pode ser observado na Figura 17 (E) e (F) respectivamente. No
experimento controle observou-se praticamente o esgotamento desta fonte de
carbono

ao

final

do

cultivo

(96h).

Figura 17. Concentração dos açúcares durante o cultivo em meio semi-definido, simulando a composição em açúcares do hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana das leveduras xilanoliticas isoladas da Antártica e da C. guilliermondii
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Quanto à assimilação de arabinose neste meio de cultivo foi observado que
poucas leveduras foram capazes de assimilar esta pentose. Estudos têm
verificado o consumo de arabinose apenas após o esgotamento das outras fontes
de carbono (FONSECA et al., 2007; HAHN-HAGERDAL et al. , 1994; YOUNG et
al., 2010) e nas condições avaliadas a concentração de xilose ainda não havia
esgotado completamente, sendo por esta razão preferencial a assimilação da
xilose em detrimento da assimilação da arabinose.
Quanto à viabilidade celular das leveduras avaliadas, verificou-se
diminuição do número de células viáveis após 48h de cultivo em 5 dos cultivos
avaliados C. adeliensis (L108 e L121), G. pullulans (L 109), C. albidosimilis (L112)
e inclusive para a, C. guilliermondii como pode ser observado na Figura 18. No
caso das leveduras G. pullulans (L109) e C. adeliensis (L121) foi observado morte
celular desde o início do cultivo em meio semi-definido. Observa-se ainda nesta
figura que as células viáveis das leveduras C. adeliensis (L108) e C. albidosimilis
(L112), sofreram redução a partir de 24h de cultivo, reduzindo praticamente a 0%
de células viáveis a 72h de cultivo indicando a morte celular destes microorganismos.
Para as demais leveduras C. adeliensis (L95), C. aff laurentti (L62) e C.
davisiana observou-se aumento no número de células viáveis com baixo índice de
morte celular. Dentre estas leveduras aquela que apresentou o maior número de
células viáveis foi a C. adeliensis (L95) obtendo-se número de células viáveis na
ordem de 109 células/mL.
A partir destes dados pode-se fazer uma correlação entre assimilação de
açúcares e viabilidade celular entre as leveduras. Verificou-se que as leveduras
que apresentaram os maiores consumos de açúcares também estavam
relacionadas à aquelas que apresentaram os maiores números de células viáveis.
No entanto, foi observado para C. guilliermondii que, apesar da alta assimilação
de açúcares ocorreu morte celular ao fim do período de cultivo. Este fato pode
estar relacionado à competição pelo transporte dos açúcares para o interior
celular, dificultando o metabolismo de xilose, e consequentemente afetando o
desenvolvimento e manutenção do metabolismo celular (FONSECA et. al. 2007).

Figura 18. Número de células viáveis durante o cultivo em meio semi-definido, simulando o hidrolisado hemicelulósico de bagaço de
cana na composição de açúcares, das leveduras xilanolíticas isoladas da Antártica e da C. guilliermondii.
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Ainda em relação ao metabolismo destes açúcares em meio semi-definido,
constatou-se que nenhuma das leveduras xilanolíticas avaliadas houve a
formação de xilitol e etanol como ocorrido para a C. guilliermondii. Pode-se
perceber diferenças quanto a concentração destes compostos ao fim do cultivo
em meio semi-definido e em meio formulado a base de hidrolisado hemicelulósico
de bagaço de cana, sendo os dados encontrados no hidrolisado hemicelulósico
mais promissores do que os encontrados em meio semi-definido. No entanto vale
ressaltar que as condições de cultivo utilizadas foram aquelas empregadas para a
utilização do hidrolisado hemicelulósico com meio, sob o qual centraliza-se as
pesquisas (ARRUDA et al., 2011; FELIPE, 2004; KUDAD et al., 2011;
RODRIGUES

et

al.,

2006b).
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6. CONCLUSÕES



A etapa de destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço

de cana-de-açúcar com carvão ativo proporcionou a remoção parcial dos
componentes tóxicos presentes no meio;


A maioria das leveduras xilanolíticas testadas apresentaram

capacidade de crescer a 30°C em meio ágar Sabouraud; com exceção das
leveduras Guehomyces pullulans (L86 e L88) e Tremella indecorata (L99);


Das 16 leveduras xilanolíticas inicialmente selecionadas, apenas 6

demonstraram capacidade de resistir às condições adversas do hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar, em função do crescimento e
viabilidade celular;


O consumo de glicose foi favorecido entre os açúcares avaliados,

seguido pelo consumo de xilose. Para a arabinose observou-se um fraco
consumo nas condições de cultivo empregadas para a maioria das leveduras
xilanolíticas avaliadas;


Foi verificada a redução na concentração de compostos tóxicos no

meio de cultivo de algumas das leveduras xilanolíticas avaliadas em hidrolisado
hemicelulósico de bagaço de cana;


Das 16 leveduras xilanolíticas avaliadas, 4 linhagens apresentaram

indícios da atividade de xilanolítica durante o cultivo;


Apenas a levedura C. adeliensis (L95) apresentou capacidade de

assimilar os açúcares presentes no meio com simultânea produção de etanol.
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS
A partir do obtido no presente estudo sugere-se os seguintes temas para
desenvolvimento em trabalhos futuros:

Avaliação dos efeitos dos componentes tóxicos presentes em hidrolisados
lignocelulósicos sob o metabolismo das leveduras;

Avaliação do efeito da temperatura no cultivo das leveduras xilanolíticas
em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar;

Avaliação genética dos mecanismos de resistência das leveduras
xilanolíticas

aos

compostos

tóxicos

existentes

em

hidrolisados

lignocelulósicos, com vistas à utilização de técnicas de engenharia
genética para o melhoramento de micro-organismos utilizados em
bioprocessos.

71

REFERÊNCIAS
AGBOGBO, F. K.; COWARD-KELLY, G. Cellulosic ethanol production using the
naturally occurring xylose-fermenting yeast, Pichia stipitis. Biotechnology letters,
v. 30, n. 9, p. 1515-24, set. 2008.

ALVES, L. A.;. FELIPE, M. G. A.; ALMEIDA E SILVA ; J. B.; SILVA, S.
S.;PRATA, A. M. R.; Pretreatment of Sugarcane Bagasse Hemicellulose
Hydrolysate
for Xylitol Production
by Candida
guilliermondii; Applied
Biochemist and Biotechnology, p 70-72, 1998

ARRUDA, P. V.; RODRIGUES, R. D. C. L. B.; SILVA, D. D. V.; FELIPE, M. G. D.
A. Evaluation of hexose and pentose in pre-cultivation of Candida guilliermondii on
the key enzymes for xylitol production in sugarcane hemicellulosic hydrolysate.
Biodegradation,v. 22, n. 4,p. 815–22, 2011.

ARRUDA, P. V. Avaliação do processo biotecnológico de obtenção de xilitol
em diferentes escalas a partir do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de
cana-de-açúcar. 2011, p.163Tese (Doutorado Doutorado em Ciências
–
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial na Área de Conversão
de Biomassa) – Departamento de Biotecnologia Escola de Engenharia de
Lorena da Universidade de São Paulo. Lorena, (2011).

ARENZ, B. E.; HELD, B. W.; JU, JRGENS. A.; BLANCHETTE, R. A. Fungal
colonization of exotic substrates in Antarctica, Fungal Diversity, v. 49, p.13–22,
2011

BEG, Q. K.; KAPOOR M.; MAHAJAN, R.; HOONDAL, G. S. Microbial xylanases
and their industrial applications: a review. Applied Microbiology and
Biotechnology, v. 56, n. 3-4, p. 326-338, 1 ago. 2001.

BEREJNOV, V.; HUSSEINI, N. S.; ALSAIED, O.A.; THORNE, R. E. Effects of
cryoprotectant concentration and cooling rate on vitrification of aqueous solutions.
Applied Crystallography, v. 39, p. 244-251, 2006.

BERNSTEIN, H.; BERNSTEIN, C. Principles of Medical Biology, Volume 9ª
Microbiology, p. 23-40, 1997.

BURKE, C.M. & BURTON, H.R. Photosynthetic bacteria in meromictic lakes and
stratified fjords of the Vestfold Hills. Hydrobiologia,v. 165,p. 12–23, 1988

72

CANILHA, L; CARVALHO, W. ; FELIPE, M. G. A. ; ALMEIDA E SILVA, J. B. ;
GIULIETTI, M. Ethanol Production from Sugarcane Bagasse Hydrolysate Using
Pichia stipitis. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 161, p. 84-92, 2010.

CANILHA, L.;CARVALHO, W.; GIULIETTI, M.;FELIPE, M. G. A.; ALMEIDA E
SILVA, J. B; Clarification of a wheat straw-derived medium with ion-exchange
resins for xylitol crystallization. Journal of Chemical Technology and
Biotechnology, v. 83, p. 715-721, 2008.

CHAN, Y.; NOSTRAND, J. D. V.; ZHOU, J.; POINTING, S. B.; FARRELL, R. L.
Functional ecology of an Antarctic Dry Valley. Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America, v. 110, n. 22, p. 8990-5,
28 maio. 2013.

CHANDEL, A. K.; SILVA, S. S.; SINGH, O. V. (2011). Detoxification of
Lignocellulosic Hydrolysates for Improved Bioethanol Production, Biofuel
Production-Recent Developments and Prospects, Dr. Marco Aurelio Dos
Santos Bernardes (Ed.), ISBN: 978-953-307-478-8, InTech, DOI: 10.5772/16454.
Disponível
em:
http://www.intechopen.com/books/biofuel-production-recentdevelopments-and-prospects/detoxification-of-lignocellulosic-hydrolysates-forimproved-bioethanol-production, Acesso em: 08 de dezembro, 2013.

CHANDEL, A. K. ; ANTUNES, F. A. F.; ARRUDA, P. V.; MILESSI, T. S. S.; SILVA,
S.S.; FELIPE, M. G. A. Dilute Acid Hydrolysis of Agro-Residues for the
Depolymerization of Hemicellulose: State-of-the-Art, In: D- Xilitol, Fermentative
Production, Application and Commercialization.London: 2012, p 345.

CHAUD,L. C. S., Avaliação do carvão vegetal ativado e polímero vegetal na
destoxificação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar
para a produção biotecnológica de xilitol,2010, 92p., Dissertação (Mestrado
em Biotecnologia Industrial). Departamento de Biotecnologia- Faculdade de
Engenharia Química de Lorena, Lorena, (2010).

COLLINS, T.; GERDAY, C.; FELLER, G. Xylanases, xylanase families and
extremophilic xylanases. FEMS microbiology reviews, v. 29, n. 1, p. 3-23, jan.
2005.

CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento.;Acompanhamento de safra
brasileira : cana-de-açúcar, segundo levantamento, agosto/2013 – Brasília .
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/13_08_08_09_39_29_boleti
m_cana_portugues_-_abril_2013_1o_lev.pdf, acesso em novembro (2013).

73

COUTO, L. C.; COUTO, L.; WATZLAWICK, L. F.; CÂMARA, D. Vias de
valoraizção energética da biomassa, Biomassa & Energia, v. 1, n. 1, p.71-92,
2004

DELGENES, J.P.; MOLETTA, R.; NAVARRO, J. M. Fermentation of D-xylose, Dglucose and L- arabinose mixture by Pichia stipitis Y 7124: sugar tolerance.
Applied Microbiology and Biotechnology, v. 1988, p. 155-161, 1988.

DIAS, M. O.S.; JUNQUEIRA, T. L.; JESUS, C. D.F.; ROSSELL, C. E.V.; FILHO R.
M.; BONOMI, A. Improving second generation ethanol production through
optimization of first generation production process from sugarcane,Energy,v 43,
Issue 1,p 246-252,July (2012).

DUARTE, A W. F.; DAYO-OWOYEMI, I.; NOBRE, F. S.; PAGNOCCA, F. C.;
CHAUD, L. C. S.; PESSOA, A.; FELIPE, M. G. A.; SETTE, L. D. . Taxonomic
assessment and enzymes production by yeasts isolated from marine and
terrestrial Antarctic samples. Extremophiles : life under extreme conditions, v.
17, n. 6, p. 1023-35, nov. 2013.

FELIPE, M.G.A. et al. Effect of acetic acid on xylose fermentation to xylitol by
Candida guilliermondii. Journal of Basic Microbiology, v.35, n.3, p.171-177,
1995.

FELIPE, M. G. A.; VITOLO, M.; MANCILHA, I. M.; SILVA, S. S. Fermentation of
sugar cane bagasse hemicellulosic hydrolusate for xylitol production: effect of pH,
Biomass and Bioenergy, v. 13, Nos I /2. pp. 1l-14. 1997 a.

FELIPE, M. G. A.; VITOLO, M.; MANCILHA, I. M.; SILVA, S. S. Environmental
parameters affecting xylitol production from sugar cane bagasse hemicellulosic
hydrolyzate by Candida guilliermondii, Journal of Industrial Microbiology and
Biotechnology, v. 18, p. 251-254, 1997 b.

FELIPE, M. G. A. Biotechnological production of xylitol from lignocellulosic
materials. In: B Saha; K. Hayoshi. (Org.). Advances in Biodegradation and
biotransformation of lignocelulosics. Washington, D.C.: American Chemical
Society, 2004 , p. 300-317.

FENGEL, D.; WEGENER, G. Wood Chemistry, ultraestruture reactions. Walter
de Gruyter, 1989.

74

FERRIS, J.M. & BURTON, H.R. The annual cycle of heat and mechanical stability
of hypersaline Deep Lake, Vestfold Hills,Antarctica. Hydrobiologia,165,115–128,
1988.

FONSECA, C.; ROMÃO, R.; SOUSA, H. R.; HAHN-HAGERDAL, B.; SPENCERMARTINS, I. , L-Arabinose transport and catabolism in yeast. The FEBS journal,
v. 274, n. 14, p. 3589-600, jul. 2007.

GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. Energia e meio ambiente no Brasil.Estudos
Avançados, v. 21, n. 59, p. 7-20, 2007.

GOMES, J.; GOMES, I.; STEINER, W. Thermolabile xylanase of the Antarctic
yeast Cryptococcus adeliae: production and properties. Extremophiles : life
under extreme conditions, v. 4, n. 4, p. 227-35, ago. 2000.

GOODRICH R. P.; HANDEL T.M.; BALDESCHWIELER, J.D. Modification of lipid
phase behaviour with membrane-bound cryoprotectants. Biochimica et
Biophysica Acta v.938,p 143 –154, 1988.

GÖRGENS, J. F.; PASSOTH, V.; ZYL, W.H.V.; KNOETZE, J. H.; HAHNHAAGERDAL, B. Amino acid supplementation, controlled oxygen limitation and
sequential double induction improves heterologous xylanase production by Pichia
stipitis. FEMS yeast research, v. 5, n. 6-7, p. 677-83, abr. 2005.

GOUVEIA, E.R.; NASCIMENTO, R. T.; SOUTO-MAIOR, A, M.; ROCHA, G. J.M.
Validação de metodologia para a caracterização química debagaço de cana-deaçúcar. Química Nova, v. 32, n.6, p.1500-1503, 2009.

HAHN-HAGERDAL, B.; LINDÉN, T.; SENAC, T.; SKOOG, K. Ethanolic
fermentation of pentoses in lignocellulose hydrolysates. Applied biochemistry
and biotechnology, 28-29, 131–44, 1991.

HAHN-HAGERDAL, B.; JEPPSSON, H.; SKOOG, K.; PRIOR, B. A. Biochemistry
and physiology of xylosee fermentation by yeasts. Enzyme Microbiology Techn
ology, v. 16, p. 933-943, 1994.
HARWOOD, C.S; PARALES, R.E. The β-ketoadipate pathway and the biology of
self-identity. Annu. Ver. Microbiol., v.50, p.553-590, 1996.

75

HOFSETZ, K., SILVA MA, Brazilian sugarcane bagasse: Energy and non-energy
consumption, Biomass and Bioenergy ,p 1-10, 2012.

HUANG, H.; GUO, X.; DONGMIN Li; MENGMENG Liu; JIAFANG Wu; HAIYU
Ren; Identification of crucial yeast inhibitors in bio-ethanol and improvement of
fermentation at high pH and high total solids; Bioresource Technology v.102, p.
7486–7493, (2011).

HUANG, H.-J; RAMASWAMY, S.; AL-DAJANI, W.; TSCHIRNER, U.;
CAIRNCROSS, R. A. , Effect of biomass species and plant size on cellulosic
ethanol: A comparative process and economic analysis. Biomass and
Bioenergy, v. 33, n. 2, p. 234-246, fev. 2009.

JEFFRIES, T. W.; JIN, Y.-S. Metabolic engineering for improved fermentation of
pentoses by yeasts. Applied microbiology and biotechnology, v. 63, n. 5, p.
495-509, fev. 2004.

JEFFRIES, T. W. Engineering yeasts for xylose metabolism. Current opinion in
biotechnology, v. 17, n. 3, p. 320-6, jun. 2006.

JIMÉNEZ, D. J.; KORENBLUM, E.; VAN ELSAS, J. D. Novel multispecies
microbial consortia involved in lignocellulose and 5-hydroxymethylfurfural
bioconversion. Applied microbiology and biotechnology, 10 out. 2013.

JÖNSSON, L. J.; ALRIKSSON, B.; NILVEBRANT, N. Bioconversion of
lignocellulose : inhibitors and detoxification. Biotechnology for Biofuels, p. 1-10,
2013.

KELLY, C.; JONES, O.; BARNHART, C.; LAJOIE, C.; Effect of furfural, vanillin and
syringaldehyde on Candida guilliermondii growth and xylitol biosynthesis. Applied
biochemistry and biotechnology, v. 148, n. 1-3, p. 97-108, mar. 2008.

KENNEDY, A. D. Water as a Limiting Factor in the Antarctic Terrestrial
Environment : A Biogeographical Synthesis. Arctic and Alpine Research, v
25,n.4, p. 308-315,1993.

KUDAD, R. C.; GUPTA, R.; KHASA, Y. P.; SINGH, A.; ZHANG, Y.-H. P.
Bioethanol production from pentose sugars: Current status and future prospects.
Renewable and Sustainable Energy Reviews,v. 15, n. 9,p 4950–4962, 2011.

76

LEE, H.; BIELY, P.; LATTA, R. K.; BARBOSA, M. F. S.; SCHNEIDER, H.
Utilization of Xylan by Yeasts and Its Conversion to Ethanol by Pichia stipitis
Strains Applied Environmental Microbiology, v.52, n. 2, p. 320, 1986.

LEE, J. Biological conversion of lignocellulosic biomass to ethanol. Journal of
biotechnology,v. 56, n.1,p. 1–24,1997.

LEE, T., KIM, M.D., KIM, K. Y., PARK, K., RYU, Y. W., Parametric study on
ethanol production from xylose by Pichia stipitis. Biotechnology Bioprocess, p.
27-31, 2000.

LEWIS, D. H.; SMITH, D. C. Sugar Alcohols (Polyols) in Fungi and Green Plants.
I. Distribution, Physiology and Metabolism New Phytologist , v. 66, No. 2 ,p.
143-184 ,1967.
LIMA, L. H. A.; FELIPE, M.G.A.; VITOLO, M.; TORRES, F. A. G., Effect of acetic
acid present in bagasse hydrolysate on the activities of xylose reductase and
xylitol dehydrogenase in Candida guilliermondii. Applied microbiology and
biotechnology,v. 65, n.6, 734–8, 2004.

LIU, Z. L., Molecular mechanisms of yeast tolerance and in situ detoxification of
lignocellulose hydrolysates. Applied microbiology and biotechnology, v. 90, n.
3, p. 809-25, maio. 2011.

LOHMEIER-VOGEL, E.M.; SOPHER, C.R.; LEE, H. Intracellular Acidification as a
Mechanism for the Inhibitors of Xylose Fermentation by Yeast. Journal of
Industrial Microbiology and Biotechnology, v.20, p.75-81, 1998.

MADIGAN, M. T.; MARTINKO, J. M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock, ed.
10,São Paulo, Ed. Artmed, 2010.

MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;Cana-de-açucar;
Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/cana-de-acucar,
Acesso em novembro 2013.

MARTON, J. M. Avaliação de diferentes carvões ativos e das condições de
adsorção no tratamento do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana
para a obtenção biotecnológica de xilitol. 2002. 103p. Dissertação (Mestrado
em biotecnologia Industrial). Departamento de Biotecnologia- Faculdade de
Engenharia Química de Lorena, Lorena, 2002.

77

MARTON, J. M.; FELIPE, M. G. A.; SILVA, J. B. A.; JÚNIOR, A. P. Evaluation of
the activated charcoals and adsorption conditions used in the treatment of
sugarcane bagasse hydrolysate for xylitol production, Brazilian Journal of
Chemical Engineering , Brasil, v. 23, n.01, p. 9-21, 2006.
MARX, J.; Collins, T.; D’Amico, S.; Feller, G.; Gerday,C. Invited Review ColdAdapted Enzymes from Marine Antarctic Microorganisms. Marine Biotechnology,
v. 9, p. 293-304, 2007.

MCMILLAN, J. D.; BOYNTON, B. L. Arabinose utilization by xylose-fermenting
yeasts and fungi. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 45-46, n. 1, p.
569-584, mar. 1994.

MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia 2012, Conheça a Antártica,
http://www.mcti.gov.br/index.php/content/view/1125/Conheca_a_Antartica.html,
Acesso em 01/07/2012, as 22:33.

MOTTA, F. L.; ANDRADE, C. C. P.; SANTANA, M. H. A. (2013). A Review of
Xylanase production by the fermentation of xylan: classification, characterization
and applications, sustainable degradation of lignocellulosic biomass - techniques,
applications and commercialization, Dr. Anuj Chandel (Ed.), ISBN: 978-953-511119-1,
InTech,
DOI:
10.5772/53544.
Disponível
em:
http://www.intechopen.com/books/sustainable-degradation-of-lignocellulosicBiomass-techniques-applications-and-commercialization/a-review-of-xylanaseproduction-by-the-fermentation-of-xylan-classification-characterization-and-app

MUSSATO, S. I.; ROBERTO, I. C. Alternatives for detoxification of diluted-acid
lignocellulosic hydrolyzates for use in fermentative processes: a review.
Bioresource technology,v. 93, n. 1,p 1–10, 2004.
MUSSATTO, S. I.; ROBERTO, I. C. Xilitol : Edulcorante com efeitos benéficos
para a saúde humana. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas v. 38, n.
4, out./dez. 2002.

NELSON, D. L. ; MICHAEL M. C. L. Principles of Biochemistry. 5th ed. New
York : W. H. Freeman and Company, cop. 2008.

ODUMERO, J.A.; D´AMORE, T.; RUSSELL, I.; STEWART, G.G Effect of heat
and ethanol stress on the viability of a Saccharomyces uvarum (carlsbergensis)
brewing yeast strain during fermentation of hight gravity wort. Journal of
Industrial Microbiology, v.10, p.111-116. 1992.

78

OLSSON, L.; HAHN-HAGERDAL, B. Fermentation of lignocellulosic hydrolysates
for ethanol production, Enzyme and Microbial Technology, v.18, n. 5, p. 312331, 1996.

ONOFRI, S. Evolution and adaptation of fungi at boundaries of life, Advances in
Space Research , v. 40 1657–1664, 2007.(a)

ONOFRI, S. Fungi in Antarctica. Rev Environmental Science Biotechnology p.
127-141, 2007.(b)

PALMQVIST, E.; HAHN-HAGERDAL, B. Fermentation of lignocellulosic
hydrolysates . I : inhibition and detoxificátion, Bioresource Technology v. 74 p.
17-24,2000(a).
PALMQVIST, E.; HAHN-HAGERDAL, B. Fermentation of lignocellulosic
hydrolysates. II: inhibitors and mechanisms of inhibition. Bioresource
Technology,v. 74,n. 1,p. 25–33, 2000 (b).

PARACHIN, N. S.; SIQUEIRA, S.; FARIA, F. P.; TORRES, F. A. G.; MORAES, L.
M. P. Xylanases from Cryptococcus flavus isolate I-11: Enzymatic profile, isolation
and heterologous expression of CfXYN1 in Saccharomyces cerevisiae. Journal of
Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 59, n. 1-3, p. 52-57, jul. 2009.

PENG, F.; PENG, P.; XU, F.; SUN, R.-C., Fractional purification and bioconversion
of hemicelluloses. Biotechnology advances,v. 30, n. 4,p 879–903, 2012.

PIENKOS, P. T.; ZHANG, M. ;Role of pretreatment and conditioning processes on
toxicity of lignocellulosic biomass hydrolysates; Cellulose ,v. 16, p.743–762, 2009.

RUSSELL, N. J.; COWAN, D. A. Handling of psychrophilic microor- ganisms. In:
Rainey FA, Oren A (eds) Methods in microbiology, extremophiles, Academic
Press, v. 35. p. 371–393, 2006.

ROBINSON, C. Cold adaptation in Arctic and Antarctic fungi. New phytologist, p.
341–353. 2001.

ROCHA, G. J. M. et al. A fast and accurate method for determination of cellulose
and polyoses by HPLC. 1997 In: PROCEEDINGS OF THE FIFTH BRAZILIAN
SYMPOSIUM ON THE CHEMISTRY OF LIGNINS AND OTHER WOOD
COMPONENTS, v. 6, p. 3-8,.

79

RODRIGUES, R. C. L. B.; SENE, L.; MATOS, G. S.; ROBERTO, I. C.; PESSOA,
A.; FELIPE, M. G. A. Enhanced xylitol production by precultivation of Candida
guilliermondii cells in sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate. Current
microbiology,v. 53, n. 1,p. 53–9, 2006.

ROUSSET, P.;FIGUEIREDO ; C., SOUZA, M.; QUIRINO, W. Pressure effect on
the quality of eucalyptus wood charcoal for the steel industry: A statistical analysis
approach . Fuel Processing Technology,v. 92, n. 10, p. 1890-1897, 2011.

SANCHEZ, B. Effects of furfural and 5-hydroxymethylfurfural on the fermentation
of Saccharomyces cerevisiae and biomass production from Candida
guilliermondii., Enzyme Microbiology Technology, v. 10, p. 315-318, 1988.

SANTOS, J.R.A. ; LUCENA, M.S. ; GUSMÃO, N.B. ; GOUVEIA, E.R.;Optimization
of ethanol production by Saccharomyces cerevisiae UFPEDA 1238 in
simultaneous sacchariﬁcation and fermentation of deligniﬁed sugarcane bagasse;
Industrial Crops and Products v.36, p. 584–588, 2011.

SENE, L.; VITOLO, M.; FELIPE, M. G. A.; SILVA, S. S. Effects of environmental
conditions on xylose reductase and xylitol dehydrogenase production by Candida
guilliermondii. Applied biochemistry and biotechnology,v. 84-86,p. 371–80,
2000.

SIDDIQUI K.S.; CAVICCHIOLI R. Cold-adapted enzymes. Annual Review
Biochemistry, v. 75, p. 403–433, 2006.

SILVA, D.D.V.; CANDIDO, E. J.; ARRUDA, P. V.; SILVA, S.S.; FELIPE, M. G. A.
Fermentative Performance of Pichia stipitis and Candida guilliermondii
yeasts grown in sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate
supplementend with differents nutrients , No prelo 2013.
SILVA, D.D.V. Efeito do Ácido Acético na Bioconversão de Xilose em Xilitol
por Candida guillermondii em Hidrolisado de Bagaço de Cana-de-Açúcar. 73
f. Dissertação (Mestrado). FAENQUIL/ Departamento de Biotecnologia. Lorena.
2001.
SILVA, D. D. V.; FELIPE, M. G. D. A. Effect of glucose : xylose ratio on xylose
reductase and xylitol dehydrogenase activities from Candida guilliermondii in
sugarcane bagasse hydrolysate, Journal Chemical Technology and
Biotechnology,p. 1294–1300, 2006.

80

SILVA, J. P. A.; MUSSATO, S. I.; ROBERTO, I. C.; TEIXEIRA, J. A. Fermentation
medium and oxygen transfer conditions that maximize the xylose conversion to
ethanol by Pichia stipitis. Renewable Energy,v. 37, n. 1,p. 259–265, 2012.

SILVA, S. S.; CHANDEL, A. K. ,D-Xilitol Fermentative Prodution, Application
and Commercialization, London, Springer, 2012.

SILVA, S. S.; FELIPE, M. G. A.; MANCILHA, I. M. Factors that affect the
biosynthesis of xylitol by xylose-fermenting yeasts. A review. Applied
biochemistry and biotechnology,v. 70-72,p. 331–9, 1998.

SILVA, V. S.; GARCIA, C. D. A.; MEDEIROS, C. O destino do bagaço da cana-deaçúcar: um estudo a partir das agroindústrias sucroalcooleiras do Paraná. Revista
em Agronegócios e Meio Ambiente, v.3, n.1, p. 59-76, jan./abr. 2010

SINGH, A.; MISHA,P. Microbial Pentose Utilization Current Applications in
Biotechnology v. 33, p. 1-396, 1995.

SOUZA, O.; SANTOS, I. E.; Aproveitamento do bagaço de cana pelos ruminantes,
Aracaju, SE, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, ISSN 1678 –
1937 , Comunicado técnico 07; Outubro, 2002 .

TURKIEWICZ, M. et al. Antarctic marine bacterium Pseudoalteromonas sp. 22b as
a source of cold-adapted β-galactosidase. Biomolecular Engineering, v. 20, n. 46, p. 317-324, jul. 2003.

VALLEJOS, M. E.; CURVELO,A. A.S.; TEIXEIRA, E. M.; MENDES, F. M.;
CARVALHO, A. J.F.; FELISSIA, F. E.; AREA, M. C. Composite materials of
thermoplastic starch and ﬁbers from the ethanol–water fractionation of bagasse;
Industrial Crops and Products, v. 33, 739–746, 2011.

WEINSTEIN, R. N.; MONTIEL, P. O.; JOHNSTONE, K. Influence of Growth
Temperature on Lipid and Soluble Carbohydrate Synthesis by Fungi Isolated from
Fellfield Soil in the Maritime Antarctic Published by: Mycological Society of
America Stable , Mycologia, v. 92, n. 2, p. 222-229, 2000.

WIERCKX N.; KOOPMAN F.; RUIJSSENAARS H.J.; DEWINDE J.H. Microbial
degradation of furanic compounds: biochemistry, genetics, and impact. Appl
Microbiol Biotechnol,v. 92, n. 6,p.1095–105, 2011.

81

XIONG, X.; WANG, X.; CHEN, S. Engineering of a Xylose Metabolic Pathway in
Rhodococcus Strains. Applied and environmental microbiology, v. 78, n. 16, p.
5483-5491, 25 maio. 2012.

YOUNG, E.; LEE, S.-M.; ALPER, H. Optimizing pentose utilization in yeast: the
need for novel tools and approaches. Biotechnology for biofuels, v. 3, n. 1, p.
24, jan. 2010.

