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RESUMO 

 

FONSECA, B.G. Avaliação das condições do tratamento biológico de hidrolisados 

hemicelulósicos visando melhorar a produção de etanol por Scheffersomyces (Pichia) 

stipitis. 2014. 186p. Tese de Doutorado em Ciências – Escola de Engenharia de Lorena, 

Universidade de São Paulo, Lorena, São Paulo. 

 

O presente estudo teve como principal objetivo avaliar a capacidade de Saccharomyces 

cerevisiae em metabolizar os compostos tóxicos presentes em hidrolisados hemicelulósicos 

de palha de arroz (HHPA) e de poda de oliveira (HHPO), visando a obtenção de 

hidrolisados com menor grau de toxicidade para Pichia stipitis. Após determinada a 

composição dos hidrolisados (açúcares e compostos tóxicos) foi avaliado o nível de 

concentração do HHPA capaz de inibir o metabolismo de P. stipitis. Em seguida, foi 

avaliado o efeito do tempo, concentração de S. cerevisiae, pH e aeração sobre a 

composição destes hidrolisados, tendo como resposta a fermentabilidade de P. stipitis. Nas 

condições otimizadas do biotratamento, as fermentações de P. stipitis foram conduzidas 

em frascos agitados e em biorreator, e as respostas avaliadas foram o consumo de D-xilose, 

fator de conversão de substrato em etanol (YP/S) e produtividade volumétrica em etanol 

(QP). Os ensaios de biotransformação destes hidrolisados, assim como do meio sintético 

(MS), o qual mimetizou o teor de açúcares e compostos tóxicos presentes no HHPA, 

mostraram que as modificações na composição destes meios foram dependentes do tempo 

de tratamento. Durante o tratamento, a levedura S. cerevisiae foi capaz de consumir apenas 

a D-glicose com baixas produções de etanol glicerol e ácido acético. Além disso, no HHPA 

e MS o 5-HMF e furfural foram quase que totalmente assimilados (> 90%), com formação 

de baixos teores de ácido furóico. Nestes meios, S. cerevisiae converteu parcialmente os 

ácidos ferúlico (15%) e p-cumárico (20%), sendo observado apenas produto de conversão 

do ácido ferúlico (álcool vanilil). A vanilina foi completamente assimilada em MS, porém, 

em HHPA foi constatado um residual do composto (42%), sendo o álcool vanilil o 

principal produto de conversão. Em relação ao HHPO foi observada assimilação de 47% 

de furanos totais e 11% de fenólicos totais, não sendo identificados produtos de conversão. 

Os resultados da fermentação de P. stipitis em HHPA mostraram que o tratamento 

biológico por 6 horas favoreceu o consumo de D-xilose e a produção de etanol, indicando 

que este parâmetro é um importante fator a ser considerado. Nestas condições, o consumo 

de D-xilose foi de 57% com produção de 9 g/L de etanol (YP/S = 0,18 g/g e QP = 0,086 

g/L.h). Os resultados da fermentação do HHPO apresentaram valores inferiores de YP/S 

(0,14 g/g) e QP (0,060 g/L.h) quando comparados ao HHPA, o que indica um maior grau 

de toxicidade deste hidrolisado. Em relação ao MS, verificou-se que o biotratamento 

favoreceu em aproximadamente 40% o consumo de D-xilose e a produção de etanol por 

P. stipitis, quando comparado com o MS não-tratado. As melhores condições de 

concentração de S. cerevisiae (5 g/L), pH (3,0) e fator de aeração (6,5) definidas no HHPA 

através de um planejamento experimental, proporcionou um consumo de 67% de D-xilose 

por P. stipitis, com produção de 13,5 g/L de etanol (YP/S = 0,24 g/g e QP = 0,15 g/L.h). Na 

fermentação em biorreator, P. stipitis foi capaz de consumir totalmente a D-xilose, 

produzindo 23 g/L de etanol, após 44 horas. Com base nestes resultados, pode-se concluir 

que o tratamento dos hidrolisado hemicelulósicos com S. cerevisiae é uma técnica 

promissora capaz de diminuir o grau de toxicidade destes meios com consequente melhoria 

em sua fermentabilidade, especialmente na velocidade de produção de etanol. 

Palavras-chave: Etanol, Scheffersomyces (Pichia) stipitis, hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz e poda de oliveira, biotratamento, Saccharomyces cerevisiae. 



ABSTRACT 

 
FONSECA, B.G. Evaluation of biological treatment conditions of hemicellulosic 

hydrolysates aiming to improve ethanol production by Scheffersomyces (Pichia) 

stipitis 2014. 186p. Thesis (Doctoral of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, 

Universidade de São Paulo, Lorena, São Paulo. 

 

The aim of this work was to study the ability of Saccharomyces cerevisiae to metabolize a 

variety of toxic compounds found in rice straw (RSHH) and olive tree pruning (OTHH) 

hemicellulosic hydrolysates, in order to obtain hydrolysates with lower toxicity for Pichia 

stipitis. After determined the hydrolysate composition (sugar and toxic compounds) was 

evaluated the RSHH concentration level able to inhibit the P. stipitis metabolism. Then, the 

effect of time, S. cerevisiae concentration, pH and aeration on the hydrolysates 

composition was evaluated, and the fermentation was used as response. Under optimized 

conditions of biotreatment, P. stipitis fermentations were conducted in shake flasks and in 

bioreactor. In relation to the biotransformation assays of these hydrolysates, as well as 

synthetic medium (SM), with the same sugar and toxic compounds concentrations found in 

RSHH, the results showed that changes in the media compositions were dependent on the 

treatment time. During the treatment, S. cerevisiae consumed only D-glucose with low 

ethanol, glycerol, and acetic acid production. Furthermore, in SM and RSHH media, 5-

HMF and furfural were almost completely assimilated (> 90 %), with low levels of furoic 

acid formation. In these media, S. cerevisiae partially converted ferulic acid (15%) and p-

coumaric acid (20%), being observed only the conversion product of ferulic acid (vanillyl 

alcohol). Vanillin was totally assimilated in SM, however a residual of this compound 

(42%) was observed in RSHH, being vanillyl alcohol the main conversion product. 

Regarding OTHH was observed the assimilation of total furans (47%) and total phenolic 

(11%), and no conversion products were identified. The results from the P. stipitis 

fermentation in RSHH showed that biotreatment for 6 hours favored D-xylose 

consumption and ethanol production, indicating that this parameter is an important factor 

to be considered. In these conditions, D-xylose consumption was 57% with 9 g/L ethanol 

production (YP/S = 0.18 g/g QP = 0.086 g/Lh). The results of OTHH fermentation showed 

lower YP/S (0.14 g/g) and QP (0.060 g/L.h ) compared to RSHH, which indicates a higher 

degree of toxicity in OTHH. Regarding SM, the biotreatment increased D-xylose 

consumption and ethanol production by P. stipitis in approximately 40%, when compared 

with untreated-SM. The most suitable conditions of S. cerevisiae concentration (5 g/ L), 

pH (3.0) and the aeration factor (6.5) defined in RSHH through an experimental design, 

provided 67% of D-xylose  consumption, and  13.5 g/L ethanol production by P. stipitis 

(YP/S = 0.24 g/g QP = 0.15 g/L.h). In bioreactor, P. stipitis was able to completely consume 

D-xylose, producing 23 g/L ethanol after 44 hours. Based on these results, it can be 

concluded that previous treatment of hemicellulose hydrolysates with S. cerevisiae is a 

promising technique capable of reducing the toxicity degree of RSHH and OTHH, with 

consequent improvement in their fermentability, especially on ethanol production rate. 

 

 

Keywords: Ethanol, Scheffersomyces (Pichia) stipitis, hemicellulosic hydrolysate, 

biotreatment, Saccharomyces cerevisiae. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos objetivos prioritários na estratégia enérgica mundial é reduzir a elevada 

dependência dos combustíveis fósseis derivados do petróleo e aumentar a segurança no 

fornecimento de um combustível sustentável. Atualmente, os combustíveis fósseis ocupam 

grande parcela da energia consumida em todo o mundo, das quais mais da metade é 

destinada ao setor de transporte. Esta demanda energética, associada às razões ambientais, 

tem conduzido a busca de matérias-primas renováveis, sustentáveis e de baixos custos que 

possam ser utilizados como alternativa às matérias-primas fósseis. Dentre todos os 

combustíveis automotivos líquidos estudados, o que mais se destaca do ponto de vista 

econômico e ambiental é o etanol, por apresentar, dentre outras vantagens, uma baixa 

emissão de gases poluentes durante sua queima. 

Uma promissora fonte de matéria-prima para a produção biotecnológica de etanol 

combustível e de outros produtos, como o xilitol, são os materiais lignocelulósicos. Estes 

materiais representam uma abundante fonte de energia renovável e de baixo custo, 

disponível, por exemplo, na forma de resíduos agrícolas e florestais. A utilização destas 

matérias-primas lignocelulósicas em aplicações biotecnológicas requer a separação dos 

açúcares fermentescíveis presentes em sua estrutura, através da quebra parcial ou total da 

hemicelulose, aumentando assim a suscetibilidade da celulose para posterior liberação de 

D-glicose através da hidrólise enzimática. 

A hidrólise com ácido diluído é um dos processos mais comumente empregados 

para a separação da fração hemicelulósica do material lignocelulósico, devido à sua 

elevada eficiência em solubilizar D-xilose. Entretanto, vários compostos tóxicos ao 

metabolismo microbiano são formados durante este processo, prejudicando assim os 

processos fermentativos. Tais inibidores podem ser agrupados em função de sua origem: 

1) produtos de degradação de hexoses e pentoses (furfural e 5-hidroximetilfurfural); 

2) produtos de degradação da lignina (ácidos e aldeídos fenólicos) e 3) produtos da 

estrutura lignocelulósica (ácido acético). 

Os tipos e as quantidades destes componentes variam de acordo com a matéria-

prima e com as condições de hidrólise empregadas. Portanto, para que os hidrolisados 

possam ser eficientemente utilizados em processos fermentativos, é de fundamental 

importância o desenvolvimento de estratégias que visem minimizar o efeito inibitório 
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destes compostos, seja através de remoção ou conversão destes em compostos com menor 

grau de toxicidade. 

Diversos métodos de tratamento (físico, químico e/ou biológico) do licor 

hemicelulósico têm sido propostos para reduzir a concentração dos compostos tóxicos a 

níveis não inibitórios ao processo fermentativo. No que se refere aos métodos físicos, à 

adsorção dos inibidores empregando carvão ativado tem se mostrado eficaz na remoção de 

ácido acético, furanos e compostos provenientes da degradação de lignina, permitindo 

desta maneira obter melhores resultados nos processos fermentativos. No entanto, estes 

métodos podem remover quantidades apreciáveis de açúcares do meio. Quanto aos 

métodos químicos de destoxificação, os quais são baseados em alteração de pH, também 

têm sido bastante estudados. Nestes métodos, a redução da toxicidade dos hidrolisados está 

relacionada com a precipitação de íons metálicos e/ou decomposição de furanos que 

apresentam instabilidade química em determinadas condições de pH. Estes métodos não 

apresentam resultados satisfatórios e normalmente são empregados em combinação com os 

métodos físicos. Os chamados métodos biológicos de destoxificação de hidrolisados são 

aqueles que empregam micro-organismos e/ou enzimas com capacidades de promover 

modificações na estrutura química dos compostos inibidores, resultando em substâncias de 

menor toxicidade. Tais metodologias têm sido amplamente estudadas e emergem como 

uma nova estratégia para reduzir a toxicidade do hidrolisado e consequentemente melhorar 

a fermentabilidade deste meio. Os sistemas biológicos de destoxificação empregando 

células microbianas são mais vantajosos do que os extratos enzimáticos uma vez que as 

enzimas e os cofatores estão bem protegidos dentro do ambiente natural celular, o que 

torna o sistema catalítico mais estável, além da disponibilidade de todos os cofatores 

necessários e vias metabólicas para a sua regeneração. 

Dentro desta perspectiva, o presente trabalho propõe-se avaliar a potencial 

aplicação de células de Saccharomyces cerevisiae na biotransformação de compostos 

tóxicos presentes em hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz e poda de oliveira 

visando melhorar o processo fermentativo de produção de etanol por Pichia stipitis. A 

escolha da levedura Saccharomyces cerevisiae como modelo microbiano para o tratamento 

destes hidrolisados se deve ao fato deste micro-organismo apresentar capacidade 

metabólica de biotransformar compostos aromáticos (furanos e compostos fenólicos) em 

compostos com menor grau de toxicidade sem, contudo utilizar o principal açúcar presente 

na fração hemicelulósica (D-xilose). Além disso, é um micro-organismo não patogênico 

(GRAS) e um dos principais subprodutos gerados nas indústrias cervejeiras e alcooleiras. 
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Ressalta-se que a metodologia estudada apresenta um caráter inovador e irá contribuir para 

os avanços nas pesquisas com fermentação de hidrolisados hemicelulósicos oriundos dos 

materiais lignocelulósicos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Importância do etanol combustível 

 

O etanol é um produto químico orgânico, incolor e inflamável utilizado em diversos 

segmentos industriais, sendo empregado como solvente, componente de formulações 

farmacêuticas, artigos de higiene pessoal, limpeza e alimentícia. Atualmente, a demanda 

mundial por etanol combustível tem se expandido de forma muito rápida, e esta deverá 

aumentar ainda mais no futuro próximo, principalmente nos países com elevado consumo 

de combustíveis automotivos (CARDONA; SÁNCHEZ; GUTIÉRREZ, 2010). Tal 

projeção se deve a combinação dos seguintes fatores: substituição do MTBE (Methyl tert-

butyl ether - Éter Metil Térc-Butílico) como aditivo da gasolina (para aumento da 

octanagem do combustível e como aditivo oxigenado) o qual impacta negativamente o 

meio ambiente devido ao uso deste éter; adoção de estratégias para a redução/limitação das 

emissões dos gases precursores do efeito estufa, conforme demandado para alguns países 

pelo Protocolo de Kyoto; redução da dependência de derivados de petróleo na matriz 

energética; incentivos à agricultura e às indústrias locais (OUTLAW; COLLINS; 

DUTTIELD, 2005). 

O etanol pode ser obtido a partir de processos químicos ou biotecnológicos. Dentre 

as vias sintéticas de obtenção do álcool, a hidratação do etileno é o processo mais 

comumente empregado. No entanto, a produção biotecnológica de etanol é responsável por 

aproximadamente 95% do volume total do álcool produzido em todo o mundo, sendo 

caracterizada pela fermentação direta de carboidratos simples, como a sacarose, ou a partir 

de polissacarídeos, como por exemplo, o amido, a celulose e a hemicelulose (CARDONA; 

SÁNCHEZ; GUTIÉRREZ, 2010). 

A Figura 2.1 apresenta os principais processos de produção biotecnológica de 

etanol. De uma forma geral, este bioprocesso pode ser dividido em três etapas: 1) pré-

tratamento da matéria-prima com a finalidade de liberar os açúcares fermentescíveis, 

2) bioconversão dos açúcares em etanol e 3) separação e purificação do álcool, usualmente 

por destilação (MUSSATTO et al., 2010). De acordo com as matérias-primas empregadas, 

o etanol pode ainda ser classificado em primeira ou segunda geração. O etanol produzido a 

partir de matérias-primas açucaradas e/ou amiláceas é denominado etanol de primeira 

geração e a segunda geração do álcool utiliza como matérias-primas os materiais 
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lignocelulósicos, constituídos em sua maioria por polissacarídeos tais como a celulose e a 

hemicelulose.  

 

 
 

Figura 2.1 – Processos de produção de etanol por via fermentativa. 

 

No Brasil, o melaço extraído da cana-de-açúcar, contendo sacarose, é a principal 

matéria-prima empregada para a produção de etanol de primeira geração, sendo a levedura 

Saccharomyces cerevisiae o principal micro-organismo usado nesta bioconversão. Estes 

bioprocessos são comumente realizados por fermentação em batelada alimentada ou por 

fermentação contínua, com reciclo de fermento em ambos os casos (BASTOS, 2007). Por 

outro lado, nos Estados Unidos a principal matéria-prima empregada na produção do 

álcool é o amido proveniente do milho. Para a utilização deste substrato em processos de 

bioconversão, se faz necessária a hidrólise do polissacarídeo, o qual é decomposto em 

D-glicose pela combinação das enzimas amilase e amiloglicosidase, pois as leveduras 

fermentativas não são capazes de utilizar diretamente o amido (LIMA; BASSO; 

AMORIM, 2001). 
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Atualmente os Estados Unidos são os maiores produtores de etanol de primeira 

geração e, juntamente com o Brasil, respondem por aproximadamente 70% da produção 

mundial (IEA, 2013). O Brasil aparece no cenário mundial como o segundo maior produtor 

de etanol de primeira geração e o maior exportador deste combustível, sendo considerado o 

líder internacional em matéria de combustível alternativo e o primeiro em ter atingido seu 

uso sustentável (UNICA, 2011). Segundo dados da União da Indústria de Cana-de-açúcar - 

UNICA (2011), a produção mundial de etanol combustível (de primeira geração) para a 

safra 2010/2011 foi de aproximadamente 80 bilhões de litros. 

O uso de etanol-combustível na matriz energética brasileira é destaque mundial 

pelo pioneirismo e pelos volumes produzidos e consumidos no país. A produção nacional 

deste combustível foi iniciada em 1975 através do Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool), que apresentava como objetivo principal a redução na dependência por 

petróleo importado. Nos primeiros anos de sua implantação, o Proálcool instituiu 

condições de incentivos e subsídios à instalação de plantas produtoras de etanol no país, 

possibilitando a modernização técnica das usinas produtoras, do sistema de distribuição do 

combustível e do setor agrícola a ele ligado (AZEVEDO; SANTOS; MAGALHÃES, 

2012). Além disso, o Proálcool impulsionou o desenvolvimento dos motores para a 

utilização do etanol como combustível e dos motores do tipo flex-fuel, utilizados para 

qualquer mistura etanol-gasolina (SOMAVILLA; GOMES NETO, 2005; MOUSDALE, 

2008). Este novo tipo de motor, lançado no Brasil em maio de 2003, com um veículo leve 

funcionando com combinações arbitrárias de gasolina e etanol, fez do país uma referência 

mundial (CORREIA, 2005).  

Ainda de acordo com Figura 2.1, as etapas envolvidas na produção de etanol a 

partir de matérias-primas lignocelulósicas (etanol de segunda geração) são mais complexas 

e os custos de produção ainda são elevados quando comparados aos processos de primeira 

geração. Devido à estrutura mais complexa destas matérias-primas se fazem necessárias 

etapas adicionais de pré-tratamento para promover a liberação dos açúcares 

fermentescíveis, através da quebra parcial ou total da hemicelulose, e aumentar assim a 

suscetibilidade da celulose para posterior liberação de D-glicose através da hidrólise 

enzimática (GÍRIO et al., 2010; MUSSATTO et al., 2010). 

As pentoses contidas na fração hemicelulósica podem ser fermentadas por 

leveduras naturais, como por exemplo, do gênero Candida e Pichia (CHANDEL et al., 

2007; SILVA; CARNEIRO; ROBERTO, 2013a), ou cepas geneticamente modificadas 

(MATSUSHIKA et al., 2009), enquanto que a fermentação das hexoses são empregadas 
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leveduras convencionalmente utilizadas na produção de etanol de primeira geração, como a 

Saccharomyces cerevisiae (BASTOS, 2007). 

O grande desafio atual na produção de etanol combustível é a utilização destas 

matérias-primas lignocelulósicas, uma vez que estes materiais são subprodutos das 

atividades agrícolas e/ou resíduos industriais, apresentando assim caráter renovável e de 

baixo valor econômico, e, portanto, de grande potencial para a produção de etanol 

combustível em larga escala (MOUSDALE, 2008). 

 

2.2. Materiais lignocelulósicos 

 

Os materiais lignocelulósicos são formados por estruturas rígidas e fibrosas 

compostas, majoritariamente, pelos polissacarídeos, celulose e hemicelulose (cerca de 70% 

da massa seca), entremeados por outra macromolécula denominada lignina (Figura 2.2). 

Em menores proporções, e dependendo da espécie vegetal, encontram-se os extrativos 

como graxas, gomas, alcalóides, resinas, óleos essenciais e outros constituintes 

citoplasmáticos do vegetal e componentes não extrativos, que incluem a sílica, carbonatos 

e oxalatos (FENGEL; WEGENER, 1989).  

 

 

 

Figura 2.2 - Estrutura simplificada da fibra vegetal de materiais lignocelulósicos 

(Modificada de TOMME; WARREN; GILKES, 1995). 
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A celulose é o principal componente da parede celular da fibra vegetal, o qual 

desempenha uma função estrutural nas células. Trata-se de um homopolissacarídeo linear 

de alta massa molecular constituído apenas por unidades de β-D-glicopiranose, unidas 

entre si através de ligações glicosídicas do tipo β-(1-4), conforme demonstrado na Figura 

2.3. Tipicamente, cadeias de celulose em parede celular primária de plantas podem 

apresentar grau de polimerização de até 25.000 unidades. À temperatura ambiente, os anéis 

relativamente rígidos de D-glicose encontram-se em sua energia mais baixa, ou seja, na 

conformação tipo cadeira (DUMITRIUS, 2005). Com os anéis nesta conformação, todos os 

grupos hidroxilas unidos por ligações de hidrogênio e os substituintes hidroximetilas dos 

anéis de piranose são equatoriais, direcionados à periferia do anel, enquanto os prótons 

hidrofóbicos alifáticos estão em posições axiais, apontando tanto para cima quanto para 

baixo, em relação ao plano médio dos anéis (O'SULLIVAN, 1997). Esta configuração 

resulta em regiões altamente ordenadas (regiões cristalinas), estabilizadas por numerosas 

ligações de hidrogênio, intra e intermoleculares, e áreas menos ordenadas ou amorfas, onde 

as cadeias poliméricas apresentam orientação randomizada (HON; SHIRAISHI, 2001).  

 

 

 

Figura 2.3 - Ilustração esquemática de uma cadeia de celulose (FENGEL; WEGENER, 

1989). 

 

As hemiceluloses, assim como a celulose, pertencem aos componentes estruturais 

das paredes celulares das plantas superiores, estando associadas às proteínas e a lignina. 

Dependendo do vegetal e do tipo de célula, as hemiceluloses podem variar tanto na sua 

composição química quanto estrutural, apresentando grau de polimerização inferior a 200 

unidades e cadeias mais curtas com diversos grupos substituintes como ramificações. As 

hemiceluloses podem conter apenas um tipo de açúcar na cadeia principal, ou seja, cadeias 

homopolissacarídicas, ou apresentar mais de um tipo de açúcar em seu esqueleto básico, 

sendo chamadas então de cadeias heteropolissacarídicas (EBRINGEROVA, 2006). 

As estruturas hemicelulósicas são sintetizadas em um estágio anterior à 

lignificação, dando elasticidade e flexibilidade ao agregado e impedindo o contato entre 

essas microfibrilas. Além de seu envolvimento superficial com as microfibrilas de 
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celulose, as hemiceluloses também se ligam firmemente entre si, através de ligações 

cruzadas de hidrogênio. Acredita-se também, que as hemiceluloses estejam envolvidas na 

regulação da elongação e modificação da parede celular, e que as interações entre 

hemiceluloses e as microfibrilas de celulose sejam mais fortes do que interações entre as 

hemiceluloses e ligninas (FENGEL; WEGENER, 1989; GÍRIO et al., 2010).  

Quando comparadas à celulose, as hemiceluloses apresentam maior solubilidade em 

água, além de serem mais facilmente hidrolisadas em meio ácido, devido à sua natureza 

ramificada e amorfa. Os produtos de hidrólise das hemiceluloses podem gerar unidades 

monossacarídicas de pentoses (D-xilose e L-arabinose) e/ou hexoses (D-glucose, D-

manose e D-galactose), além de outros componentes residuais como a L-ramnose, o ácido 

D-glucurônico, o ácido D-galactorônico e o ácido 4-o-metil-D-glucurônico (FENGEL; 

WEGENER, 1989; HON; SHIRAISHI, 2000). Estes monossacarídeos encontram-se unidos 

por ligações glicosídicas, constituindo assim diferentes polissacarídeos que, dependendo da 

espécie da planta, estágio de desenvolvimento e tipos de tecidos, podem ser subdivididos 

em xilanas, mananas, galactanas e glucanas (DUMITRIUS, 2005; EBRINGEROVA, 

2006). 

As xilanas apresentam grandes variedades estruturais; porém, o esqueleto principal 

desta classe de polissacarídeo é normalmente formado por unidades de D-xilopiranose 

unidas por ligação do tipo β-(1-4) e podem ser agrupadas em várias subclasses estruturais, 

como as homoxilanas, heteroxilanas, glucuronoxilanas, arabino-glucuronoxilanas, 

arabinoxilanas e glucurono-arabinoxilanas (DUMITRIUS, 2005). 

Dentre a grande variedade estrutural das xilanas, as heteroxilanas são mais 

comumente encontradas em plantas terrestres, sendo normalmente observados substituintes 

monossacarídicos neutros ou ácidos ou, ainda, cadeias laterais de oligossacarídeos ligadas 

à cadeia principal, além da grande presença de grupamentos o-acetil (EBRINGEROVA, 

2006). Conforme mostrado na Figura 2.4, as homoxilanas são polissacarídeos lineares, 

compostos por resíduos de D-xilopiranose, unidos por ligações do tipo β-(1-3) e/ou β-(1-

4), substituindo a celulose como esqueleto polimérico das paredes celulares de diversas 

algas (DUMITRIUS, 2005; GÍRIO et al., 2010).  

As glucuronoxilanas são o tipo de xilanas mais comumente presentes nas paredes 

secundárias de plantas com um nível evolutivo superior, apresentando cadeias laterais 

formadas por ácido D-glucurônico, conforme mostrado na Figura 2.5. Este tipo de 
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hemicelulose, presente em 90% das espécies das folhosas, apresenta o grupo substituinte 4-

o-metil ligado à posição 2 de seu esqueleto principal (EBRINGEROVA, 2006 ; GÍRIO et 

al., 2010). Além disso, as glucuronoxilanas das folhosas podem conter grupos acetil 

ligados aos carbonos 2 e/ou 3 por uma ligação do tipo β-(1-4) em uma proporção média de 

7 grupos acetil para cada 10 moléculas de D-xilose, e ainda ligadas ao ácido α-D-

glucurônico ou ao seu derivado, o ácido 4-o-metil-D-glucurônico, por ligações do tipo α-

(1-2) (DUMITRIUS, 2005; EBRINGEROVA, 2006).  

 

A

B

C

 

Figura 2.4 - Estrutura das diferentes cadeias de homoxilanas de acordo com o tipo de 

ligação: (A) β-(1-3), (B) β-(1-4) e (C) β-(1-3, 1-4). (Modificado de EBRINGEROVA, 

2006). 

 

Ainda em relação às glucuronoxilanas, é possível encontrar também, estruturas de 

arabino-glucuronoxilanas (arabino-4-o-metilglucuronoxilanas) como os principais 

componentes hemicelulósicos das coníferas (Figura 2.5-B). Trata-se de uma cadeia 

principal de β-(1-4)-D-xilopiranose contendo o ácido 4-o-metil-α-D-glucopiranosil e 

α-L-arabinofuranosil unidos entre si por ligações glicosídicas do tipo α-(1-2) e α-(1-3), 

respectivamente. Ao contrário da estrutura hemicelulósica presente nas espécies folhosas, 

as arabino-glucuronoxilanas não contêm grupamento acetil; porém, contém uma 

quantidade superior de grupos ácido 4-o-metil-α-D-glucurônico, e em ambas as espécies se 

faz presente unidades de D-ramnose e ácido galacturônico ligado em suas extremidades 

redutoras (EBRINGEROVA, 2006). É importante ressaltar também que, as 

glucuronoxilanas das coníferas apresentam um grau de polimerização inferior às espécies 

folhosas (aproximadamente 130 unidades) e devido a sua característica ácida e as suas 
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propriedades químicas, essas xilanas são menos susceptíveis à hidrólise ácida do que as 

glucuronoxilanas presentes nas espécies folhosas (GÍRIO et al., 2010). 

 

A

B

 

Figura 2.5 - Estrutura primária do (A) ácido 4-o-metil-glucuronoxilana e da (B) (L-

arabino)-4-o-metil-glucuronoxilana presentes nas espécies folhosas e coníferas, 

respectivamente (EBRINGEROVA, 2006). 

 

As arabinoxilanas representam as principais cadeias da hemicelulose das 

gramíneas, sementes e grãos. Nesta estrutura, a cadeia linear principal formada por β-(1-4)-

D-xilopiranose é substituída por unidades de α-L-arabinofuranosil (nas posições 2-orto 

e/ou 3-orto), e/ou por ácido α-D-glucopiranosil glucurônico e seu derivado 4-o-metil na 

posição 2-orto, além de poder conter também grupos substituintes o-acetil 

(EBRINGEROVA; HROMADKOVA; HEINZE, 2005; EBRINGEROVA, 2006). 

Uma das características mais importantes deste tipo de hemicelulose é que os 

resíduos de arabinofuranosil podem ser esterificados com resíduos de ácidos 

hidroxicinâmicos na posição 5-o, destacando o ácido ferúlico, conforme apresentado na 

Figura 2.6. Este tipo de xilana apresenta grau de polimerização de aproximadamente 90 

unidades e os ésteres feruloil, por exemplo, encontram-se acoplados às cadeias de 

arabinoxilanas através de uma reação catalisada por peroxidases, com a síntese de um 
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grupo di-feruloil, formando uma ligação cruzada entre duas cadeias de arabinoxilana 

(FENGEL; WEGENER, 1984; DODD; CANN, 2009). 

 

 

 

Figura 2.6 - Estrutura geral demonstrando as várias ligações encontradas nas 

arabinoxilanas isoladas a partir de paredes celulares de gramíneas (Adaptado de DODD; 

CANN, 2009). 
 

O terceiro polímero constituinte da estrutura lignocelulósica é denominado lignina e 

encontra-se na parede celular de todas as plantas vasculares, sendo responsável pela rigidez 

e baixa reatividade desses materiais. Sua constituição é baseada em polímeros de fenil-

propano altamente irregulares e insolúveis, formando assim uma macromolécula 

tridimensional e amorfa (SUHAS; CARROTT; CARROTT, 2007).  

A Figura 2.7 apresenta os três diferentes álcoois precursores das reações de 

biossíntese da lignina: álcool trans-p-cumaril, álcool coniferil e álcool trans-sinapil, que 

geram unidades de p-hidroxibenzilas, guaiacilas e siringilas, respectivamente. Além dessas 

unidades de fenil-propanos podem ser encontrados também ácidos p-hidroxicinâmicos, 

como os ácidos p-cumárico, ferúlico e sinapílico, integrados à estrutura da lignina, como 

observado para algumas espécies de gramíneas (SÁNCHEZ, 2009). 
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Figura 2.7 - Precursores da lignina: (a) álcool trans-p-cumaríl, (b) álcool coniferil e (c) 

álcool trans-sinapil (HON; SHIRAISHI, 2000). 

 

Tendo em vista a vasta variedade de biomassas lignocelulósicas provenientes da 

agroindústria e unidades de produção agrícolas, a Tabela 2.1 apresenta a composição 

química de diversas matérias-primas que têm sido estudadas na produção de etanol de 

segunda geração. Segundo Fengel e Wegener (1989), as proporções de 

celulose:hemicelulose:lignina serão dependentes das condições de crescimento, parte da 

planta escolhida, idade de colheita e outros fatores biológicos como as diferenças genéticas 

dentro de uma mesma espécie. 

 

Tabela 2.1 - Composição química parcial de diferentes biomassas lignocelulósicas 

provenientes de unidades de produção agrícola 

 

Biomassas Lignocelulósicas 
% Base Seca 

Celulose Hemicelulose Lignina 

Sabugo de milho 
a 

31,7 34,7 20,3 

Bagaço de cana 
b 

47,0 27,5 20,3 

Palha de arroz 
c 

43,5 22,0 17,2 

Bagaço de malte 
d 

16,8 28,4 27,8 

Casca de arroz 
e 

36,0 15,0 19,0 

Palha de sorgo 
f
 35,0 24,0 25,0 

Palha de trigo 
g 

48,6 27,7 8,2 

Poda de oliveira 
h
 28,6 13,9 21,4 

a
CRUZ et al., 2000; 

b
CANILHA et al., 2010; 

c
MUSSATTO; ROBERTO, 2001; 

d
MUSSATTO; ROBERTO, 

2006; 
e
KUHAD; SINGH, 1993; 

f
HERRERA et al., 2003; 

g
SAHA et al., 2005; 

h
MATEO et al., 2013. 
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2.2.1. Palha de arroz 

 

O arroz é uma planta herbácea, da família das gramíneas e do gênero Oryza, sendo 

atualmente a segunda maior cultura cerealífera do mundo, ultrapassada apenas pelo milho. 

Apesar disso, o comércio internacional desse cereal é pouco expressivo, uma vez que mais 

de 93% do arroz produzido é consumido no próprio país (CEPA, 2011). De acordo com 

dados do United States Department of Agriculture – USDA (2012), a produção mundial do 

grão para a safra de 2011/12 foi de 460 milhões de toneladas, sendo 90% dessa produção 

cultivada e consumida na Ásia, com destaque para China (30,2%), Índia (21,3%), 

Indonésia (8,2%) e Vietnã (5,6%). 

No Brasil, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 

(2013), a área cultivada com arroz para a safra de 2012/2013 está estimada em 2.390,3 mil 

hectares, o que representa 11.858,3 mil toneladas do grão, ou seja, um acréscimo de apenas 

2,2% sobre o volume colhido na safra anterior. A Tabela 2.2 apresenta a produção nacional 

de arroz para a safra de 2012/2013, tendo a região sul do país como o maior estado 

produtor do grão, com 1.249,7 mil hectares, o que representa 52% da área nacional, 

respondendo ainda por 77% da produção brasileira. O estado de São Paulo aparece como o 

maior produtor da região sudeste, caracterizada com uma produção de aproximadamente 

87 mil toneladas, ocupando assim a 13° posição no ranking nacional.   

 

Tabela 2.2 - Comparativo de área, produtividade e produção nacional de arroz para a safra 

de 2012/2013 

 

Região 
Área 

(mil ha) 

Produtividade 

(Kg/ha) 

Produção 

(mil t)* 

Norte 291,9 3.520 1.030,3 

Centro-oeste 216,5 3.223 697,7 

Sul 1.249,7 7.308 9.132,9 

Nordeste 587,6 1.462 858,9 

Sudeste 44,6 3.106 138,5 

MG 22,8 1.956 44,6 

ES 1,0 2.700 2,7 

RJ 1,4 3.100 4,3 

SP 19,4 4.480 86,9 

Brasil 2.390,3 4.961 11.858,3 

Fonte: CONAB, 2013 – Levantamento: julho/2013. * Produção total de arroz 
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De acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta, 2013), a região do 

Vale do Paraíba (apresentado na Tabela 2.3 como região administrativa de São José dos 

Campos), ainda é a maior região produtora de arroz do Estado de São Paulo, totalizando 

75% da produção estadual. Dados do IEA-Apta (2013) mostram também que a produção 

de arroz nesta região compete apenas às cidades de Guaratinguetá e Pindamonhangaba, 

sendo quase exclusivamente provenientes de plantios de arroz irrigado.     

 

Tabela 2.3 - Estimativa da safra de arroz por regiões administrativas (RA) do Estado de 

São Paulo – Levantamento em novembro de 2012 

 

RA 

Arroz de sequeiro e 

várzea 
Arroz irrigado Total 

Área Produção Área Produção Área Produção 

Araçatuba 32 1.734 - - 32 1.734 

Baixada Santista - - - - - - 

Barretos 165 9.075 - - 165 9.075 

Bauru 10 200 30 2.100 40 2.300 

Campinas 707 32.421 - - 707 32.421 

Central 40 1.100 - - 40 1.100 

Franca 70 2.610 - - 70 2.610 

Marília 224 6.122 650 63.500 874 69.622 

Presidente Prudente 24 526 - - 24 526 

Registro 527 32.680 710 76.500 1.237 109.180 

Ribeirão Preto 246 15.056 - - 246 15.056 

São José do Rio Preto 107 3.370 80 3.200 187 6.570 

São José dos Campos 3 30 11.494 1.067.691 11.497 1.067.721 

São Paulo - - - - - - 

Sorocaba 1.478 84.549 225 9.583 1.703 94.132 

Estado 3.631 189.472 13.188 1.222.574 16.819 1.412.046 

Fonte: IEA-Apta, 2013, Área em hectare, Produção em sacos de 60 Kg. 
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A indústria arrozeira gera, entre outros, dois importantes resíduos agrícolas: a palha 

e a casca, que são classificados em resíduos de culturas e resíduos agroindustriais, 

respectivamente. Segundo Lim et al. (2012), os resíduos de culturas referem-se aos restos 

do plantio que permanecem no campo após a colheita, enquanto os agroindustriais são 

subprodutos dos processos de colheita, gerados a partir do processamento de limpeza, 

peneiração e trituração. De acordo com dados do United Nations Environmental 

Programme – UNEP (2009), para cada quilograma de cereal colhido são gerados 1,1 

quilograma de palha, o que totaliza aproximadamente 500 milhões de toneladas do resíduo 

distribuídas em todo o mundo, com um potencial energético para a produção de 150 

bilhões de litros de etanol por ano. Levando em consideração a quantidade de palha gerada 

após o período de colheita do arroz, pode-se constatar para o estado de São Paulo um total 

de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de palha gerados na safra de 2011/2012. 

Em alguns países asiáticos, a queima da palha e da casca, realizada após o período 

de colheita, tornou-se uma prática comum de manipulação destes resíduos. Na Tailândia, 

por exemplo, 90% da palha de arroz são queimadas durante o período de colheita, o que 

representa um desperdício energético, além de trazer ameaças ambientais e à saúde da 

população local (UNEP, 2009). 

Muitos países têm imposto novas regras que restringem as atividades de queima nos 

arrozais, destinando este resíduo para a alimentação animal (ELSEED, 2005; PI; WU; LIU, 

2005), produção de papel (NAVAEE-ARDEH; MOHAMMADI-ROVSHANDEH; 

POURJOOZI, 2004), produção de carvão ativado (OH; PARK, 2002) e como material de 

construção civil (YANG et al., 2004). Além disso, a palha de arroz é uma matéria-prima 

potencial para diversos processos de bioconversão, principalmente para produção de 

etanol, por apresentar uma estrutura rica em polissacarídeos (SILVA; MUSSATTO; 

ROBERTO, 2010).  

 

2.2.2. Poda de oliveira 

 

A oliveira – Olea europaea L. – é uma espécie frutífera da família botânica 

Oleaceae, cujo plantio tem sido realizado em regiões que apresentam clima subtropical ou 

temperado. A árvore pode apresentar de 3 a 12 metros de altura, sendo formada por 

grandes folhas coriáceas e lanceoladas, e suas principais características são a longevidade e 

o desenvolvimento em grande variação de temperatura, podendo suportar baixos valores no 

inverno (1 a 5°C) e grandes períodos de seca no verão, com temperaturas de 



35 

 

 

 

aproximadamente 45°C (VILLA, 2007). Além disso, dentre as 35 espécies do gênero Olea, 

apenas a espécie Olea europea L. apresenta frutos comestíveis (LAVEE, 1997).  

O cultivo de oliveiras concentra-se em países localizados na costa do Mar 

Mediterrâneo e representa 95% da produção mundial, sendo que 73% deste cultivo são 

provenientes de países da União Europeia. Segundo dados do International Olive Council 

– IOC (2012) a produção mundial de azeite e de azeitona de mesa, principais produtos 

derivados da oliveira, na safra 2007/2008 foi de aproximadamente 2,9 e 2,1 milhões de 

toneladas, respectivamente. Dentre os países produtores de azeite de oliva destacam-se: 

Espanha (49%), Itália (19%), Grécia (12%), Tunísia (7%), Síria (4%), Marrocos (3%), 

Turquia (3%), Portugal (1%), Argentina (1%) e Argélia (1%). Na produção de azeitona de 

mesa os países que mais se destacam são: Espanha (26%), Egito (20%), Turquia (9%), 

Estados Unidos (5%), Peru (5%), Marrocos (5%), Síria (5%), Grécia (4%), Argentina (4%) 

e Argélia (4%).  

As novas políticas agrárias de estímulo à produção de azeite de oliva mediante 

incentivos econômicos e o declínio na produção de outros cultivos, principalmente de 

trigo, têm contribuído para o aumento da superfície cultivável de oliveiras em toda a 

Espanha. Segundo a Consejería de Agricultura y Pesca (2011), na região sul do país, o 

cultivo de oliveiras ocupou 1.504.259 ha de área plantada, o que representa 30% da 

superfície cultivada e aproximadamente 60% do total de árvores plantadas no território 

espanhol. Além disso, na cidade de Jaén, situada na província de Andaluzia, a plantação de 

oliveira representa 85% da superfície agrícola.   

Quando comparado ao dos países da União Europeia, o cultivo de oliveira no Brasil 

é pouco expressivo, concentrando principalmente nos estados com clima mais amenos, 

como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo dados da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG (2012) a área plantada de oliveiras para a safra 

de 2012 no estado do Rio Grande do Sul foi de aproximadamente 600 hectares. Outra 

região do país com microclimas favoráveis a esta cultura é a Serra da Mantiqueira, com 

altitudes variando de 1.000 a 2.798 metros, com uma área cultivada de aproximadamente 

750 hectares. Esta região abrange 40 municípios mineiros com apoio e estudos pioneiros 

da EPAMIG, e os municípios paulistas de São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, 

Lorena, Natividade da Serra, Espírito Santo do Pinhal, Águas da Prata, Santo Antônio do 

Pinhal, Pedra Bela e Cássia dos Coqueiros. Na Serra da Bocaina, que apresenta altitudes 
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variando de 1.000 a 2.080 metros e temperaturas médias anuais de 13 a 16ºC observam-se 

também cultivos nas cidades de Silveiras e Cunha (PRELA-PANTANO et al., 2010).  

A Figura 2.8 apresenta os produtos e subprodutos derivados da indústria oleica. 

Verifica-se que um dos principais subprodutos gerado deste cultivo são os resíduos 

provenientes da poda das árvores, como as folhas, caules e ramos. Entende-se por poda a 

retirada de ramos ou braços inúteis de plantas, arbusto e/ou árvores, de forma a revigorar 

ou restringir seu desenvolvimento, conseguir máxima produtividade ou, inclusive, restaurar 

parte ou a totalidade da árvore, favorecendo assim seu crescimento (GUERRERO, 2003).  

 

 

 

Figura 2.8 – Produtos e subprodutos provenientes da indústria processadora de oliveira 

(valores baseados na produção da região de Andaluzia - Consejería de Agricultura y Pesca, 

2011). 

  

2.3. Recuperação da fração hemicelulósica a partir de biomassa vegetal 

 

A recalcitrância da matriz lignocelulósica é um dos principais obstáculos para o 

aproveitamento integral dos polissacarídeos contidos em sua estrutura. Isto implica na 

necessidade da ruptura do complexo lignocelulósico por técnicas de fracionamento, de 
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forma a recuperar eficientemente os açúcares fermentescíveis presentes nas frações 

celulósica e hemicelulósica destes materiais (GÍRIO et al., 2010). 

A hidrólise com ácido diluído é um dos processos mais comumente empregados 

para a separação da fração hemicelulósica da biomassa vegetal, devido à sua elevada 

eficiência em solubilizar D-xilose (> 65%) e por apresentar baixo custo operacional. Além 

disso, as condições reacionais empregadas neste método causa pouco impacto sobre a 

celulose e a lignina (GÍRIO et al., 2010). As principais características deste tipo de 

hidrólise são o emprego de ácidos minerais, como por exemplo, o ácido sulfúrico, em 

concentrações que variam de 0,5 a 6,0%, temperaturas moderadas na faixa de 90 a 200°C e 

tempos de reações inferiores a 300 minutos (MUSSATTO; ROBERTO, 2004).  

De acordo com Jeffries, Lightffot e Fady (1985), a hemicelulose apresenta uma 

estrutura mais acessível aos agentes deste tratamento quando comparado a celulose, pois 

sua estrutura ramificada e o baixo grau de cristalinidade possibilita a difusão de ácidos, 

acelerando assim o processo hidrolítico. Além disso, as ligações glicosídicas entre os 

monômeros de D-xilose são menos estáveis do que estas ligações entre os monômeros de 

D-glicose, propiciando uma separação mais simples das pentoses contidas na fração 

hemicelulósica. O mecanismo de hidrólise da fração hemicelulósica, quando empregado 

ácido diluído, baseia-se nas etapas descritas por Fuller, McKeon e Bills (1996): 

A. Difusão dos prótons (H
+
) através da matriz lignocelulósica úmida; 

B. Protonação do oxigênio de uma ligação éter entre os monômeros de açúcares; 

C. Quebra da ligação éter; 

D. Geração de um carbocátion como produto intermediário; 

E. Solvatação do carbocátion com água; 

F. Regeneração do próton (H
+
) com formação de monômeros de açúcares, 

oligômeros, dímeros ou polímeros, dependendo da posição do grupo éter; 

G. Solubilização na fase líquida dos produtos da reação.  

 

Como resultado desse processo hidrolítico, é gerada uma fase líquida contendo uma 

mistura de monossacarídeos (pentoses e hexoses) e uma gama de compostos tóxicos ao 

metabolismo fermentativo de diversos micro-organismos, além de uma fase sólida 

composta principalmente por celulose e lignina (GÍRIO et al., 2010).  
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Os teores de açúcares formados durante a hidrólise ácida diluída dos materiais 

lignocelulósicos irão depender do tipo de biomassa, bem como das condições reacionais 

empregadas. Roberto, Mussatto e Rodrigues (2003) avaliaram o efeito da concentração de 

ácido sulfúrico e do tempo de reação sobre a hidrólise da palha de arroz à 121°C, e 

verificaram que as maiores concentrações de D-xilose (20,5 g/L) e D-glicose (6,3 g/L) 

foram obtidas com 1,6% H2SO4 após 30 minutos de reação, com uma recuperação de 77% 

da hemicelulose. Resultados semelhantes de recuperação da fração hemicelulósica após 

processo de hidrólise ácida da palha de arroz foram reportados por Karimi, 

Kheradmandinia e Taherzadeh (2006). Neste trabalho foi observada uma recuperação de 

80% da hemicelulose quando empregada uma temperatura de 201°C, tempo de reação de 

10 minutos e concentração de ácido sulfúrico de 0,5%.  

Aguilar et al. (2002) avaliaram o efeito da temperatura (100 a 128°C), tempo de 

reação (0 a 300 minutos) e concentração de ácido sulfúrico (2 a 6%) sobre a hidrólise ácida 

de bagaço de cana-de-açúcar. Os autores verificaram que a maior concentração de D-xilose 

(21,5 g/L), a qual correspondeu a 92% do potencial máximo da pentose, foi obtida na 

temperatura de 122°C, concentração de H2SO4 de 2% e tempo de reação de 20 minutos. 

Nestas mesmas condições, foi verificada formação de 2,1 g/L de D-glicose.  

Ao avaliarem o efeito da efeito da temperatura (170 a 210°C) e da concentração de 

ácido sulfúrico (0,2 a 1,4% p/p) sobre a hidrólise ácida de poda de oliveira, Cara et al. 

(2007) verificaram uma recuperação de 83% dos açúcares presentes na fração 

hemicelulósica, quando empregado 1% de H2SO4, em uma temperatura de 170°C por 10 

minutos.    

 

2.4. Metabolismo de D-xilose por Pichia stipitis 

 

D-xilose é o segundo carboidrato mais abundante na natureza sendo encontrada 

predominante na fração hemicelulósica de diversos tipos de biomassa vegetal. Em virtude 

deste fato, a obtenção de etanol de segunda geração dependerá em grande parte da eficiente 

fermentação desta fração (van VLEET; JEFFRIES, 2009). 

O metabolismo de D-xilose apresenta-se de forma distinta entre bactérias e 

leveduras e até mesmo entre diferentes espécies de leveduras (AGBOGBO; COWARD-

KELLY, 2008). Normalmente as bactérias degradam a pentose através da enzima xilose-

isomerase que é capaz de converter D-xilose em D-xilulose. Posteriormente, a D-xilulose é 

fosforilada, pela ação da enzima xilulose-quinase, em D-xilulose-5-fosfato, um 
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intermediário comum no metabolismo de células eucarióticas e procarióticas 

(MOHAGHEGHI et al., 2002; DIEN et al., 2003; HÄHN-HÄGERDAL et al., 2007). 

Dentre as leveduras atualmente estudadas com capacidade de fermentar D-xilose 

em etanol, destacam-se as dos gêneros Candida, Pichia (Scheffersomyces), 

Schizosaccharomyces e Pachysolen (HAHN-HÄGERDAL et al., 2007). De uma forma 

geral, conforme apresentado na Figura 2.9, a conversão de D-xilose em etanol por 

leveduras inicia-se com a atuação das enzimas oxirredutases denominadas xilose-redutase 

(XR) e xilitol-desidrogenase (XDH).  

 

 

Figura 2.9 - Etapas da fermentação de D-xilose: (A) leveduras em geral e (B) Pichia 

stipitis. (Adaptado de JEFFRIES, 1983). 

 

No interior da célula, D-xilose é convertido em xilitol por ação da XR, sendo esta 

etapa dependente da coenzima NADH e/ou NADPH. O composto formado pode então ser 

excretado da célula, ou ainda oxidado em D-xilulose, através da enzima XDH, a qual é 
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dependente de NAD
+
 (SLININGER et a., 1990). Uma vez convertida em D-xilulose, o 

metabolismo continua com uma reação de fosforilação, catalisada por uma xilulose-

quinase, que converte a D-xilulose em D-xilulose-5-fosfato. Este açúcar fosforilado é então 

metabolizado em intermediários da via glicolítica (gliceraldeído-3-fosfato e D-frutose-6-

fosfato) pela via das pentoses fosfato, sendo em seguida convertidos em piruvato pela via 

Embden Meyerhof Parnas (EMP) ou Entner Doudoroff (ED). O piruvato por sua vez, pode 

ser oxidado no ciclo dos ácidos tricarboxílicos, recuperando as coenzimas através da 

cadeia respiratória, ou ser fermentado em etanol, pela ação das enzimas piruvato-

descarboxilase e álcool-desidrogenase, sendo neste processo, reoxidado o NADH 

resultante da oxidação do gliceraldeído-3-fosfato (JEFFRIES, 1983). 

A levedura Pichia stipitis tem sido reportada como uma das espécies naturais mais 

eficientes para a bioconversão de D-xilose, por apresentar características únicas que 

permitem minimizar a produção de xilitol, favorecendo desta forma a produção de etanol 

(AGBOGBO; COWARD-KELLY, 2008). Nesta espécie de levedura, a enzima xilose-

redutase apresenta afinidade tanto pelo cofator NADPH quanto pelo NADH. Em condições 

de baixa aeração, o balanço total de cofatores quando NADH é utilizado preferencialmente 

em relação ao NADPH permite a produção de etanol em detrimento do xilitol (Figura 2.9-

B). Além disso, esta levedura apresenta um sistema respiratório oxidativo complexo na 

mitocôndria, o qual possui duas vias diferentes de transporte de elétrons, a cadeia 

tradicional de transporte via citocromo-C e uma via alternativa que utiliza o ácido salicil-

hidroxâmico, proporcionando um maior controle do potencial redox (JEFFRIES, 1983; 

JEPPSSON; ALEXANDER; HAHN-HAGERDAL, 1995). 

Com base no esquema da Figura 2.9, a conversão de D-xilose em etanol pode ser 

representada pela Equação 2.1, a qual assume que cada molécula de D-xilose é convertida 

em D-xilulose sem acumulo de xilitol e que a D-xilulose-5-fosfato é convertida em 

D-frutose-6-fosfato e gliceraldeído-3-fosfato sem reciclo oxidativo ou desequilíbrios de 

cofatores. Sendo assim, a D-frutose-6-fosfato e o gliceraldeído-3-fosfato são convertidos 

em etanol via EMP, sem perda de acetato para o ciclo dos ácidos tricarboxílicos e, ainda, 

que a biossíntese é desconsiderada. O rendimento teórico é então de 1,67 moletanol/molD-

xilose, ou 0,51 getanol/gD-xilose (HAHN-HÄGERDAL et al., 2007). 

 

5CO OHH5COH3C 2525105                                                   (2.1) 
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2.4.1. Fatores que afetam a fermentabilidade de D-xilose por Pichia stipitis 

 

O desempenho fermentativo de Pichia stipitis tem sido amplamente avaliado em 

meio semissintético e em hidrolisados hemicelulósicos de biomassa vegetal. A melhor 

fermentabilidade destes meios irão depender das condições empregadas, tais como a 

temperatura, pH, aeração,  concentração inicial de substrato e suplementação, bem como 

da cepa avaliada (SILVA; MUSSATTO; ROBERTO, 2010). A Tabela 2.4 apresenta 

diversos estudos conduzidos com a finalidade de melhorar o processo de produção 

biotecnológica de etanol a partir de D-xilose. 

O suplemento de oxigênio é um dos mais importantes fatores ambientais na 

fermentação de D-xilose por Pichia stipitis, podendo afetar drasticamente o rendimento e a 

produtividade volumétrica em etanol, bem como o acúmulo de subprodutos, como o xilitol. 

De acordo com Bruinenberg et al. (1984), a fermentação de D-xilose é mais eficiente 

quando cultivada a levedura em condições limitadas de oxigênio.  

O efeito da oxigenação em cultivo de Pichia stipitis NRRL Y-7124 em meio a base 

de D-xilose foi investigado por Silva et al. (2012). Os autores verificaram que os maiores 

valores de YP/S foram encontrados para baixos valores de KLa (0,7 a 12,1 h
-1

), enquanto 

valores de KLa mais elevados (58,0 a 65,8 h
-1

) proporcionaram maiores valores de YX/S. Os 

valores mais elevados de QP não foram encontrados nos extremos de transferência de 

oxigênio, mas nos valores intermédios (KLa 4,9 a 18,7 h
-1

). 

Avaliando a influência da aeração (Vfrasco/Vmeio: 2,5 a 5,0) e agitação (100 a 200 

rpm) sobre a produção de etanol por Pichia stipitis NRRL Y-7124 a partir de hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz, Silva, Mussatto e Roberto (2010) verificaram que os 

melhores resultados de produção de etanol (YP/S = 0,37 g/g e QP = 0,39 g/L.h) foram 

alcançados quando empregadas os níveis de menor aeração e maior agitação. De acordo 

com os autores, o estabelecimento de condições adequadas de aeração é de grande 

relevância para melhorar a produção de etanol a partir de D-xilose por Pichia stipitis, 

utilizando hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz como meio de fermentação. 
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Tabela 2.4 - Efeito das condições de cultivo em meio semissintético e em hidrolisados hemicelulósicos sobre o crescimento e produção de etanol 

por diferentes cepas de Pichia stipitis 

 

Cepas 

Condições de cultivo Concentração (g/L) 
Parâmetros 

Fermentativos 
Referência 

Meio de Fermentação 
T 

(°C) 
pH 

KLa 

(h
-1

) 
D-xilose 

Etanol 

Máximo 

YX/S 

(g/g) 

YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/L.h) 

CBS 5773 

Semissintético 

30 5,0 - 36 14,0 0,18 0,38 0,58 a 

30 5,0 - 53 20,0 0,10 0,38 0,55 a 

30 5,0 - 76 28,0 0,09 0,36 0,68 a 

30 5,0 - 99 33 0,07 0,38 0,46 a 

30 5,0 - 145 30 0,07 0,27 0,37 a 

Hidrolisado 

hemicelulósico de 

resíduo de madeira 

30 6,0 - 50 15,3 0,02 0,32 0,32 b 

NRRL Y-7124 

Semissintético 

30 NI 4,9 90* 27,0 0,15 0,32 0,32 c 

30 NI 18,7 90* 13,7 0,21 0,23 0,38 c 

30 NI 65,8 90* 0,0 0,54 0 0 c 

25 4,5 9,9 150 55,0 NI NI NI d 

25 5,5 9,9 150 55,0 NI NI NI d 

25 7,5 9,9 150 42,0 NI NI NI d 

30 5,0 - 30 12,3 NI 0,37 NI e 

30 5,0 - 90 29,1 NI 0,33 NI e 

30 5,0 - 170 26,4 NI 0,26 NI e 

Hidrolisado 

hemicelulósico de 

palha de arroz 

30 5,5 - 50** NI 0,12 0,37 0,39 f 

30 5,5 - 66 0,0 0 0 0 f 

30 5,5 - 47 16,0 0,05 0,47 0,34 f 

30 5,5 - 32 14,0 0,06 0,38 0,29 f 

(continua) 

 
4
2
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(continuação) 

Tabela 2.4 – Efeito das condições de cultivo em meio semissintético e em hidrolisados hemicelulósicos sobre o crescimento e produção de etanol 

por diferentes cepas de Pichia stipitis 

 

Cepas 

Condições de cultivo Concentração (g/L) 
Parâmetros 

Fermentativos 
Referência 

Meio de Fermentação 
T 

(°C) 
pH 

KLa 

(h
-1

) 
D-xilose 

Etanol 

Máximo 

YX/S 

(g/g) 

YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/L.h) 

CSIR-Y633 Semissintético 

30 5,5 - 50 NI NI 0,41 0,68 g 

30 6,5 - 50 NI NI 0,39 0,45 g 

25 4,0 - 50 NI NI 0,41 0,78 g 

28 4,0 - 50 NI NI 0,41 0,80 g 

30 4,0 - 50 NI NI 0,41 0,95 g 

36 4,0 - 50 NI NI 0,10 0,05 g 

NRRL Y-124 

Semissintético 30 6,0 - 48 16,3 NI 0,35 0,12 h 

Hidrolisado 

hemicelulósico de 

casca de girassol 

30 5,5 - 48 9,7 NI 0,24 0,07 h 

30 6,0 - 48 11,0 NI 0,32 0,07 h 

30 7,0 - 48 10,8 NI 0,33 0,08 h 

30 6,0 2,78 48 8,5 NI 0,28 0,06 h 

30 6,0 3,97 48 11,0 NI 0,32 0,07 h 

30 6,0 5,16 48 9,0 NI 0,26 0,08 h 

(continua) 

 

 

4
3
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(conclusão) 

Tabela 2.4 - Efeito das condições de cultivo em meio semissintético e em hidrolisados hemicelulósicos sobre o crescimento e produção de etanol 

por diferentes cepas de Pichia stipitis 
 

Cepas 

Condições de cultivo Concentração (g/L) 
Parâmetros 

Fermentativos 
Referência 

Meio de Fermentação 
T 

(°C) 
pH 

KLa 

(h
-1

) 
D-xilose 

Etanol 

Máximo 

YX/S 

(g/g) 

YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/L.h) 

CBS 6054 

Semissintético 30 6,0 - 40 17,2 NI 0,43 0,61 i 

Hidrolisado 

hemicelulósico de 

palha de arroz 

30 6,0 - 32*** 20,8 NI 0,45 0,35 i 

T (temperatura); KLa (coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio); YX/S (conversão de substrato em células); YP/S (conversão de substrato em etanol); QP 

(produtividade volumétrica em etanol). NI (Não informado). 

*Acrescido: 15 g/L D-glicose e L-arabinose 

**Acrescido: 7,5 g/L D-glicose e 8,5 g/L L-arabinose 

***Acrescido: 16 g/L D-glicose 
a 

GROOTJEN; VAN DER LANS; LUYBEN, 1990; 
b 

SILVA et al., 2011; 
c 

SILVA et al., 2012; 
d
 SLININGER et al., 1990; 

e 
LEE et al., 2000; 

f
 SILVA; MUSSATTO; 

ROBERTO, 2010; 
g 
DU PREEZ; BOSH; PRIOR, 1986; 

h
 TELLI-OKUR; EKEN-SARAÇOGLU, 2008; 

i
 CHEN et al., 2012..  

4
4
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De acordo com a literatura, a temperatura ótima para a produção de etanol por 

Pichia stipitis em meio semissintético encontram-se entre 25 a 33°C (DU PREEZ; BOSH; 

PRIOR, 1986; SLININGER; BOTHAST, 1990). Avaliando o efeito da temperatura na 

fermentação de 50 g/L de D-xilose por Pichia stipitis CSIR-Y633, du Preez, Bosh e Prior 

(1986) constataram que o aumento da temperatura para 36°C afetou negativamente a 

conversão de substrato em etanol, apresentando uma queda de 25% neste parâmetro 

quando comparado com os ensaios realizados dentro da faixa ótima de temperatura 

observada para a levedura avaliada.  

O efeito do pH sobre a fermentabilidade de diferentes meios por Pichia stipitis, 

incluindo hidrolisados hemicelulósicos, também tem sido amplamente estudado de forma a 

maximizar a produção de etanol pela levedura. Du Preez, Bosh e Prior (1986) reportaram 

que os parâmetros fermentativos obtidos durante o cultivo de Pichia stipitis CSIR-Y633 

em meio semissintético contendo 50 g/L de D-xilose foi fortemente afetado pelo pH inicial 

do meio (entre 2,5 e 6,5). Os valores mais elevados de produtividade volumétrica em 

etanol foram favorecidos na faixa de pH entre 4,0 e 5,5, com uma queda de 12% no 

parâmetro quando cultivada a levedura em pH inicial de 6,5. 

O cultivo da levedura Pichia stipitis em hidrolisados hemicelulósicos tem 

apresentado melhores resultados nos parâmetros fermentativos em valores de pH mais 

elevados, em relação a faixa ótima de 25 a 33°C (TELLI-OKUR; EKEN-SARAÇOGLU, 

2008). Telli-Okur e Eken-Saraçoglu (2008) reportaram que o fator de conversão de 

substrato em etanol quando cultivada Pichia stipitis NRRL Y-124 em hidrolisado 

hemicelulósico de casca de girassol foi mais fortemente afetada do que a produtividade 

volumétrica em etanol, quando cultivada a levedura em diferente valores de pH inicial. Os 

autores verificaram um aumento de aproximadamente 40% no valor de YP/S ao elevar o pH 

inicial do hidrolisado de 5,5 para 6,0, porém, a produtividade em etanol apresentou um 

aumento de apenas 12%. De acordo com a literatura, a concentração dos ácidos alifáticos 

fracos não dissociados (forma tóxica) presentes nestes hidrolisados é inteiramente 

dependente do pH inicial do meio, uma vez que estes compostos podem facilmente 

difundir para o interior da célula através da membrana plasmática, inibindo assim o 

crescimento e produção de etanol pela levedura. Desta forma, o efeito inibitório dos ácidos 

alifáticos na fermentação de hidrolisados hemicelulósicos pode ser minimizado através da 

manutenção do pH (LOHMEIER-VOGEL; SOPHER; LEE, 1998). 
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Um importante aspecto ainda a ser considerado na produção de etanol a partir de 

D-xilose é o efeito da concentração inicial do substrato e dos nutrientes nestes meios 

fermentativos. Silva et al. (2012) avaliaram através de um planejamento fatorial a 

influência da composição nutricional (extrato de levedura, uréia e sulfato de magnésio) 

sobre a fermentação do meio semissintético a base de D-xilose (90 g/L) por Pichia stipitis 

NRRL-Y-7124. Os autores verificaram que os maiores valores de YP/S (0,40 g/g) foram 

obtidos para os ensaios em que foi empregado o extrato de levedura em seu nível máximo 

(3,0 g/L). Por outro lado, o maior valor observado para a produtividade volumétrica em 

etanol (0,50 g/L.h) foi verificado no ensaio contendo todos os nutrientes nas concentrações 

máximas avaliadas, o que sugere que a rápida produção de etanol é favorecida 

positivamente na presença destes nutrientes. 

Em geral, fontes de nitrogênio e sais minerais têm sido utilizadas na suplementação 

de hidrolisados hemicelulósicos visando melhorar a fermentabilidade destes meios 

(EKEN-SARAÇOGLU; ARSLAN, 2000; SILVA, 2007). Silva (2007) avaliou a influência 

da suplementação nutricional com uréia, MgSO4 e extrato de levedura em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz na fermentação alcoólica por Pichia stipitis Y-7124. O 

estudo mostrou que os melhores resultados dos parâmetros fermentativos foram obtidos em 

meio suplementado apenas com 3,0 g/L de extrato de levedura, com um aumento na 

produtividade volumétrica em etanol de 14%, quando comparado com o meio 

suplementado com uréia (2,3 g/L), MgSO4 (1,0 g/L) e extrato de levedura (3,0 g/L).  

A bioconversão de D-xilose em etanol por Pichia stipitis também é influenciada 

pela concentração inicial de substrato do meio fermentativo. Roberto et al. (1991), 

estudando a produção de etanol por Pichia stipitis CBS 5773 a partir de meio 

semissintético contendo diferentes concentrações de D-xilose (20 a 145 g/L), observaram 

que a produção do álcool não foi afetada (YP/S = 0,38 g/g) em concentrações inferiores a 

145 g/L. Entretanto, quando cultivada a levedura em meio contendo 145 g/L de D-xilose, 

os autores observaram uma redução na conversão de substrato em etanol de 

aproximadamente 30%, mostrando que a partir de concentrações muito elevadas deste 

açúcar pode ocorrer redução da concentração final de produto, bem como do fator de 

conversão do açúcar em etanol. 

A concentração inicial de D-xilose também tem sido avaliada em hidrolisados 

hemicelulósicos, uma vez que, a viabilidade econômica na etapa de destilação do etanol só 

é possível se concentrações superiores a 40 g/L do álcool forem alcançadas, tornando 

assim, imprescindível o emprego de altas concentrações de açúcares fermentescíveis 
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(GÍRIO et al., 2010). Silva et al. (2010) estudando a fermentação de diferentes 

concentrações iniciais de D-xilose em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz (32 a 

88 g/L) por Pichia stipitis NRRL Y-7124, observaram que os melhores resultados foram 

alcançados a partir de 47 g/L da pentose (YP/S = 0,47 g/g e QP = 0,34 g/L.h), e que a partir 

de concentrações superiores (66 a 88 g/L), a levedura não foi capaz de produzir etanol. Os 

autores sugerem que, sob estas condições, o metabolismo da levedura foi inibido pela 

presença de outros compostos potencialmente tóxicos contidos neste meio. 

De fato, além dos parâmetros ambientais e nutricionais acima citados, outros 

fatores podem afetar a bioconversão de D-xilose em etanol por Pichia stipitis, quando 

cultivada a levedura em hidrolisados hemicelulósicos. Estes fatores estão diretamente 

ligados com a complexidade química destes hidrolisados, incluindo os compostos 

potencialmente tóxicos ao metabolismo fermentativo, os quais são liberados durante o 

processo de hidrólise ácida dos materiais lignocelulósicos, tais como os ácidos alifáticos, 

furanos e compostos fenólicos de baixa massa molar (MUSSATTO; ROBERTO, 2004).  

 

2.5. Principais compostos tóxicos presentes nos hidrolisados hemicelulósicos  

 

O tipo de biomassa vegetal, assim como as condições reacionais empregadas 

durante hidrólise ácida destes materiais, irá determinar a toxicidade do hidrolisado 

hemicelulósico. Além dos monossacarídeos, vários compostos potencialmente tóxicos ao 

metabolismo fermentativo de Pichia stipitis são gerados, incluindo alguns produtos de 

degradação de açúcares (furfural e 5-hidroximetilfurfural - 5-HMF), compostos fenólicos 

derivados da degradação da lignina e ácido acético, proveniente da estrutura 

hemicelulósica destes materiais (MUSSATTO; ROBERTO, 2004). 

A Tabela 2.5 apresenta os teores dos principais compostos tóxicos gerados após 

hidrólise ácida de diferentes matérias-primas lignocelulósicas e as condições reacionais 

empregadas na obtenção dos respectivos hidrolisados hemicelulósicos. 

Roberto, Mussatto e Rodrigues (2003) verificaram que os níveis de furanos 

formados durante a hidrólise ácida da palha de arroz foram dependentes da concentração 

de ácido sulfúrico e tempo de reação, quando mantida constante a temperatura (121°C). Os 

autores verificaram um decréscimo de 84% nos teores de furfural e 5-HMF, quando 

diminuída a concentração de ácido e o tempo reacional, de 1,6 para 1,0% e de 30 ara 10 

minutos, respetivamente.   
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Tabela 2.5 – Concentração dos principais compostos tóxicos presentes em hidrolisados hemicelulósicos obtidos sob diferentes condições de 

hidrólise ácida  

 

Matéria-prima Condições de hidrólise 
Compostos Tóxicos (g/L) 

Ácido Acético 5-HMF Furfural Vanilina Ácido Ferúlico Siringaldeído 

Palha de arroz 

1% H2SO4, 120°C, 30 min
a
 1,50 0,05 0,13 0,05 0,07 0,29 

1% H2SO4, 130°C, 20 min
b
 1,24 0,10 0,12 ND ND ND 

3% H2SO4, 160°C, 30 min
c
 2,90 ND 0,15 ND ND ND 

Poda de oliveira 

1% H2SO4, 190°C, 10 min
d
 6,81 ND 3,42 ND ND ND 

2% H2SO4, 120°C, 90 min
e
 1,67 0,22 0,04 ND ND ND 

0,5% H2SO4, 100°C, 60 min
f
  3,00 0,02 0,01 ND ND ND 

0,5% H2SO4, 100°C, 180 min
f
 3,63 0,05 0,11 ND ND ND 

1,0% H2SO4, 100°C, 180 min
f
 3,53 0,06 0,13 ND ND ND 

Palha de trigo 1,85% H2SO4, 90°C, 1080 min
g
 2,70 ND 0,15 ND ND ND 

Bagaço de cana-de-

açúcar 

1% H2SO4, 121°C, 10 min
h
 1,13 < 0,01 < 0,01 ND 0,08 0,27 

2% H2SO4, 150°C, 30 min
i
 2,70 0,04 0,30 ND ND ND 

4% H2SO4, 100°C, 300 min
j
 3,66 ND 1,27 ND ND ND 

6% H2SO4, 100°C, 300 min
k
 3,79 ND 0,77 ND ND ND 

Sabugo de milho 1% H2SO4, 121°C, 90 min
l
 6,30 ND 0,32 ND ND ND 

a
SILVA; MUSSATTO; ROBERTO, 2010; 

b
BAEL; KWON, 2007; 

c
CHEN et al., 2012; 

d
DÍAZ et al., 2009; 

e
MATEO et al., 2013; 

f
PUENTES et al., 2013; 

g
NIGAM, 2001; 

h
FONSECA et al., 2011; 

i
CANILHA et al., 2010; 

j,k
AGUILAR et al., 2002; 

l
GE et al., 2011. 

4
8
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O efeito da temperatura (100 a 128°C), tempo de reação (0 a 300 minutos) e 

concentração de ácido sulfúrico (2 a 6%) sobre a hidrólise ácida de bagaço de cana-de-

açúcar foi avaliado por Aguilar et al. (2002). Os autores verificaram que o aumento na 

concentração de H2SO4 (de 2 para 4 ou 6%) favoreceu em 60% a liberação de ácido acético 

apenas quando empregado 100°C por 60 minutos. Para as outras temperaturas avaliadas, a 

concentração de ácido acético atingiu valor máximo após 20 minutos de reação, 

independente da concentração de H2SO4 empregada. Em relação ao furfural, os autores 

verificaram que todos os fatores avaliados apresentaram efeito sobre a degradação de 

D-xilose, com a concentração do furano variando de 0,8 a 5,8 g/L.  

A Figura 2.10 ilustra de forma resumida o mecanismo de inibição destes compostos 

sobre o crescimento celular e a produção de etanol por Pichia stipitis. 

 

 

 

Figura 2.10 - Propostas dos mecanismos de inibição dos furanos, ácidos alifáticos fracos e 

compostos fenólicos em células de leveduras. ADH (álcool desidrogenase), PDH (piruvato 

desidrogenase), ALDH (aldeído desidrogenase), HA (ácidos alifáticos fracos). (Modificado 

de ALMEIDA et al., 2007). 

 



50 

 

2.5.1. Ácidos alifáticos fracos 

 

Os principais ácidos alifáticos presentes nos hidrolisados hemicelulósicos são os 

ácidos acético, fórmico e levulínico (Figura 2.11). O ácido acético é derivado das xilanas 

acetiladas e os ácidos fórmico e levulínico são formados a partir da degradação dos furanos 

(MUSSATTO; ROBERTO, 2004).  

 

 

 

Figura 2.11 - Fórmula estrutural e massa molar dos principais ácidos alifáticos presentes 

em hidrolisado hemicelulósico de biomassa vegetal. 

 

O efeito inibitório destes ácidos é altamente dependente do valor do pH do meio 

fermentativo, podendo atuar negativamente no crescimento celular e na produção de 

etanol. Os valores de pKa a 25°C para os ácidos acético, fórmico e levulínico são de 4,75, 

3,75 e 4,66, respectivamente. Em valores de pH inferiores aos respectivos pKas, estes 

compostos encontram-se principalmente nas formas não-dissociadas. Nesta forma, os 

ácidos são lipossolúveis podendo assim entrar na célula por difusão simples, através da 

membrana plasmática, ocorrendo no citoplasma (pH~7,4) a dissociação destes compostos. 

De acordo com Lohmeier-Vogel, Sopher e Lee (1998), para que as células mantenham o 

pH intracelular constante, os prótons devem ser transportados através da membrana pela 

ação do ATPase presente na membrana plasmática. Isto resulta em um aumento do 

consumo do ATP, causando redução no rendimento de biomassa. Em concentrações mais 

elevadas de ácido, há uma interferência na capacidade de bombeamento de prótons, 

acidificando, desta forma o citoplasma, com posterior morte celular.  

A presença de ácido acético em meios de fermentação pode afetar negativamente o 

consumo de açúcares, bem como a produção de etanol e o crescimento celular de Pichia 

stipitis. Díaz et al. (2009) cultivaram a cepa CECT No. 1922 visando a obtenção de etanol 

a partir de D-glicose (20 g/L) e D-xilose (15 g/L), em meio contendo ácido acético (3,0 a 

6,0 g/L) e verificaram consumo completo da hexose após 12 horas de ensaio, quando 

cultivada a levedura em meio sem o inibidor. No entanto, na presença de 3,0 e 6,0 g/L de 

ácido acético, o consumo total da hexose foi observado após 24 e 72 horas, 
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respectivamente. Os autores verificaram também que o ácido afetou o metabolismo 

fermentativo da levedura, mesmo na menor concentração utilizada, sendo constatado um 

decréscimo de 45% na produtividade volumétrica em etanol, quando comparado ao ensaio 

sem a presença do inibidor.  

Bellido et al. (2011) avaliaram o efeito da concentração inicial de ácido acético (0,5 

a 3,5 g/L) sobre a fermentabilidade de Pichia stipitis DSM 3651 em meio semissintético 

(pH 5,0) contendo 35 g/L de D-glicose e 20 g/L de D-xilose. Nas menores concentrações 

estudadas, foi verificada uma redução sobre a produtividade volumétrica em etanol inferior 

a 30%. Entretanto, ao cultivar a levedura em presença de 2,5 g/L do ácido, a queda neste 

parâmetro atingiu aproximadamente 60%.  

O efeito do ácido acético durante o cultivo de Pichia stipitis NRRL Y-7124 em 

meio semissintético contendo 55 g/L de açúcares totais (D-glicose + D-xilose) e pH inicial 

de 5,5 foi avaliado por Zeferino (2013). O autor verificou que o fator de conversão de 

substrato em produto apresentou-se constante, dentro da faixa de 0,30 a 0,38 g/g, 

independente da concentração de ácido empregada (1,5 a 4,5 g/L). No entanto, em 

presença de 1,5 g/L do ácido, a produtividade volumétrica em etanol decresceu em 28%, e 

essa queda foi mais acentuada ao empregar a maior concentração do composto tóxico, com 

redução de 77%, quando comparados ao meio sem inibidor. O autor verificou ainda, que os 

açúcares foram mais pobremente consumidos a medida que a concentração de ácido 

acético foi amentada no meio, o que poderia estar relacionado com as falhas no transporte 

dos mesmos para o interior da célula. Segundo Kilian e van Uden (1988), a D-glicose e a 

D-xilose são transportadas por dois sistemas de simporte de prótons, um de baixa 

afinidade, compartilhado pelos dois açúcares, e um de alta afinidade, o qual transporta 

apenas a pentose. A presença de um ácido fraco como, por exemplo, o ácido acético no 

meio de cultivo pode prejudicar o funcionamento destes sistemas e ocasionar acúmulo de 

substrato ao final da fermentação. 

 

2.5.2. Furanos  

 

Os furanos são compostos orgânicos heterocíclicos e aromáticos, com baixa 

solubilidade em água. Em suas estruturas podem ser encontradas diversos grupos 

funcionais como aldeídos, cetonas, ésteres, álcoois, éteres, ácidos e tióis, e sua 

aromaticidade vem do fato de que um dos pares eletrônicos do oxigênio interage com as 
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ligações duplas, gerando uma deslocalização destes elétrons, levando a características 

semelhantes a do benzeno (SOLOMONS, 2001). 

Estes compostos estão presentes em hidrolisados hemicelulósicos em virtude da 

degradação dos açúcares durante a etapa hidrolítica, podendo encontrar furfural e 5-HMF 

como produtos da degradação de pentoses e hexoses, respectivamente (Figura 2.12). As 

concentrações destes aldeídos nos hidrolisados hemicelulósicos podem variar tipicamente 

entre 0 e 5 g/L para cada composto, dependendo do tipo e das condições de hidrólise ácida 

empregada na etapa de fracionamento dos materiais lignocelulósicos (MUSSATTO; 

ROBERTO, 2004).  

 

 

Figura 2.12 - Fórmula estrutural e massa molar dos principais compostos furânicos 

presentes em hidrolisado hemicelulósico de biomassa vegetal. 

 

Os aldeídos em geral são conhecidos como compostos que possuem atividade 

antimicrobiana. Vários mecanismos já foram elucidados de forma a explicar o efeito dos 

furanos sobre o metabolismo microbiano, como, por exemplo, a atuação direta destes 

compostos a níveis enzimáticos. Estudos mostraram que os furanos podem inibir as 

enzimas álcool desidrogenase (ADH), piruvato-desidrogenase (PDH) e aldeído-

desidrogenase (ALDH), bem como as enzimas glicolíticas como a hexoquinase e a 

gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase (BANERJEE; BHATNAGAR; VISWANATHAN, 

1981; MODIG; LIDÉN; TAHERZADEH, 2002). 

De acordo com Modig, Lidén e Taherzadeh (2002), ao realizarem um estudo 

fermentativo in vitro, foi verificado que a bioconversão do acetaldeído em etanol foi 

inibida por ambos os furanos contidos nos hidrolisados hemicelulósicos. Os autores 

verificaram que o furfural atuou diretamente nas enzimas álcool-desidrogenase e aldeído-

desidrogenase, apresentando reduções superiores a 60 e 80% em suas atividades, 

respectivamente, quando empregado 0,12 g/L do furano.   

De acordo com Heer, Heine e Sauer (2009), o estresse químico promovido pela 

presença destes furanos em meios fermentativos aumenta a duração da fase lag de 

crescimento celular, sendo dependente do tipo de micro-organismo, bem como de suas 
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concentrações no meio. A bioconversão de furfural em álcool furfuril por Saccharomyces 

cerevisiae pode resultar na diminuição dos níveis de NADPH, fato que explica o aumento 

nos teores de acetato excretados ao meio quando em presença deste composto (Figura 

2.13).  

 

 

Figura 2.13 - Efeito do furfural no fluxo metabólico de Saccharomyces cerevisiae 

TMB3400. Os valores são expressos como porcentagem de moles de consumo de D-

glicose. PPP (via das fosfopentoses). (Modificado de HEER; HEINE; SAUER, 2009). 

 

O efeito tóxico do furfural sobre a produção de etanol por Pichia stipitis CBS 5773 

em meio semissintético contendo 30 g/L de D-xilose foi estudado por Roberto et al. 

(1991). Os autores observaram que concentrações de furfural acima de 2,0 g/L inibiram 

completamente o crescimento celular e o consumo do açúcar pela levedura. Entretanto, em 

concentrações abaixo de 0,5 g/L, o aldeído atuou como fonte de carbono, com efeito 

positivo na formação de biomassa, sendo verificado também o mesmo consumo de 

D-xilose quando comparado ao meio sem o composto. 

Avaliando a produção de etanol por Pichia stipitis DMS 3651 na presença de 

diferentes concentrações iniciais de furfural, Bellido et al. (2011) observaram que a 

produção máxima de etanol atingiu valores semelhantes ao do controle, porém a produção 

foi mais lenta, o que acarretou em prejuízo nos valores de produtividade volumétrica em 

etanol. Nestes ensaios foram verificadas concentrações máximas de etanol de 

aproximadamente 23 g/L, a partir de uma mistura de D-glicose (30 g/L) e D-xilose 

(20 g/L). 

Zeferino (2013) investigou o efeito do furfural sobre o crescimento e a produção de 

etanol por Pichia stipitis NRRL Y-7124 em meio contendo uma mistura de D-glicose e 
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D-xilose (55 g/L) e verificou que o composto afetou primariamente o crescimento da 

levedura, e apenas na maior concentração avaliada (84 mg/L) houve impacto sobre a 

produção de etanol. Nesta condição foi verificado redução na produção máxima de etanol 

de 16% quando comparado com o controle sem o inibidor. O autor verificou também que 

os açúcares foram completamente consumidos, independente da concentração de furfural 

no meio fermentativo. Comportamento diferente foi verificado por Liu et al. (2004) ao 

estudar o efeito do furfural em concentrações iniciais entre 1,0 e 11,5 g/L sobre o 

metabolismo fermentativo de Pichia stipitis NRRL Y-7124. Neste trabalho foi observado 

um atraso no início do consumo da D-glicose, porém, foram empregadas concentrações de 

furfural superiores àquelas empregadas por Zeferino (2013). 

 

2.5.3. Compostos fenólicos 

 

Os compostos fenólicos apresentam grande diversidade de estruturas químicas, 

incluindo desde moléculas aromáticas simples até moléculas altamente polimerizadas. 

Estes compostos apresentam como estrutura básica um anel benzênico com um ou mais 

grupos hidroxilas associados diretamente à cadeia cíclica, podendo também apresentar 

grupos substituintes, como carboxilas, carbonilas, metoxilas e outras formas cíclicas não-

aromáticas. Os ácidos fenólicos, os flavonóides e os taninos são considerados as principais 

classes destes compostos, além de serem apontados como os fenólicos mais abundantes em 

cereais e leguminosas (SOLOMONS, 2001; HOUNSOME et al., 2008). 

Os compostos fenólicos de baixa massa molar são a classe de inibidores presentes 

nos hidrolisados hemicelulósicos com maior variedade estrutural, uma vez que estes são 

gerados devido a degradação da lignina (Tabela 2.6). Os ácidos fenólicos são estruturas 

envolvidas na formação da lignina, fato que explica sua abundância em sementes e cascas 

de frutas, bem como em caules e folhas de vegetais (HOUNSOME et al., 2008; SOUSA, 

2009). Dentro desta classe estão os ácidos hidroxicinâmicos (Xa) e hidroxibenzóicos (Xb), 

e ainda alguns aldeídos análogos (Xc), como a vanilina e o siringaldeído. Os ácidos 

hidroxibenzóicos são comumente encontrados em plantas superiores e possuem estrutura 

C6-C1, incluindo os ácidos gálico, vanílico e siríngico, enquanto que os ácidos 

hidroxicinâmicos são compostos aromáticos ligados a uma cadeia com três átomos de 

carbono (C6-C3), destacando-se os ácidos p-cumárico, ferúlico, caféico e sináptico 

(HOUNSOME et al., 2008). 
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Tabela 2.6 - Formas estruturais dos principais compostos fenólicos de baixa massa molar 

de ocorrência natural presentes em hidrolisados ácidos hemicelulósicos 

 

Estrutura Base 

 

Substituinte na posição X 

 

Grupos Substituintes 
Nome do composto 

R2 R3 R4 R5    X 

H H H H a Ácido cinâmico 

-OH H H H a Ácido o-cumárico 

H H -OH H a Ácido p-cumárico 

H -OH H H a Ácido m-cumárico 

H -OCH3 -OH H a Ácido ferúlico 

H -OH -OH H a Ácido caféico 

H -OCH3 -OH H b Ácido vanílico 

H -OCH3 -OH -OCH3 b Ácido siríngico 

-OH -OH -OH -OH b Ácido gálico 

H -OCH3 -OH -OCH3 c Siringaldeído 

H -OCH3 -OH H c Vanilina 

Fonte: SOUSA, 2009.   

 

Silva, Carneiro e Roberto (2013a) reportaram a presença de vanilina, álcool vanilil, 

ácido vanílico, ácido ferúlico e ácido p-cumárico em hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz. No entanto, de acordo com Monasterio, Fernández e Silva (2013), o hidrolisado 

hemicelulósico de poda de oliveira apesenta em sua composição outros componentes 

fenólicos, tais como o ácido caféico, ácido cinâmico, além de tirosol, hidroxitirosol, ácido 

elenólico e diversas estruturas polifenólicas, como a oleuropeína, conforma apresentado na 

Figura 2.14.  
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Figura 2.14 - Formas estruturais de alguns dos principais compostos fenólicos de 

ocorrência natural presentes em hidrolisado hemicelulósico proveniente da poda de 

oliveira. 

 

Klinke, Thomsen e Ahring (2004) reportaram que os compostos fenólicos de baixa 

massa molar são mais tóxicos para os micro-organismos fermentativos quando comparados 

aos compostos fenólicos de elevada massa molar. Isto se deve ao fato destes compostos 

serem mais facilmente difundidos para o interior celular e/ou mais reativos com alguns dos 

constituintes da membrana plasmática do que os compostos que apresentam massa molar 

mais elevada. 

Outros fatores importantes acerca da toxicidade dos compostos fenólicos são a 

posição e o tipo dos grupos substituintes presentes no anel aromático. Larsson et al. (2000) 

ao avaliarem a toxicidade de vanilina, o-vanilina e isovanilina sobre a fermentação 

alcoólica de Saccharomyces cerevisiae, verificaram que a posição do grupo substituinte 

apresentou um efeito negativo mais acentuado no crescimento celular do que o tipo de 

grupo substituinte. Em seus experimentos, foi demonstrado que a hidroxila na posição orto 

(o-vanilina) tornou o aldeído mais tóxico para a levedura do que na posição para 

(vanilina). Entretanto, quando os substituintes metoxila e hidroxila se encontravam 
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alternados nas posições meta e para, como na vanilina e isovanilina, nenhum efeito 

importante na toxicidade dos aldeídos foi observado.  

Delgenes, Moletta e Navarro (1996) avaliaram a capacidade de Saccharomyces 

cerevisiae CBS1200 e Zymomonas mobilis ATCC10988 em fermentar D-glicose e de 

Pichia stipitis NRRL Y-7124 e Candida shehatae ATCC22984 em fermentar D-xilose, 

quando em presença de siringaldeído, vanilina e p-hidroxibenzaldeído. Os resultados 

mostraram que os micro-organismos responderam de forma diferente a cada aldeído 

empregado e que o efeito destes compostos sobre os parâmetros fermentativos foi 

dependente de sua concentração no meio. A levedura Pichia stipitis, por exemplo, 

apresentou uma redução na produção de etanol de aproximadamente 90% quando em 

presença de 1,5 g/L de p-hidroxibenzaldeído ou 1,5 g/L de siringaldeído, e em todas a 

concentrações de vanilina empregadas (0,5 - 2 g/L).  

Zeferino (2013) avaliou o efeito da vanilina, siringaldeído e dos ácidos p-cumárico 

e ferúlico sobre a fermentação de meio a base de D-glicose e D-xilose por Pichia stipitis 

NRRL Y-7124. Dentre estes compostos, o siringaldeído foi o que causou o maior impacto 

sobre o metabolismo fermentativo da levedura, uma vez que reduziu todos os parâmetros 

fermentativos com o aumento de sua concentração no meio, causando perdas de até 74% 

na produção de etanol. Por outro lado, o autor verificou que a vanilina (55 e 175 mg/L), 

afetou primariamente o crescimento de Pichia stipitis nas condições avaliadas (redução de 

aproximadamente 16% em todos os níveis) e seu impacto negativo sobre a produção de 

etanol (33%), YP/S (24%) e QP (46%) foi observado apenas no maior teor do composto. Em 

relação aos ácidos fenólicos, foi observado reduções principalmente no crescimento 

celular, em um nível proporcional à concentração dos compostos no meio de fermentação. 

O ácido ferúlico, por exemplo, reduziu o valor de QP (35%) em concentrações a partir de 

570 mg/L,  e o ácido p-cumárico diminuiu os valores de QP (25%) e YP/S (37%) em 

concentrações a partir de 320 mg/L.  

 

2.6. O efeito sinergístico 

 

De acordo com Zalvidar, Martinez e Ingram (1999), a toxicidade dos hidrolisados 

hemicelulósicos se deve ao efeito sinergístico dos compostos presentes no meio, ou seja, a 

combinação destes compostos é mais inibitória do que a soma de seus efeitos individuais. 

De fato, estes autores verificaram um efeito conjunto entre combinações binárias de 
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furfural (2,0 g/L) com siringaldeído (0,30 g/L), vanilina (0,40 g/L) ou 

p-hidroxibenzaldeído (0,15 g/L) sobre os parâmetros fermentativos em meio a base de 

D-xilose. Neste trabalho foi constatada inibição superior a 75% no crescimento celular de 

Escherichia coli LY01 para todas as combinações avaliadas, quando cultivada a bactéria a 

30°C, pH 7,0 por 24 horas. A inibição sinergística pela combinação de furfural e vanilina 

foi mais acentuada em relação às demais combinações avaliadas, atingindo uma redução de 

aproximadamente 90% no crescimento celular, quando comparado com o controle sem os 

inibidores. Quando testadas isoladamente, os meios contendo furfural e vanilina 

apresentaram reduções inferiores a 30% no crescimento da bactéria.  

Em outro estudo, Zalvidar, Martinez e Ingram (2000) avaliaram o efeito inibitório 

da combinação binária de diversos álcoois aromáticos (catecol, furfuril, guaiacol, metil-

catecol e vanilil) sobre a fermentação de 50 g/L de D-xilose por Escherichia coli LY01. 

Embora na maioria das combinações avaliadas a redução observada no crescimento da 

bactéria tenha sido de 40 a 60%, os autores constataram que as combinações com álcool 

furfuril foram mais tóxicas para a bactéria (inibição de 60 a 80%). No mesmo estudo, os 

autores verificaram também o efeito combinado do furfural (2,0 g/L) com os álcoois 

aromáticos. Os resultados mostraram que as combinações do aldeído com álcool furfuril 

(2,0 g/L) e guaiacol (0,35 g/L) foram as mais tóxicas para o crescimento microbiano, com 

inibição de 80 e 97%, respectivamente. 

Quando cultivada as leveduras Saccharomyces cerevisiae ATCC 211239 e NRRL 

Y-12632, e Pichia stipitis NRRL Y-7124 em meio semissintético contendo 25 g/L de D-

glicose (25 g/L) em presença de furfural e 5-HMF (individual - 1 a 15 g/L, ou combinados 

- 1 a 6 g/L), Liu et al. (2004) constataram que estes inibidores agem de forma sinergística, 

afetando negativamente o crescimento das leveduras, mesmo em baixas concentrações. 

Estes autores verificaram ainda, que o furfural apresentou-se como um composto mais 

inibitório do que o 5-HMF, e que seus respectivos álcoois foram menos tóxicos para as 

leveduras avaliadas. 

Díaz et al. (2009) observaram que o ácido acético na concentração de 3,0 g/L,  

quando em combinações binárias com furfural ou ácido fórmico, produziu inibição total do 

crescimento de Pichia stipitis CECT No. 1922. Os autores atribuíram este evento ao efeito 

sinérgico de inibição entre os compostos, pois o crescimento celular havia sido detectado 

mesmo na presença de 6,0 g/L de ácido acético, quando empregado o composto 

individualmente. 
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Pereira, Mussatto e Roberto (2011) avaliaram o efeito da combinação de ácido 

acético (2,6 g/L), ácido ferúlico (0,6 g/L) e siringaldeído (0,8 g/L) sobre a fermentação de 

15 g/L de D-glicose e 80 g/L de D-xilose (pH 5,5) por Candida guilliermondii ATCC 

201935. Os resultados mostraram uma redução de 26% na produtividade volumétrica em 

xilitol quando cultivada a levedura em meio contendo todos os compostos tóxicos. No 

entanto, não foi verificada diferença no valor deste parâmetro quando empregado apenas 

os compostos fenólicos, em relação ao ensaio sem inibidores. Os autores concluíram que a 

completa remoção destes compostos no meio de fermentação não é necessária para obter 

uma produtividade volumétrica eficiente em cultivos de Candida guilliermondii e que a 

inibição causada pelo ácido acético poderia ser controlada pelo tamponamento do meio de 

fermentação. 

 

2.7. Métodos de destoxificação de hidrolisados hemicelulósicos 
 

Para contornar os problemas de inibição em hidrolisados ácidos hemicelulósicos, 

diversas estratégias de tratamento (química, física e/ou biológica) têm sido estudadas, com 

a finalidade de remover e/ou reduzir a concentração dos compostos tóxicos presentes 

nestes licores hemicelulósicos, melhorando assim a fermentabilidade destes meios.   

 

2.7.1. Métodos químicos  

 

Os métodos químicos de destoxificação de hidrolisados hemicelulósicos são 

baseados em modificações químicas dos compostos inibidores presentes nestes meios, 

através da adição de substâncias com capacidade redutora ou em processos que envolvem 

alteração de pH (PARAJÓ et al., 1998; MILLATI et al., 2002; CHENG et al., 2007).  

O método de destoxificação química mais reportado na literatura baseia-se na 

precipitação de alguns compostos tóxicos e na instabilidade destes compostos em 

determinado valor de pH. Estudos revelam que esta técnica tem sido capaz de reduzir 

parcialmente as concentrações dos ácidos alifáticos, compostos derivados da lignina e 

furanos (HUANG et al., 2008; DÍAZ et al., 2009; MATEO et al., 2013). Entretanto, 

apresenta a desvantagem de perdas de volume de hidrolisado, bem como da concentração 

de açúcares, devido à decomposição destes carboidratos quando presentes em solução 

alcalina (CHENG et al., 2007; GE et al., 2011; DÍAZ et al., 2009).  
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Millati, Niklasson e Taherzadeh (2002) estudaram a variação de pH (10 a 12), 

tempo de reação (0 a 170 horas) e temperatura (25 e 60°C) sobre a destoxificação de 

hidrolisado hemicelulósico de madeira. Os autores verificaram que independente da 

temperatura empregada, as maiores remoções de furanos (> 90%) foram obtidas quando 

elevado o pH até 12 com adição de Ca(OH)2 com um tempo de tratamento de 20 horas. 

Entretanto, nestas condições foi verificada uma perda acentuada nas concentrações de 

D-glicose (32%) e D-xilose (74%). Ge et al. (2011) também verificaram perda nos teores 

de açúcares em hidrolisado hemicelulósico de espiga de milho utilizando CaO para elevar 

o pH do meio até 7,0. Nestas condições de tratamento foram verificadas perdas de 14 e 8% 

nas concentrações de D-xilose e D-glicose, respectivamente, assim como nas 

concentrações de furfural (99%), ácido acético (51%) e compostos fenólicos (16%). Ao 

fermentar o hidrolisado destoxificado com Candida shehatae ACCC 20335, os autores 

observaram um aumento de 81% na produtividade volumétrica em etanol quando 

comparado com o hidrolisado não-tratado. 

Mateo et al. (2013) verificaram perda de açúcares (35% D-glicose e 31% D-xilose) 

e de volume (20%) ao destoxificarem hidrolisado hemicelulósico de poda de oliveira 

empregando CaO para elevar o pH até 10. De acordo com os autores, a perda de volume de 

hidrolisado está associada possivelmente à precipitação dos sais de cálcio. Nestas mesmas 

condições foi verificada perda de 32, 56 e 62% de ácido acético, furanos e compostos 

fenólicos, respectivamente. Entretanto, os autores não avaliaram a fermentabilidade do 

meio após processo de destoxificação. 

Outro método químico atualmente estudado para destoxificar hidrolisado 

hemicelulósico é a aplicação de processos oxidativos avançados, os quais podem ser 

definidos como aqueles em que os radicais hidroxilas são produzidos para atuarem como 

agentes oxidantes, sendo capazes de mineralizar compostos orgânicos biorrecalcitrantes ou 

convertê-los em compostos biodegradáveis. Silva, Carneiro e Roberto (2013a,b) ao 

empregarem ozônio em meio alcalino (pH 8,0) na presença de peróxido de hidrogênio para 

destoxificar hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, verificaram redução de 95 e 

52% nas concentrações dos compostos fenólicos e furânicos, respectivamente. Ao 

fermentarem o meio tratado, os autores verificaram que a produtividade volumétrica em 

etanol por Pichia stipitis foi aumentada em aproximadamente duas vezes em relação ao 

hidrolisado não-tratado, com concentração final do álcool de aproximadamente 26 g/L 

após 72 horas de ensaio fermentativo. 
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2.7.2. Métodos físicos  

 

Os métodos físicos de destoxificação de hidrolisados hemicelulósicos baseiam-se 

na remoção dos compostos tóxicos seja por adsorção, como os que utilizam carvão ativado 

(MUSSATTO; ROBERTO, 2001; CHANDEL et al., 2007) e resinas de troca iônica 

(DELER et al., 2000; CARVALHO et al., 2004), seja por processos de transferência de 

fase, como a extração dos compostos tóxicos por solventes orgânicos (MATEO et al., 

2013), seja pela evaporação dos referidos compostos (CONVERTI et al., 2000).  

O método de destoxificação empregando carvão ativado baseia-se na capacidade 

deste material poroso, de origem natural, de adsorver diferentes tipos de moléculas, as 

quais são retidas na superfície do carvão através de interações eletrostáticas ou por ação de 

força de van der Waals. Esta metodologia de destoxificação de hidrolisado hemicelulósico 

tem sido reportada em diversos trabalhos pela sua eficácia na remoção de furanos e 

compostos fenólicos, levando a melhores resultados nos subsequentes processos 

fermentativos (MUSSATTO; ROBERTO, 2001; CHANDEL et al., 2007). De acordo com 

Mussatto, Santos e Roberto (2004), a porosidade dos carvões ativados é um dos aspectos 

mais importantes para a avaliação de seu desempenho, já que a estrutura dos poros deste 

material está relacionada com suas características de adsorção. 

A fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar por 

Candida shehatae NCIM 3501 após tratamento com carvão ativado foi avaliada por 

Chandel et al. (2007). Os autores observaram que a produtividade volumétrica em etanol 

quando cultivada a levedura em hidrolisado tratado aumentou em 53% quando comparada 

com a do hidrolisado não-tratado, verificando-se também, na etapa de destoxificação, 

redução na concentração de compostos fenólicos (57%) e furanos (38%). 

Díaz et al. (2009) avaliaram o emprego de carvão ativado no tratamento de 

hidrolisado hemicelulósico de poda de oliveira para a bioprodução de etanol por Pichia 

stipitis CECT No.1922 e observaram uma remoção de 83% na concentração de furfural. 

Consequentemente, foi verificada uma melhora no fator de conversão de D-xilose em 

etanol e na produtividade volumétrica do processo, com valores de 0,35 g/g e 0,17 g/L.h, 

respectivamente, uma vez que não foi verificado fermentabilidade do hidrolisado não-

tratado. 

Uma das desvantagens do uso de carvão ativado como agente de destoxificação de 

hidrolisados hemicelulósicos é a remoção considerável de açúcares fermentescíveis 
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presentes nestes meios, o que pode atingir níveis elevados de até 30% (LEE et al., 2011). 

Empregando essa metodologia para destoxificar o hidrolisado hemicelulósico de eucalipto, 

Villarreal et al. (2006) verificaram um decréscimo de aproximadamente 25% na 

concentração de D-glicose presente no hidrolisado, concomitantemente a uma redução 

superior a 80% na concentração de compostos fenólicos e furanos.  

O uso de resinas de troca iônica no tratamento de hidrolisados hemicelulósicos tem 

sido também muito estudado como método de destoxificação. Estas resinas poliméricas são 

formadas por uma estrutura tridimensional na qual os grupos funcionais encontram-se 

presos por meio de ligações covalentes. A característica adsorvente destes materiais se dá 

devido às interações eletrostáticas entre o adsorvente (que possui uma determinada carga 

elétrica) e uma molécula com carga oposta. Este tratamento é capaz de remover 

eficientemente a cor do hidrolisado, compostos fenólicos, ácidos orgânicos e inorgânicos, 

compostos furânicos e íons metálicos. Entretanto, as perdas de açúcares podem chegar a 

até 40% (CARVALHO et al., 2004; VILLARREAL et al., 2006). 

Carvalho et al. (2006) avaliaram o processo de destoxificação de hidrolisado 

hemicelulósico de eucalipto por diferentes metodologias, incluindo a adsorção em carvão 

ativado e resina de troca iônica. A combinação destes dois métodos de destoxificação 

promoveu a remoção de ácido acético (49%), furfural (100%), 5-HMF (93%) e compostos 

fenólicos totais (69%), porém, foi verificado também uma redução na concentração de D-

xilose e D-glicose de aproximadamente 30%. Neste trabalho, os autores não avaliaram a 

fermentabilidade do meio após os diferentes processos de destoxificação.  Perdas de 

açúcares também foram observadas por Villarreal et al. (2006) durante tratamento do 

hidrolisado hemicelulósico de eucalipto com resina de troca iônica para posterior 

bioprodução de xilitol por Candida guilliermondii FTI 20037. Neste trabalho, os autores 

observaram uma redução na concentração de D-glicose de 43%, com concomitante 

remoção de ácido acético, furfural, 5-HMF e compostos fenólicos (> 90%). Como 

consequência do tratamento, foi verificado um aumento de 78% no fator de conversão de 

substrato em produto e uma produção de 32,7 g/L de xilitol, enquanto que para o 

hidrolisado não-tratado a concentração do produto não ultrapassou a 1,2 g/L. 

A extração com solventes orgânicos tem sido empregada em diferentes tipos de 

hidrolisados hemicelulósicos com vistas a remover furanos, ácido acético e compostos 

derivados da lignina. Esta metodologia baseia-se no uso de solventes orgânicos imiscíveis 

em água, tais como tricloroetileno, benzeno, etilacetato, éter dietílico, hexano, octanol e 

clorofórmio, de forma a promover a transferência dos compostos tóxicos presentes nos 
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hidrolisados hemicelulósicos (fase aquosa) para a fase orgânica (solvente) (LOGSDAIL; 

SLATER, 1993).  

De acordo com Delgenes, Moletta e Navarro (1990), o tratamento do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de trigo empregando extração com éter para posterior fermentação 

do meio por Pichia stipitis Y7124, foi capaz de remover furfural (100%) e ácido acético 

(15%). Neste estudo foi verificada uma melhora de 30% no fator de conversão de substrato 

em produto. Empregando três diferentes tipos de solventes orgânicos (clorofórmio, hexano 

e acetato de etila) para destoxificar o hidrolisado hemicelulósico de poda de oliveira, 

Mateo et al. (2013) verificaram que o acetato de etila foi o solvente mais eficaz na remoção 

de furanos (94 e 40% para o furfural e 5-HMF, respectivamente), bem como para os 

compostos fenólicos de baixa massa molar (49%). Os autores não verificaram a 

fermentabilidade do meio após os diferentes tratamentos empregados. 

 

2.7.3. Métodos biológicos  

 

Os chamados métodos biológicos de destoxificação de hidrolisados 

lignocelulósicos são aqueles que empregam micro-organismos e/ou enzimas com 

capacidades de promover modificações na estrutura química dos compostos inibidores, 

resultando em substâncias de menor toxicidade (OKUDA et al., 2008; WIERCKX et al., 

2010). Uma das vantagens deste método é que, dependendo do sistema biológico 

empregado, pode-se contornar a perda de açúcares presentes nos hidrolisados. Além disso, 

os métodos biológicos apresentam outras vantagens em relação aos métodos físicos e 

químicos de destoxificação de hidrolisados como condições reacionais mais brandas, 

ausência de produtos químicos tóxicos e corrosivos, bem como menor demanda de energia 

(LIU, 2011; MORENO et al., 2013).  

Vários métodos biológicos podem ser utilizados para diminuir os efeitos inibitórios 

dos compostos aromáticos na fermentação de hidrolisados lignocelulósicos. As possíveis 

opções incluem a utilização de enzimas, como as lacases, ou suspensões celulares através 

da metabolização e/ou biotransformação destes compostos (LIU et al., 2004; WIERCKX et 

al., 2010; MORENO et al., 2013). No entanto, é importante ressaltar, que não foi 

encontrada na literatura estudos de destoxificação biológica em hidrolisados 

hemicelulósicos de palha de arroz e de poda de oliveira, bem como a fermentação destes 

meios por Pichia stipitis, após processo de biotratamento. 
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Na polimerização oxidativa as enzimas oxidam os compostos fenólicos para 

formarem radicais aromáticos que, por sua vez, combinam-se entre si para formarem 

estruturas poliméricas que se precipitam espontaneamente em solução, devido à sua baixa 

solubilidade (Figura 2.15). Para tal finalidade, é necessária a presença de medidores, os 

quais podem desenvolver um mecanismo de oxidação não disponível à enzima, alargando 

assim a oxidação a uma série de substratos inacessíveis a estas enzimas (FABBRINI; 

GALLI; GENTILI, 2002). Por exemplo, as lacases são enzimas da classe de oxirredutases, 

capazes de catalisar a transformação de vários compostos aromáticos, conferindo a esses 

derivados fenólicos menores solubilidades e maiores estabilidades quando comparado aos 

compostos de origem (JÖNSSON et al., 1998; MAYER; STAPLES, 2002).  

 

 
 

Figura 2.15 – Mecanismo químico proposto para a obtenção do poli(catecol) catalisado por 

lacase (AKTAS; TANYOLAC, 2003). 

 

De acordo com Moreno et al. (2012), a melhor atuação oxidativa da lacase irá 

depender do tipo de composto fenólico avaliado. Por exemplo, a enzima apresenta menor 

susceptibilidade a oxidação enzimática para a vanilina em relação ao siringaldeído. O 

efeito doador de elétrons do substituinte metoxila ligado ao anel benzênico reforça a 

atividade da lacase devido a uma diminuição do potencial redox. Desta forma, a vanilina, 

que apresenta apenas uma metoxila, é lentamente oxidada por lacase quando comparado ao 

siringaldeído, o qual apresenta dois grupos metoxilas ligados ao anel benzênico. Além 

disso, a enzima apresenta maior atividade em ácidos p-hidroxicinâmicos do que em 

compostos fenólicos mais simples, como a vanilina e o siringaldeído, devido ao sistema de 

dupla ligação conjugada presentes nestes ácidos, o que facilita a captação de elétrons. 

Para destoxificar hidrolisado celulósico de salgueiro pré-tratado com vapor e SO2, 

Jönsson et al. (1998) empregaram a enzima lacase extraída do fungo Trametes versicolor. 

O tratamento enzimático conduziu a uma redução na concentração de diversos monômeros 

fenólicos, incluindo a vanilina (98%), catecol (75%) e guaiacol (97%), o que resultou em 
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um aumento no consumo de D-glicose pela levedura Saccharomyces cerevisiae durante 

etapa fermentativa. Segundo os autores, foi verificado um aumento de aproximadamente 

230% na produtividade volumétrica em etanol e no consumo de D-glicose pela levedura, 

quando comparado ao hidrolisado não-tratado.  

 Moreno et al. (2012) verificaram que o tratamento com lacase do slurry de palha 

de milho (consistência de 5% p/v) obtido por explosão a vapor, foi capaz de reduzir em 

100% a concentração de siringaldeído, ácido p-cumárico e ácido ferúlico, e de 71% de 

vanilina. Neste trabalho foi verificado uma produtividade volumétrica em etanol de 0,89 

g/L.h quando fermentado o meio tratado por Kluyveromyces marxianus CECT 10875, o 

que representou uma melhora de 89% no parâmetro fermentativo em relação ao controle 

não-tratado. Em relação ao fator de conversão de substrato em produto, neste estudo não 

foi observado diferença no parâmetro após o biotratamento do hidrolisado. 

O estudo do metabolismo microbiano de aldeídos aromáticos (fenólicos e furanos) 

tem permitido uma nova possibilidade de destoxificação de hidrolisados lignocelulósicos. 

O tratamento de hidrolisados empregando suspensão celular apresenta como principal 

vantagem o fato de que as enzimas e os cofatores envolvidos na reação de interesse se 

encontram em seu ambiente natural, o que faz com que permaneçam ativos e estáveis 

durante todo o processo catalítico (CÁNOVAS; TORROGLOSA; IBORRA, 2005; 

ABRAHAM; BHAT, 2008). O aspecto fundamental deste processo biológico é o emprego 

de micro-organismos que apresentam a capacidade de metabolizar eficientemente os 

compostos inibidores presentes nestes hidrolisados ou de convertê-los em substâncias com 

menor grau de toxicidade (NICHOLS; DIEN; COTTA, 2010; LIU, 2011). 

De acordo com Doten et al. (1987), em alguns micro-organismos o metabolismo 

dos compostos fenólicos pode ser dividido em dois estágios: 

- Oxidação do anel benzênico formando cis-diidrodiol; 

- Rearomatização do cis-diidrodiol formando um dos derivados diidroxilados 

(catecol, ácido protocatecóico ou ácido gentístico). 

 

Na etapa de oxidação, a molécula de oxigênio é incorporada ao anel benzênico 

formando cis-diidrodiol, sendo catalisada por enzimas do grupo oxigenases. Embora os 

passos iniciais da rearomatização do cis-diidrodiol, realizada por uma desidrogenase, sejam 
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semelhantes para muitos compostos aromáticos, o número de intermediários formados 

após esta etapa é limitado (DOTEN et al., 1987). 

A Figura 2.16 apresenta resumidamente as vias de metabolização dos compostos 

fenólicos após a formação dos três possíveis intermediários diidroxilados, levando à 

formação de intermediários do ciclo de Krebs. Esses intermediários hidroxilados atuam 

como substratos para outros tipos de dioxigenases não requerentes de cofatores, que 

promoverão a clivagem do composto através de duas vias metabólicas principais, meta ou 

orto (SMITH, 1994). 

 

 

Figura 2.16 - Biodegradação de catecol e dos ácidos protocatecóico e gentístico até a 

formação de intermediários do ciclo de Krebs. (Modificado de SMITH, 1994). 

 

Na via meta a quebra do anel aromático ocorre entre o átomo do carbono adjacente 

ao grupo hidroxilado do catecol ou do ácido protocatecóico, formando o 2-hidroxi-

muconato semialdeído e o 2-hidroxi-4-carboxil-muconato semialdeído, respectivamente, 

como intermediários da via metabólica e, posteriormente, acetaldeído, oxalacetato ou 

piruvato dependendo do intermediário formado (DAGLEY, 1975). Na via orto, também 
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conhecida como via β-cetoadipato, a quebra da ligação ocorre entre os átomos de carbono 

ligados aos dois grupos hidroxilas dos compostos intermediários (catecol e ácido 

protocatecóico) formando o ácido cis-cis mucônico (muconato) ou carboximuconato e, em 

seguida, succinato e acetil-coenzima A (SMITH, 1994). 

A literatura descreve também um terceiro tipo de via metabólica, denominada via 

orto-modificada ou via do gentisato, conforme apresentado na Figura 2.16. Nesta via, a 

quebra da ligação entre os dois átomos de carbono resulta na produção do gentisato e, 

posteriormente, no maleil-piruvato, fumarato e piruvato, podendo em alguns casos formar 

o metil-acetoacético. Devido à baixa especificidade da indução e função das enzimas da 

via orto, as vias meta e a do gentisato são mais comumente utilizadas no catabolismo de 

um maior número de compostos aromáticos (DAGLEY, 1975). 

Em relação aos furanos, a primeira via bioquímica para a degradação aeróbia do 

furfural foi elucidada por Trudgill (1969) para a bactéria Pseudomonas putida F2. Nesta 

via, o furfural é primeiramente oxidado para ácido 2-furóico por uma enzima aldeído-

desidrogenase, sendo este ácido posteriormente ligado a coenzima-A por uma furoil-CoA 

sintetase. Em seguida, o composto furoil-CoA é hidroxilado na posição C5 por uma furoil-

CoA-desidrogenase e o produto desta reação tautomerizado à sua forma ceto, a qual 

apresenta a estrutura de anel de uma lactona. O anel desta lactona se abre, catalisada ou 

espontaneamente, através de reação de hidrólise e em seguida sofre outra reação de 

tautomerização ceto-enol, formando o composto 2-oxoglutaroil-CoA. Através de hidrólise 

do tioéster-CoA, o composto 2-oxoglutarato é formado e metabolizado através do ciclo de 

ácido tricarboxílicos (KOOPMAN et al. 2010; WIERCKX et al., 2011). 

Recentemente, Koopman et al. (2010) demonstraram que a bactéria Cupriavidus 

Basilensis HMF14 metaboliza o furfural pela mesma via proposta por Trudgill (1969). 

Porém, os autores identificaram uma nova enzima essencial para a degradação do ácido 

2-furóico - uma tioesterase-CoA. Além disso, foi demonstrado que o 5-HMF segue a 

mesma via metabólica do furfural, ou seja, o aldeído furânico é primeiramente oxidado ao 

seu ácido carboxílico correspondente, sendo este ácido também oxidado a ácido 

2,5-furano-dicarboxíclio (FDCA) por uma enzima HMF-oxirredutase específica. O FDCA 

é subsequentemente descarboxilado, formando o ácido 2-furóico, seguindo posteriormente 

a via proposta por Trudgill (1969). Assim, as vias de degradação de ambos os furanos 

convergem a ácido 2-furóico, conforme elucidado na Figura 2.17.  
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Figura 2.17 - Representação gráfica da via metabólica do (a) 5-HMF e (b) furfural (B) em Cupriavidus Basilensis HMF14. Símbolos coloridos 

indicam enzimas com as seguintes atividades: furfural/5-HMF oxirredutase (laranja); ácido 2,5-furano-dicarboxílico descarboxilase (vermelho); 

2-furoíl-CoA sintetase (azul); furoíl-CoA desidrogenase (amarelo); 2-oxoglutaroil-CoA hidrolase (roxo). Círculos tracejados indicam aldeído e 

álcool desidrogenase não específicos. O quadrado preto indica hidrólise da lactona e as reações entre parênteses indicam tautomerização ceto-

enólico. ACC indica aceptor oxidado (Ox) ou reduzido (Red). (Modificado de KOOPMAN et al., 2010). 

6
8
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Nichols et al. (2008) empregaram a espécie Coniochaeta ligniaria NRRL 30616 

para destoxificar o hidrolisado hemicelulósico de palha de milho visando sua posterior 

utilização para a produção de etanol por Saccharomyces cerevisiae LNH-ST.  Os autores 

constataram que o fungo filamentoso foi capaz de consumir completamente 5-HMF (300 

mg/L), furfural (160 mg/L), vanilina (12 mg/L), siringaldeído (5 mg/L) e ácido ferúlico (15 

mg/L), além de D-glicose, após 24 horas de tratamento. Como resultado, o hidrolisado 

hemicelulósico de palha de milho destoxificado pelo fungo foi mais eficientemente 

fermentado por Saccharomyces cerevisiae quando comparado ao hidrolisado não-tratado.  

Algumas bactérias como Ureibacillus thermosphaericus (OKUDA et al., 2008) e 

Enterobacter sp. (ZHANG et al., 2013) também têm sido empregadas em procedimentos 

de destoxificação de hidrolisados lignocelulósicos. Por exemplo, Okuda et al. (2008) 

investigaram a destoxificação biológica de hidrolisado de madeira pela bactéria 

Ureibacillus thermosphaericus NCIMB 13819 (50°C, 2,4 g/L de células por 24 horas). Os 

autores verificaram que a bactéria foi capaz de reduzir as concentrações de furfural e de 5-

HMF em 50 e 20%, os quais estavam presentes no meio em concentrações de 0,25 e 0,18 

g/L, respectivamente. Após biotratamento do hidrolisado tratado, foi constatado um 

aumento de 81% na produtividade volumétrica em etanol por Saccharomyces cerevisiae 

TJ1, quando comparado com o meio não-tratado. 

Empregando a levedura Issatchenkia occidentalis CCTCC M 206097 para 

destoxificar hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar, visando uma maior 

fermentabilidade do meio por Candida tropicalis CCTCC M 205067, Hou-Rui et al. 

(2008) verificaram que a levedura foi capaz de reduzir completamente as concentrações de 

ácido acético (2 g/L) e furfural (20 mg/L). Os autores constataram um aumento na 

produtividade volumétrica em xilitol de aproximadamente 2 vezes quando comparado ao 

hidrolisado não tratado. Fonseca et al. (2011) empregando a mesma espécie, verificaram 

reduções nas concentrações de siringaldeído (67%), ácido ferúlico (73%), furfural (62%) e 

5-HMF (85%) ao destoxificar hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar.  

A obtenção de cepas de micro-organismos resistentes aos compostos tóxicos 

presentes em hidrolisados hemicelulósicos constitui um método biológico capaz de 

melhorar a fermentabilidade destes meios. Estes procedimentos, também conhecido como 

processos de adaptação, baseiam-se no cultivo sucessivo do micro-organismo em 

concentrações crescentes do meio contendo compostos tóxicos (CARNEIRO, 2011). 
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Diferentes estratégias de adaptação de leveduras em hidrolisados lignocelulósicos 

têm sido reportadas na literatura (NIGAM, 2001; HUANG et al., 2009; OBEROI et al., 

2010).  Nigam (2001) estudou a adaptação da levedura Pichia stipitis em hidrolisado 

hemicelulósico de madeira de carvalho contendo 27 g/L de D-xilose e 3,0 g/L de D-glicose 

a partir de cultivos em meio líquido. A adaptação foi realizada por transferências 

sucessivas neste meio até que a cultura fosse capaz de tolerar 60% (v/v) do hidrolisado 

hemicelulósico. Em meio constituído de 50% (v/v) de hidrolisado, a cepa apresentou 

rendimentos em etanol de 0,31 g/g e produtividade volumétrica em etanol de 0,10 g/L.h, 

enquanto que a cepa original mostrou valores de 0,22 g/g e 0,034 g/L.h, respectivamente. 

Os autores relataram ainda que a cepa adaptada se apresentou estável por um período de 3 

meses quando testada neste hidrolisado hemicelulósico.  

Carneiro (2011) desenvolveu uma cepa adaptada de Pichia stipitis NRRL Y-7124 

com o objetivo de aumentar a tolerância aos compostos inibidores presentes no hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz. Este autor realizou três cultivos sucessivos em meios 

contendo o hidrolisado nas proporções de 25, 45 e 60% (v/v) e constatou que o emprego de 

células adaptadas por transferências sucessivas proporcionou ganhos apenas na 

produtividade volumétrica em etanol (50%), quando fermentado o hidrolisado em 

biorreator de bancada. No entanto, a fermentação em frascos agitados proporcionou 

aumentos de 35 e 85% no fator de conversão de substrato em produto e produtividade 

volumétrica em etanol, respectivamente, com relação à fermentação realizada sem 

transferência sucessiva. 

 

2.8. Saccharomyces cerevisiae como agente de biotransformação de compostos 

aromáticos 

 

A levedura Saccharomyces cerevisiae é um dos modelos de células eucarióticos 

mais estudados no que se refere aos aspectos fisiológico, genético e bioquímico. Este 

micro-organismo se destaca como a espécie mais explorada comercialmente entre as 

leveduras e apresenta grande emprego na indústria, sendo a principal espécie utilizada na 

produção biotecnológica de etanol. Além disso, é amplamente utilizada em processos 

fermentativos diversos, como na panificação, bebidas, proteínas recombinantes, fármacos, 

vacinas entre outros produtos de interesse comercial (LODOLO et al., 2008). É importante 

ressaltar também, que esta levedura é certificada como organismo GRAS 

(General Recognized As Safe). 
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De acordo com a literatura, o uso de Saccharomyces cerevisiae como mediador em 

reações orgânicas tem sido amplamente estudado, sendo um dos biocatalisadores mais 

popularmente empregado na redução/oxidação de compostos carbonílicos, incluindo 

alguns derivados aromáticos (FABER, 2004; LIU, 2011). Liu (2011) reportou que a 

levedura é capaz de converter aldeídos aromáticos em seus correspondentes álcoois e/ou 

ácidos, assim como de promover a descarboxilação de ácidos fenólicos, com formação de 

compostos menos tóxicos ao metabolismo de diversos micro-organismos fermentativos, 

conforme ilustrado na Figura 2.18. 

 

 

 

Figura 2.18 - Ilustração esquemática demonstrando a conversão de furanos e compostos 

fenólicos em células de Saccharomyces cerevisiae (Modificado de LIU, 2011). 

 

Avaliando o efeito da oxigenação sobre a biotransformação de 5-HMF (4 g/L) por 

Saccharomyces cerevisiae CBS 8066, em meio contendo 50 g/L de D-glicose, Taherzadeh 

et al. (2000) concluíram que a condição de oxigenação não afetou o fator de conversão 

deste furano, sendo verificadas quase que exclusivamente a formação do álcool 5-HMF, 

com uma taxa de conversão de 0,14 g/g.h. Os autores observaram também a presença de 

um composto com absortividade máxima em 210 nm (composto não identificado); além de 
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ácido 5-HMF, em concentrações inferiores a 1%. Após esgotamento total da hexose, 

verificou-se também que a levedura não foi mais capaz de converter o 5-HMF. No mesmo 

trabalho, foi avaliada a adição de 5-HMF (2 g/L) concomitantemente com a adição de 

furfural (2 g/L) sendo observado conversão de furfural em álcool furfuril antes da 

conversão do 5-HMF. Os fatores de conversão destes furanos em seus correspondes 

álcoois e/ou ácidos, quando empregado ambos os furanos, foram menores do que os 

reportados para os meios contendo individualmente estes compostos, com taxa específica 

de conversão do furfural e do 5-HMF de 0,24 e 0,03 g/g.h, respectivamente. 

Modig et al. (2008) avaliaram o efeito do 5-HMF (1,9 g/L) e do furfural (0,5 g/L) 

sobre a fermentação de hidrolisado ácido de spruce por seis espécies de Saccharomyces 

cerevisiae e constataram que a concentração de furfural foi completamente reduzida do 

meio ao empregar todas as espécies estudadas, com uma taxa de 0,02 a 0,05 g/g.h.  Em 

contrapartida, a redução na concentração de 5-HMF foi dependente da cepa. Por exemplo, 

Saccharomyces cerevisiae TMB3000 foi capaz de reduzir totalmente o furano em uma taxa 

de 0,117 g/g.h, enquanto que para a espécie CBS 8066 esse valor foi 93% inferior. Os 

autores mostraram também que a conversão dos furanos pela levedura Saccharomyces 

cerevisiae CBS 8066 foi inferior em hidrolisados lignocelulósicos, quando comparados 

com cultivos em meio semissintético contendo D-glicose como fonte de carbono.  

Dentre as enzimas presentes em Saccharomyces cerevisiae com capacidade de 

reduzir aldeídos furânicos em seus correspondentes álcoois, destacam-se as álcoois 

desidrogenases ADH7, ADH6 e ADH1 e a aldeído desidrogenase ALD4, que têm sido 

reportadas para diversas espécies da levedura (MA; LIU, 2010; LIU; BLASCHEK, 2010; 

MOON; LIU, 2012). Embora algumas dessas enzimas tenham sido caracterizadas como 

álcool desidrogenase, o estudo cinético de ADH6 e ADH7, por exemplo, conduzidos por 

Larroy et al. (2002), mostrou que suas reações redutoras foram de 50 e 100 vezes mais 

eficientes do que as oxidações correspondentes, ou seja, é possível dizer que estas enzimas 

atuam mais como uma aldeído redutase do que com uma álcool desidrogenase. 

A Figura 2.19 apresenta as etapas de conversão do furfural e 5-HMF por 

Saccharomyces cerevisiae, e as possíveis vias de degradação de D-glicose quando estes 

furanos estão presentes no meio fermentativo. De acordo com Liu (2011), os furanos são 

convertidos em seus correspondentes álcoois, catalisadas por diversas aldeído-redutases, 

juntamente com os cofatores NADH e NADPH.  
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Figura 2.19 - Ilustração esquemática das vias metabólicas da D-glicose e conversão de 

furfural e 5-HMF por Saccharomyces cerevisiae. Níveis normais das reações, expressões 

ou percursos (setas pretas); níveis reforçados (setas verdes) e expressões, reações ou 

caminhos reprimidos (setas vermelhas). As etapas-chave da regeneração de NADPH estão 

representadas por círculos azuis e as reduções dos aldeídos em círculo laranja. As linhas 

pontilhadas representam as interações de regeneração dos cofatores. FM (álcool furfuril) e 

FDM (álcool-HMF). (Modificado de LIU, 2011). 

 



74 

 

As presenças de furfural e 5-HMF no meio fermentativo podem causar um 

desequilíbrio redox, interferindo negativamente na via glicolítica, crescimento celular e 

biossíntese, uma vez que o cofator NADH é necessário tanto na via oxidativa quanto na via 

fermentativa para a conversão de acetaldeído em etanol e o NADPH é fundamental para a 

síntese de aminoácidos e nucleotídeos, sendo produzido através da fase oxidativa das 

pentoses fosfato. Na presença destes inibidores, o nível de ATP também é reduzido, assim 

como a D-glicose é pobremente consumida até que os níveis adequados de redução na 

concentração de furfural e/ou 5-HMF sejam atingidos (LIU, 2011).  

Assim como relatado para os furanos, a levedura Saccharomyces cerevisiae 

também apresenta a capacidade de converter aldeídos e ácidos fenólicos a seus 

correspondentes álcoois. Dentre estes fenólicos, presentes em hidrolisados 

lignocelulósicos, a vanilina e o ácido ferúlico são os compostos mais estudados em reações 

de biotransformação por esta levedura (FITZGERALD; STRATFORD; NARBAD, 2003; 

COGHE et al., 2004; HANSEN et al., 2009; MUKAI et al., 2010; DING et al., 2011; 

MADEIRA JUNIOR; TEIXEIRA; MACEDO, 2013).  

A biotransformação de alguns dos aldeídos aromáticos presentes em hidrolisados 

lignocelulósicos foi avaliada por Larsson et al. (2000) em cultura de Saccharomyces 

cerevisiae de panificação cultivada em meio contendo D-glicose como fonte de carbono. 

Os compostos fenólicos do grupo hidróxi-metóxi-benzaldeídos avaliados (vanilina, 

o-vanilina e isovanilina) foram convertidos a seus correspondentes álcoois quando 

adicionados em concentrações de 200 mg/L. Entretanto, a velocidade de biotransformação 

destes compostos foi dependente da posição dos grupos hidroxilas e metoxilas presentes no 

anel benzênico. Verificou-se, após 12 horas de ensaio, redução de aproximadamente 10, 60 

e 90% nas concentrações de o-vanilina, vanilina e isovanilina, respectivamente. Neste 

mesmo estudo, os autores avaliaram também os produtos de conversão do aldeído 

coniferil, sendo verificada a formação de álcool coniferil e álcool dihidroconiferil. Ao 

empregarem 180 mg/L do aldeído, observaram após 12 horas, conversão de 

aproximadamente 88% do composto, com formação de 80 e 40 mg/L de álcool 

dihidroconiferil e álcool coniferil, respectivamente. 

A conversão de vanilina em meio YPD (pH 4,0) por Saccharomyces cerevisiae 

NCYC 956 foi estudada por Fitzgerald, Stratford e Narbad (2003). A taxa de conversão da 

vanilina em álcool vanilil de 1:1 foi observada apenas quando a levedura foi cultivada em 

presença de 150 mg/L do aldeído. Contudo, com o aumento da concentração de vanilina 

(1,0 g/L) esta taxa diminuiu e teores inferiores de álcool foram medidos e, ainda que em 
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baixos níveis, a presença de ácido vanílico foi constatada, não sendo verificado produto de 

bioconversão quando empregadas concentrações superiores a 2 g/L do aldeído. Os autores 

sugerem que nesta concentração elevada de vanilina os processos metabólicos essenciais 

poderiam ser afetados negativamente, seja por inibição direta das enzimas oxirredutases, 

como a álcool desidrogenase, ou pela redução de cofatores essenciais nesta bioconversão. 

Wulf et al. (1986) avaliaram a influência do pH e da temperatura sobre a conversão 

de vanilina (500 mg/L) por Saccharomyces cerevisiae 1278b em meio contendo D-glicose. 

Quando os ensaios foram realizado em pH 5,0, variando a temperatura de 30 a 55°C, os 

autores observaram que a maior produção de álcool vanilil ocorreu na menor temperatura 

empregada (30°C) e ao elevar a temperatura para 55°C não foi verificada a presença do 

álcool. No mesmo estudo foi verificado também a influência do pH sobre a produção de 

álcool vanilil pela levedura, ao variar o parâmetro de 2,0 a 5,0. Os autores observaram a 

maior concentração de álcool vanilil (170 mg/L) quando cultivada a levedura em pH 3,0 e 

temperatura de 30°C, o que representou um aumento de 88 e 79% quando comparado com 

os cultivos realizados em pH 2,0 e 5,0, respectivamente. 

De acordo com Liu (2011), algumas linhagens de Saccharomyces cerevisiae 

também apresentam capacidade natural de reduzir ácidos fenólicos. Este fato pode estar 

associado à presença da enzima ácido fenilacrílico descarboxilase (PAD), que atua nos 

ácidos p-cumárico, cinâmico e ferúlico. Esta enzima age diretamente na clivagem do C1 da 

cadeia lateral dos ácidos fenólicos, resultando na formação de 4-vinil-guaiacol, entre 

outros produtos. 

Huang, Dostal e Rosazza (1993) ao cultivarem Saccharomyces cerevisiae de 

panificação em condições de aerobiose em meio sintético contendo ácido ferúlico (1,0 

g/L), observaram a formação de 4-vinil-guaiacol como produto de conversão. Foi 

observado um pico máximo na concentração do produto após 2 horas, atingindo valores 

próximos a 800 mg/L. Após esse período, a concentração do álcool diminui, sendo 

completamente esgotada do meio após 6 horas. 

O 4-vinil-guaiacol, assim como as formas reduzidas e oxidadas da vanilina, foram 

encontradas como produtos de degradação do ácido ferúlico em diversas culturas, como 

em Debaryomyces hansenii (MATHEW; ABRAHAM; SUDHEESH, 2007), Candida 

lambica (DONAGHY; KELLY; McKAY, 1999) e Schizophyllum commune 

(TSUJIYAMA; UENO, 2008). Alguns autores sugerem esta mesma via de degradação 
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do ácido ferúlico em Saccharomyces cerevisiae, conforme ilustra a Figura 2.20. Mukai et 

al (2010) avaliaram a atividade de descarboxilação do ácido ferúlico quando cultivada 

diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae em meio contendo D-glicose (20 g/L).  Os 

autores concluíram que a reação é dependente de duas enzimas principais, denominadas 

PAD1 e FDC1. Nos ensaios em que apenas uma dessas enzimas foi expressa, não verificou 

a formação do 4-vinil-guaiacol.  

 

 

Figura 2.20 - Via proposta para o catabolismo de ácido ferúlico em Saccharomyces 

cerevisiae, conforme verificado para outros micro-organismos, como por exemplo, em 

Debaryomyces hansenii. (Modificado de MATHEW; ABRAHAM; SUDHEESH, 2007). 

 

Diante do exposto, o presente estudo propõe o uso de Saccharomyces cerevisiae de 

panificação como agente biológico de tratamento de hidrolisados hemicelulósicos de palha 

de arroz e poda de oliveira, uma vez que esta levedura é capaz de converter aldeídos e 

ácidos aromáticos (furanos e compostos fenólicos) em seus correspondentes álcoois e/ou 

ácidos, os quais são considerados menos tóxicos para diversos micro-organismos 

fermentativos, incluindo Pichia stipitis. Além disso, a levedura Saccharomyces cerevisiae 

não consome D-xilose, o principal açúcar presente em diversos hidrolisados 

hemicelulósicos, o que torna o processo vantajoso. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

O presente estudo tem como objetivo principal avaliar a capacidade de 

Saccharomyces cerevisiae em metabolizar os compostos tóxicos presentes nos hidrolisados 

hemicelulósicos de palha de arroz e poda de oliveira, visando melhorar a fermentabilidade 

destes hidrolisados por Pichia stipitis NRRL Y-7124. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar quimicamente os hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz e poda 

de oliveira; 

 Determinar a concentração dos hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz e de 

poda de oliveira na qual o bioprocesso de produção de etanol por Pichia stipitis sofra 

inibição; 

 Avaliar o tempo de tratamento biológico por Saccharomyces cerevisiae em 

hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz e de poda de oliveira, assim como em 

meio sintético mimetizando a concentração dos principais componentes em açúcares 

e compostos tóxicos presentes no hidrolisado de palha de arroz; 

 Avaliar a fermentabilidade dos meios biotratados (sob condições previamente 

estabelecidas) empregando a levedura Pichia stipitis NRRL Y-7124; 

 Avaliar o efeito da concentração celular, pH e agitação sobre o tratamento do 

hidrolisado de palha de arroz por Saccharomyces cerevisiae através da metodologia 

do planejamento experimental, visando máximos valores de fator de conversão de 

substrato em produto e produtividade volumétrica em etanol de Pichia stipitis; 

 Avaliar o perfil cinético da fermentação de Pichia stipitis em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz biotratado nas condições previamente selecionadas, 

empregando fermentador de bancada. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fermentação I do 

Departamento de Biotecnologia Industrial da Escola de Engenharia de Lorena da 

Universidade de São Paulo e nos Laboratórios do Departamento de Engenharia Química, 

Meio Ambiente e de Materiais do Grupo de Bioprocessos da Universidade de Jaén.  

 

4.1. Obtenção e concentração dos hidrolisados hemicelulósicos 
 

4.1.1. Matéria-prima 

 

A palha de arroz, fornecida por produtores de arroz da região de Lorena/SP, foi 

exposta ao sol para secagem e moída a 2,0 x 0,5 cm em moinho de martelo (BEMEDETTI 

– dupla 270). O resíduo de poda de oliveira foi obtido de produtores da região de 

Jaén/Espanha, sendo constituído de folhas e madeiras em uma proporção de 1:2 (m/m). O 

material foi secado ao sol, moído (30-40 mm) e tamisado para separar a fração de 

granulometria 0,425-0,600 mm. Ambos os materiais foram pesados, ensacados, 

caracterizados e armazenados até a realização do processo de hidrólise empregando ácido 

diluído. 

 

4.1.2. Hidrólise ácida e concentração dos hidrolisados hemicelulósicos 

 

O hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz foi obtido por catálise ácida em 

reator de aço inox (AISI 316) com capacidade nominal de 350 litros, aquecido 

indiretamente por resistência elétrica por meio de uma camisa de óleo. Foram empregados 

17,3 Kg de matéria-prima seca (20 Kg de palha com 13,40 ± 0,42% de umidade) e a reação 

foi realizada com ácido sulfúrico (98% p/p), na concentração de 100 mg H2SO4/g de 

matéria seca, a 126°C por 30 minutos e relação sólido:líquido de 1:10, de acordo com o 

procedimento descrito por Roberto, Mussatto e Rodrigues (2003). Após reação de hidrólise 

foi realizada a filtração do material para separação da fração líquida (hemicelulose) dos 

resíduos sólidos (celulignina). O hidrolisado hemicelulósico obtido foi concentrado oito 

vezes por processo de evaporação a vácuo 70
°
C ± 5

°
C visando aumentar o teor de D-xilose. 

Este processo foi realizado em concentrador (Precision Scientific – U.S.A) com 5 litros de 

capacidade nominal, operado de forma descontínua.  

O hidrolisado hemicelulósico de poda de oliveira foi obtido por catálise ácida em 

autoclave, realizada em frascos Erlenmeyer com capacidade de 2000 mL e um volume útil 
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de 1000 mL. Para a obtenção do hidrolisado foram empregados 100 g de resíduo seco de 

poda (105,4 g de matéria-prima com 5,4 ± 0,1 % de umidade) e um volume total da 

solução ácida de 1000 mL. A reação foi realizada com ácido sulfúrico (2%) em uma 

proporção de ácido concentrado (98% p/p) de 100 mg/g de matéria seca e uma relação de 

matéria seca solúvel/solução ácida de 1:10, a 121°C durante 90 minutos, sem agitação e 

pressão manométrica de 180 Kpa, conforme descrito por Mateo et al. (2013). Após 

processo de hidrólise, o hidrolisado de poda de oliveira foi filtrado para se separar os 

resíduos sólidos constituídos de celulignina da fração líquida e conservado a 4°C. Com o 

objetivo de aumentar o teor dos açúcares fermentescíveis em cinco vezes, o hidrolisado foi 

concentrado em rota-vapor, a uma temperatura de aproximadamente 70 ± 5°C.  

 

4.2. Biotransformação de compostos tóxicos por Saccharomyces cerevisiae  

 
 

4.2.1. Micro-organismo 

 

Para a realização do presente trabalho utilizou-se a levedura Saccharomyces 

cerevisiae comercial liofilizada com 2,5% de umidade (Dr. Oetker
® 

- Lotes: ABR 2014 3 

105, MAI 2012 2 136). A massa desejada da levedura foi reidratada em água destilada 

estéril, em uma relação de massa seca/água destilada de 1:10, por período de 10 minutos à 

temperatura ambiente (Thomaz, 2008), imediatamente antes do uso. Nessas condições 

verificou-se viabilidade celular igual ou superior a 85%. 

 

 

Figura 4.1 - Saccharomyces cerevisiae comercial liofilizada Dr. Oetker®. 
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4.2.2. Ensaios de biotransformação em meio sintético  

 

Nos ensaios de biotransformação por Saccharomyces cerevisiae em meio sintético 

foi utilizado uma solução de açúcares (15 g/L de D-glicose, 80 g/L de D-xilose e 15 g/L de 

L-arabinose), adicionados de ácido acético, furanos e compostos fenólicos, os quais foram 

avaliados individualmente e em combinação conforme apresentado na Tabela 4.1. Estas 

concentrações foram baseadas nos teores de açúcares e compostos tóxicos presentes no 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz empregado no presente estudo. 

Os experimentos foram realizados em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 50 

mL de meio de biotransformação. O pH inicial foi ajustado para 5,5 com solução estéril de 

NaOH (0,5%). Os frascos foram inoculados com 10 g/L de células reidratadas de 

Saccharomyces cerevisiae e posteriormente incubados em agitador rotatório a 200 rpm e 

30°C por 10 horas. A massa desejada de todos os compostos fenólicos e 5-HMF foram 

adicionadas diretamente na solução de açúcares previamente autoclavada a 112°C por 15 

minutos, imediatamente antes da inoculação. Para o ácido acético e furfural, foi adicionado 

o volume necessário de forma a obter a concentração desejada. 

 

Tabela 4.1 – Componentes tóxicos adicionados a meios sintéticos visando estudar a 

biotransformação destes compostos por Saccharomyces cerevisiae 
 

Meios de 

Biotransformação 

Composição (g/L) 

Ácido 

Acético 
5-HMF Furfural Vanilina 

Ácido p-

cumárico 

Ácido 

Ferúlico 

A 2,00 - - - - - 

B - 0,40 - - - - 

C - - 0,12 - - - 

D - - - 0,05 - - 

E - - - - 0,12 - 

F - - - - - 0,30 

G 2,00 0,40 0,12 0,05 0,12 0,30 

 

4.3. Ensaios de biotransformação em hidrolisados hemicelulósicos de palha de 

arroz e poda de oliveira  

 

Primeiramente, foi avaliado o tempo de tratamento dos hidrolisados 

hemicelulósicos de palha de arroz e poda de oliveira por Saccharomyces cerevisiae. Os 
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valores de pH dos hidrolisados foram ajustados para 5,5 com pastilhas de NaOH e, em 

seguida, foram centrifugados por 15 minutos a 1000xg para a remoção de precipitados. Os 

ensaios de biotransformação foram realizados em frascos Erlenmeyer de 250 mL com 50 

mL de hidrolisado sob agitação de 200 rpm, 30°C e uma massa seca de levedura de 0,5 g 

(~ 10 g/L), reidratada conforme descrito no item 4.2.1.  

  Para o hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, uma segunda etapa foi 

realizada com o objetivo de avaliar o efeito das variáveis: concentração de Saccharomyces 

cerevisiae, pH e fator de aeração, no tratamento do hidrolisado sobre a produção de etanol 

por Pichia stipitis. Para isto, foi empregado um planejamento experimental fatorial 

composto 2
3
 com face centrada e quadruplicata no ponto central, conforme apresentado na 

Tabela 4.2. Os ensaios foram realizados em frascos Erlenmeyer de 250 mL, sob agitação 

de 200 rpm, 30°C, por um período de 6 horas, porém, o volume de hidrolisado 

hemicelulósico empregado variou de acordo com os diferentes níveis de aeração desejados. 

A massa de Saccharomyces cerevisiae necessária para cada ensaio do planejamento foi 

reidratada conforme descrito no item 4.2.1.  

 

Tabela 4.2 - Níveis e valores dos fatores estudados no planejamento experimental fatorial 

composto 2
3
 com face centrada e quadruplicata no ponto central 

 

Variáveis 
Níveis 

-α Inferior (-1) Médio (0) Superior (+1) +α 

X1 = Biomassa (g/L) 5,0 5,0 10,0 15,0 15,0 

X2 = pH 3,0 3,0 5,5 8,0 8,0 

X3 = Aeração* 3,5 3,5 5,0 6,5 6,5 

* Os níveis de aeração foram determinados relacionando o volume útil dos frascos Erlenmeyer com o volume 

do hidrolisado empregado. 

 

As análises dos dados foram efetuadas pelo programa Design-expert, considerando 

os níveis de significância de 90% de confiança. Os resultados foram expressos em tabelas 

de estimativas de efeitos, erro-padrão, teste t de Student, assim como tabelas de análises de 

variância com colunas de causa de variação (CV), graus de liberdade (GL), soma dos 

quadrados (SQ), quadrado médio (QM) e nível de significância (p). 
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Como respostas deste tratamento foram avaliadas o fator de conversão de substrato 

em etanol (YP/S) e a produtividade volumétrica em etanol (QP), obtidos durante a 

fermentação do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz por Pichia stipitis. 

 

4.4. Processo fermentativo 

 

4.4.1. Micro-organismo, preparo do inóculo e condições de cultivo 

  

Na etapa fermentativa do presente trabalho, foi utilizada a levedura Pichia stipitis 

NRRL Y-7124, fornecida pela United States Department of Agriculture - USDA de Peoria, 

Illinois, EUA. Recentemente, Kurtzman e Suzuki (2010) propuseram a mudança do gênero 

desta levedura para Scheffersomyces por meio de análises filogenéticas. No entanto, no 

presente trabalho foi adotada a denominação antiga. 

A cultura foi mantida em meio de repique Ágar YMDP (extrato de malte 3,0 g/L, 

extrato de levedura 3,0 g/L, peptona 5 g/L, D-glicose 10 g/L, ágar-ágar 20 g/L), 

transferidas periódicas e conservada em geladeira a 4°C. 

O inóculo utilizado para as fermentações em meio semissintético e em hidrolisado 

hemicelulósico de poda de oliveira foi cultivado em (g/L): D-xilose (30,0), MgSO4.7H2O 

(1,1), (NH4)2HPO4 (3,0), KH2PO4 (18,8) e extrato de levedura (3,0). Foram utilizadas 

soluções concentradas de cada componente, as quais foram preparadas separadamente e 

esterilizadas a 121°C por 20 minutos, exceto a solução de D-xilose, que foi autoclavada a 

112°C por 15 minutos. As soluções foram então misturadas assepticamente de forma a se 

obter a concentração desejada de cada nutriente no meio de crescimento. 

Para as fermentações em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, o inóculo 

foi cultivado no próprio hidrolisado (não-tratado) com as concentrações de açúcares 

ajustadas por meio de diluição para (g/L): D-xilose (30,0), D-glicose (3,6), L-arabinose 

(3,6), acrescidas de 3,0 g/L de extrato de levedura. 

Os inóculos foram preparados transferindo-se uma alçada de células proveniente do 

repique em meio de manutenção para frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL de 

meio (semissintético ou hidrolisado hemicelulósico não-tratado). Os frascos inoculados 

foram incubados em agitador rotatório a 30°C, sob agitação de 200 rpm, por 24 horas. 

Após o cultivo do inóculo, as células foram separadas por centrifugação a 1100xg por 

20 minutos e ressuspensas em água destilada de forma a se obter uma suspensão celular 
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densa. A partir desta suspensão foi calculado o volume necessário para inocular o meio de 

fermentação com uma concentração celular inicial de 1,0 g/L de Pichia stipitis. 

 

4.4.2. Fermentação em frascos agitados 

 

Antes dos ensaios fermentativos, os meios avaliados (semissintético e hidrolisados 

hemicelulósicos) tiveram os seus pH ajustados com pastilhas de NaOH ou H2SO4 10 M, 

conforme necessário. Após cada alteração de pH, os hidrolisados foram centrifugados por 

15 minutos a 1000xg para a remoção de precipitados. 

 

4.4.2.1. Fermentação em meio semissintético 

 

O meio semissintético a ser estudado foi composto pelos açúcares e principais 

compostos tóxicos presentes no hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz previamente 

tratado por Sacharomyces cerevisiae, conforme apresentado na Tabela 4.1 (ensaio G). 

O meio foi suplementado com (g/L): MgSO4.7H2O (1,1), (NH4)2HPO4 (3,0), KH2PO4 

(18,8) e extrato de levedura (3,0). As fermentações foram realizadas em frascos 

Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de meio previamente tratado com Saccharomyces 

cerevisiae (item 4.2.2). Os frascos foram então incubados em agitador de movimento 

rotatório a 200 rpm, 30°C por 72 horas, e inoculados com uma concentração celular inicial 

de Pichia stipitis de 1,0 g/L. Durante as fermentações foram retiradas amostras em 

intervalos periódicos para o acompanhamento do pH, consumo de açúcares, produção de 

etanol, crescimento celular, concentração dos compostos tóxicos e varredura espectral na 

região do ultravioleta. 

 

4.4.2.2. Fermentação em hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz e poda de 

oliveira 

 

As fermentações em hidrolisados hemicelulósicos foram conduzidas em frascos 

Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de meio previamente tratado com células de 

Saccharomyces cerevisiae e incubados em agitador rotatório a 30°C, 200 rpm, por 

96 horas. O hidrolisado de palha de arroz foi suplementado com 3,0 g/L de extrato de 

levedura (SILVA, 2007), enquanto que para o hidrolisado de poda de oliveira foram 
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adicionados (NH4)2SO4 (3,0 g/L), MgSO4.7H2O (1,0 g/L), KH2PO4 (2 g/L), peptona (3,6 

g/L) e extrato de levedura (4,0 g/L). 

Para o acompanhamento do consumo de açúcares e ácido acético, produção de 

etanol, crescimento celular, variação de pH e consumo dos compostos fenólicos e 

furânicos, durante as fermentações foram retiradas amostras em períodos regulares de 

24 horas. 

 

4.5. Cinética do processo fermentativo em biorreator de bancada 

 

O perfil fermentativo de Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz não-tratado e tratado com Saccharomyces cerevisiae foi estudado em biorreator de 

bancada. Nesta etapa, foi utilizado um biorreator tipo tanque agitado modelo BIOSTAT B 

(B. Braun Biotech International – Alemanha) equipado com uma cuba de vidro com 2 

litros de capacidade total e controle de temperatura, agitação, aeração e pH, munido de 

duas turbinas de 6 pás planas. O volume de meio fermentativo foi de 1,2 litros e a condição 

de transferência de oxigênio utilizada foi de KLa próximo a 14 h
-1

. O hidrolisado foi 

inoculado com 1 g/L de células e a temperatura foi mantida a 30ºC no decorrer da 

fermentação, sendo retiradas amostras periodicamente para o acompanhamento das 

concentrações de células, açúcares e etanol. 

 

4.6. Métodos analíticos 

 

4.6.1. Caracterização das matérias-primas 

 

4.6.1.1. Determinação do teor de umidade  

 

Para as amostras de palha de arroz, aproximadamente 2,0 g do material foram 

colocados em uma balança de secagem por radiação infravermelha (IV 2000 Gehaka). A 

secagem foi realizada a uma temperatura de 105ºC até massa constante (variação de massa 

menor que 0,0005 g/min). 

Para o resíduo da poda de oliveira, a umidade foi determinada segundo a norma 

TAPPI 11 m-59, a partir da perda de peso de uma amostra de aproximadamente 1,0 g 

quando submetida a uma temperatura constante de 105 ± 1°C durante o período suficiente 

para alcançar peso constante. A porcentagem da umidade neste material foi determinada 

mediante a equação 4.1. 



85 

 

 

 

x100
M

MM
U(%)

S

sU            (4.1) 

 

Sendo: 

MU = Massa da amostra úmida (g) 

MS = Massa da amostra seca (g). 

 

4.6.1.2. Determinação de extratos aquosos e alcoólicos 

 

4.6.1.2.1. Determinação de extratos aquosos  

 

Para a determinação dos extratos aquosos em palha de arroz e poda de oliveira 

foram pesados aproximadamente 10 g de material seco, embalado em papel de filtro 

devidamente tarado e adicionados 350 mL de água ultrapura, submetendo-se 

posteriormente a mistura à ebulição em soxlet de 250 mL sobre uma placa calefatora de 

2000 W de potência durante 24 horas. Em seguida, a amostra foi secada em estufa a 105 ± 

1°C por um período de 24 horas. Depois o material foi retirado do papel de filtro e secado 

até alcançar peso constante. O conteúdo em extrato aquoso (%) foi calculado mediante a 

equação 4.2.   

 

100x
M

MM
ExtAq(%)

Si

SEAqSi 
           (4.2) 

 

Sendo: 

MSi = Massa seca inicial (g) 

MSEAq = Massa seca do extrato aquoso (g). 

 

4.6.1.2.2. Determinação de extratos alcoólicos 

 

A massa seca de palha de arroz e de poda de oliveira proveniente da extração 

aquosa foi empregada para determinação dos extratos alcoólicos. 

O material foi embalado em papel de filtro devidamente tarado e adicionados 350 mL de 

etanol, submetendo-se a mistura posteriormente à ebulição em soxlet de 250 mL sobre uma 

placa calefatora de 2000 W de potência durante 24 horas. Em seguida, a amostra foi secada 
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em estufa a 105 ± 1°C por 24 horas até obter peso constante. Para determinar o conteúdo 

em extrato alcoólico (%) foi empregada a equação 4.3.   

 

100x
M

MM
ExtAlc(%)

Si

SEAlCSi 
           (4.3) 

 

Sendo: 

MSi = Massa seca inicial (g)  

MSEAlC = Massa seca do extrato alcoólico (g). 

 

4.6.1.3. Determinação de celulose, hemicelulose, lignina insolúvel (Klason), lignina 

solúvel, grupo acetil e cinzas 

 

A palha de arroz e a poda de oliveira foram caracterizadas quanto ao teor de 

celulose, hemicelulose, lignina e cinzas, baseando-se na metodologia descrita por 

Browning (1967). Aproximadamente 2,0 g de matéria-prima seca in natura (MP) foram 

transferidos para um béquer de 50 mL contendo 10 mL de ácido sulfúrico (72% p/p). A 

mistura foi mantida em banho termostatizado a 60°C por 7 minutos, sob agitação constante 

com bastão de vidro. Após esse período, foram utilizados 275 mL de água destilada de 

forma a transferir quantitativamente todo o conteúdo do béquer para um Erlenmeyer de 

500 mL de volume útil, provocando a interrupção da reação. Em seguida o frasco foi 

fechado com papel alumínio e levado a autoclave a 1 atm, 121°C por 45 minutos, para 

completa hidrólise dos oligômeros restantes. 

Após a reação de hidrólise o frasco foi resfriado à temperatura ambiente e o 

material sólido restante foi separado da fração líquida por filtração em papel de filtro 

quantitativo previamente tarado. O hidrolisado foi recolhido em um balão volumétrico de 

500 mL e o sólido contido no papel de filtro foi lavado com água destilada de forma a fazer 

com que esta água fosse totalmente recolhida no mesmo balão. 

A fração líquida obtida foi analisada por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE), e as concentrações de D-glicose, D-xilose, L-arabinose e ácido acético foram 

utilizados para determinar as porcentagens de celulose, hemicelulose e grupo acetil 

existentes nos materiais empregados no presente estudo. O teor da celulose foi calculado 

através da equação 4.4, levando em consideração a massa de D-glicose presente na fração 

líquida. Os teores de hemicelulose (equação 4.5) e grupo acetil (equação 4.6) foram 
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calculados sobre as massas dos açúcares presentes na hemicelulose e do acido acético, 

respectivamente. 

 

100 x F x F x 
M

M
 Celulose % phC

MP

G                            (4.4) 

 

100 x F x F x 
M

)MM(
 seHemicelulo % phC

MP

AX           (4.5) 

 

100 x F x 
M

M
 Acetil Grupo % C

MP

HAc                             (4.6) 

 

Onde: 

MG = Concentração de D-glicose (g/L) x 0,5 L 

MMP = Massa seca das matérias-primas in natura 

MX = Concentração de D-xilose (g/L) x 0,5 L 

MA = Concentração de L-arabinose (g/L) x 0,5 L 

MHAc = Concentração de ácido acético (g/L) x 0,5 L 

Fph = Fator de perda de hidrólise: celulose (1,055) e hemicelulose (1,155) 

FC = Fator de conversão: celulose (0,90) e hemicelulose (0,88) e grupo acetil (0,72) 

 

O resíduo sólido (RS) retido no papel de filtro (lignina insolúvel) foi lavado 

novamente (1,5 L de água destilada) e secado em estufa a 105°C até atingir peso constante. 

Em seguida, para determinar o teor de cinzas, o RS foi submetido a um tratamento térmico 

em mufla, a 800°C, por 2 horas, até obtenção de peso constante. As porcentagens de 

lignina insolúvel e de cinzas presentes na palha de arroz foram calculadas de acordo com 

as equações 4.7 e 4.8, respectivamente. 

 

100 x 
M

M
  insolúvel Lignina %

MP

RS           (4.7) 

100 x 
M

M
  Cinzas %

MP

cinzas                          (4.8) 
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Onde: 

MRS = Massa seca do resíduo sólido – massa de cinzas 

MMP = Massa seca das matérias-primas in natura 

MCinzas = Massa de cinzas após calcinação   

 

Para determinação da lignina solúvel em meio ácido foi utilizada a metodologia 

descrita por Rocha, 2000. Uma alíquota de 5 mL do hidrolisado foi alcalinizada até pH 12 

pela adição de NaOH (6 M) e diluída em 100 mL de água destilada. A absorbância desta 

solução foi determinada com uso de espectrofotômetro (Hitachi High Technologies 

Corporation, Tokyo, Japan), em comprimento de onda a 280 nm e utilizando-se água 

destilada como referência (ALig280). A concentração de lignina solúvel (LS) foi calculada de 

acordo com as Equações 4.9 e 4.10, levando-se em consideração a normalização das 

concentrações de furfural e 5-HMF em função do fator de diluição empregado. A 

porcentagem de lignina solúvel foi obtida conforme demonstrado na equação 4.11. 

 

)ε x Cε x C(A HMFHMFFFPD280                                      (4.9) 

 

 10 x 3,279 )AA( 10 x 4,187C
4

PD280Lig280
2

LS
           (4.10) 

 

M

100  x  0,5  x  C
solúvel %Lignina

MP

LS                             (4.11) 

 

Onde: 

CF = Concentração de furfural (g/L) 

ɛF = Coeficiente de extinção do furfural (146,85 L/g.cm) 

CHMF = Concentração de 5-hidroximetilfurfural (g/L) 

ɛHMF = Coeficiente de extinção do 5-hidroximetilfurfural (114,00 L/g.cm). 

CLS = Concentração de lignina solúvel em meio básico (g/L) 

ALig280 = Absorbância da solução em 280 nm x taxa de diluição 

MMP = Massa seca das matérias-primas in natura 

 

4.6.2. Determinação do pH 

 

Os valores de pH das amostras de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz e 

dos meios semissintéticos foram determinadas por potenciometria em um aparelho 

HANNA HI221. Para o hidrolisado de poda de oliveira foi utilizado um aparelho Basic 20 

– Crison. 
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4.6.3. Espectro de varredura na região do ultravioleta 

 

O espectro de varredura na região do ultravioleta dos ensaios em hidrolisado de 

palha de arroz e meio definido foi realizado em espectrofotômetro Hitachi U-1800. Por 

outro lado, para os ensaios em hidrolisado de poda de oliveira empregou-se um aparelho 

Unican ATI – UV/VIS Spectrometer UV2. Estas análises foram realizadas na faixa do 

ultravioleta de 200 a 500 nm, com passo de 5 nm, utilizando-se cubeta de quartzo. 

A determinação do espectro de varredura foi realizada com os hidrolisados e meios 

sintéticos diluídos 1000 e 100 vezes, respectivamente. O pH destes meios foi ajustado para 

aproximadamente 12, tendo uma solução alcalina com pH 12 como branco.   

 

4.6.4. Determinação da concentração celular 

 

O crescimento celular das leveduras empregadas no presente estudo foi 

acompanhado em espectrofotômetro, por medida das absorbâncias a 600 nm utilizando 

água destilada como branco. A massa celular proveniente de amostras de volume 

conhecido foi lavada com água destilada e devidamente diluída para uma faixa de leitura 

entre 0,1 e 0,5 unidade de densidade óptica (DO). A concentração celular foi determinada 

utilizando-se a equação obtida por regressão linear dos dados de uma curva de calibração 

entre peso seco e absorbância.  

 

4.6.5. Determinação dos teores de açúcares, ácido acético, glicerol, xilitol e etanol 

 

Os teores de D-glicose, D-xilose, L-arabinose, glicerol, xilitol, ácido acético e 

etanol foram determinados por Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Para os 

ensaios em meio sintético e semissintético, bem como em hidrolisado de palha de arroz, as 

análises foram realizadas em um aparelho Agilent Technologies 1260 Infinity com detector 

de índice de refração. Por outro lado, para as análises em hidrolisado de poda de oliveira 

foi empregado um aparelho Shimadzu Prominence LC-20. Para ambas as determinações 

foram utilizadas colunas BIO-RAD Aminex HPX-87H (300 X 7,8 mm) (Hercules, CA, 

USA), nas seguintes condições: temperatura de 45°C; eluente: ácido sulfúrico 0,01 N; 

fluxo do eluente 0,6 mL/min; volume de amostra de 20 µL. Para as análises, as amostras 

foram diluídas com água deionizada e filtradas em Sep-Pack Cartidge C18 (Waters 
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Associate – MILLIPORE). As concentrações dos compostos foram calculadas a partir de 

curvas de calibração obtidas de soluções padrão. 

 

4.6.6. Determinação dos teores de furfural, 5-hidroximetilfurfural e compostos 

fenólicos de baixa massa molar 

 

Os monômeros fenólicos e furânicos foram quantificados apenas nos ensaios em 

meio sintético e em hidrolisado de palha de arroz. Suas concentrações foram determinadas 

por CLAE, em equipamento Agilent Technologies 1260 Infinity utilizando a coluna 

Waters Spherisorb C18 5um ODS2 4,6 x 100 mm, sob as seguintes condições: temperatura 

ambiente; eluente: acetonitrila/água (1/8 com 1% de ácido acético); fluxo 0,8 mL/min; 

volume de amostra: 20 µL e detector UV a 276 nm. As amostras foram diluídas com água 

deionizada e filtradas em membranas do tipo HSWP com poros de 0,45 µm (Waters 

Associate – MILLIPORE). As concentrações destes compostos foram calculadas a partir 

de curvas de calibração obtidas de soluções padrão. 

 

4.6.7. Determinação dos furanos totais 

 

A concentração de furanos totais foi determinada baseada no método sugerido por 

Martinez et al. (2000). As amostras dos hidrolisados hemicelulósicos foram diluídas 1000 

vezes e filtradas em membranas de tipo HSWP com poros de 0,45 µm (Waters Associate – 

MILLIPORE). Em seguida, um espectro na região do ultravioleta foi realizado para 

medida das absorbâncias nas regiões de 285 e 320 nm utilizando-se água destilada como 

branco.  

 

4.6.8. Determinação dos teores dos produtos derivados da lignina (PDL) 

 

A concentração de compostos fenólicos totais foi quantificada colorimetricamente 

pelo método modificado de Folin-Ciocalteu (Modificado de SINGLETON; ORTHOFER; 

LAMUELA-RAVENTÓS, 1999). Para os ensaios em hidrolisado de palha de arroz foi 

usado ácido gálico como padrão de calibração, enquanto que para o hidrolisado de poda de 

oliveira usou-se ácido caféico. Inicialmente, as amostras foram centrifugadas a 1300xg por 

20 min para a remoção de sólidos. O sobrenadante foi então filtrado em membrana de 0,45 

µm e devidamente diluído com água deionizada. Em tubo de ensaio foram adicionados 3,0 

mL da amostra e 0,2 mL de reagente de Folin. Após agitação em vórtice, a mistura foi 
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mantida em repouso por um período de 5 minutos e, em seguida, adicionado 0,8 mL de 

solução de (Na)2CO3 na concentração de 150 g/L. A reação foi mantida em repouso à 

temperatura ambiente, na ausência de luz por 30 minutos. Depois deste período foi feita a 

leitura de absorbância em espectrofotômetro a 760 nm. Para composição do branco, água 

deionizada foi adicionada em substituição à amostra. 

 

4.7. Determinação dos parâmetros fermentativos  

 

Para a análise dos resultados das fermentações foram determinados os seguintes 

parâmetros: fatores de conversão de substrato em células (Equação 4.12) e em etanol 

(Equação 4.13), produtividade volumétrica em etanol (Equação 4.14) e eficiência de 

conversão (Equação 4.15).  

 

(A)  Fator de conversão de substrato em células YX/S (g/g): 
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(B)  Fator de conversão de substrato em etanol YP/S (g/g): 
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(C)  Produtividade volumétrica em etanol QP (g/L.h): 
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(D)  Eficiência de conversão ƞ (%): 
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Onde: 

Xi e Xf – Concentração inicial e final de células (g/L) 

S1i e S1f – Concentração inicial e final de D-glicose (g/L) 

S2i e S2f – Concentração inicial e final de D-xilose (g/L) 

Pi e Pf – Concentração inicial e final de etanol (g/L) 

ti e tf – Tempo inicial e final da fermentação (h) 

 

4.8. Análise estatística 

 

A análise estatística foi efetuada pelo programa Design Expert e Statistica 5 

considerando os níveis de significância de 90% de confiança. Os resultados foram 

expressos em tabelas de estimativas de efeitos, gráficos de curvas ne nível, erro-padrão, 

teste t de Student, assim como tabelas de análise de variância com colunas de causa de 

variação (CV), graus de liberdade (GL), soma dos quadrados (SQ), quadrado médio (QM) 

e nível de significância (p). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização química da palha de arroz e da poda de oliveira  

 

Os teores percentuais dos componentes estruturais (celulose, hemicelulose, lignina 

e grupo acetil) e não-estruturais (extrativos e cinzas) da palha de arroz e da poda de 

oliveira empregadas no presente trabalho estão apresentadas na Tabela 5.1. Verifica-se que 

foram quantificados mais de 90% dos constituintes de ambos os materiais e que, dentre os 

componentes estruturais, a celulose correspondeu a maior parcela destas matérias-primas. 

Nota-se ainda que as frações celulósica e hemicelulósica presentes na palha de arroz foram 

de aproximadamente 1,4 e 1,7 vezes maiores aos encontrados para a poda de oliveira, no 

entanto, o teor de grupo acetil foi 1,3 vezes menor. Estes resultados encontram-se dentro 

dos valores reportados na literatura, sendo que para a palha de arroz os teores de celulose, 

hemicelulose, lignina e grupo acetil situam-se na faixa de: 35 a 43%, 23 a 26%, 14 a 25% e 

1,2 a 2,0%, respectivamente (ROBERTO; MUSSATTO; RODRIGUES, 2003; OBEROI et 

al., 2010), enquanto que, para o resíduo da poda de oliveira encontram-se na faixa de 25 a 

31% para a celulose, de 13 a 23% para a hemicelulose, de 19 a 24% para a lignina e de 1,8 

a 2,5% para o grupo acetil (ROMERO et al., 2007; MATEO et al., 2013). 

Com relação aos componentes não-estruturais, nota-se que a poda de oliveira 

apresentou um elevado teor de extrativos totais (27,1%), sendo o maior componente 

presente neste material, e este valor correspondeu cerca de duas vezes superior ao 

observado para a palha de arroz. Tais valores também estão de acordo com a literatura, que 

apresenta teores de extrativos totais para a poda de oliveira entre de 18 a 32% (CARA et 

al., 2007; ROMERO et al., 2007) e para a palha de arroz variando de 9 a 15% (SUN et al., 

2002; CHEN et al., 2011). 

Observa-se ainda na Tabela 5.1 que o teor de cinzas presente na palha de arroz foi 

cerca de três vezes superior ao da poda de oliveira e que ambos os teores encontraram-se 

de acordo com a literatura (ROBERTO; MUSSATTO; RODRIGUES, 2003; MATEO et 

al., 2013). De fato, a palha de arroz, quando comparada a outras matérias-primas 

lignocelulósicas, apresenta maiores valores deste componente, o qual pode variar de 12 a 

20% da massa seca total do material, dependendo do estado de conservação da matéria-

prima após a colheita.  
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Tabela 5.1 – Componentes estruturais e não-estruturais da palha de arroz e da poda de 

oliveira  

 

Componentes 
% p/p

 

Palha de Arroz Poda de Oliveira 

Celulose 35,1 ± 0,6 24,9 ± 0,5 

Hemicelulose 25,9 ± 0,5 15,3 ± 0,1 

Lignina total 18,4 ± 1,9 19,3 ± 0,1 

Lignina insolúvel 13,3 ± 2,0 17,6 ± 0,1 

Lignina solúvel 5,1 ± 0,1 1,7 ± 0,1 

Grupos acetil 1,5 ± 0,1 2,0 ± 0,1 

Cinzas 12,4 ± 0,3 3,4 ± 0,1 

Extrativos 14,4 ± 0,8 27,1 ± 1,4 

Aquoso 6,6 ± 0,2 23,3 ± 1,3 

Alcoólico 8,4 ± 0,3 3,8 ± 0,1 

TOTAL 107,7 ± 4,9 92,0 ± 1,1 

 Média de três determinações. 

 

5.2. Obtenção e caracterização do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz e 

de poda de oliveira 

 

A composição química dos hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz (HHPA) 

e poda de oliveira (HHPO), obtidos por catálise ácida conforme condições descritas no 

item 4.1.2, está apresentada na Tabela 5.2. Verifica-se uma separação seletiva entre as 

frações hemicelulósica e de celulignina, assim como variações nos teores de açúcares e 

compostos de degradação em função da matéria-prima e das condições de hidrólise 

empregada.  

A Tabela 5.2 mostra que as concentrações de açúcares totais presentes nos HHPA e 

HHPO após tratamento ácido foram de 18,27 e 23,70 g/L, respectivamente. Nota-se ainda 

que a D-xilose (13,98 g/L) foi o açúcar predominante no HHPA e que sua concentração foi 

cerca de seis vezes maior do que a D-glicose e L-arabinose. Para o HHPO, as 

concentrações de D-xilose (9,31 g/L) e D-glicose (10,61 g/L) foram similares, porém, 
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superiores em três vezes a de L-arabinose. Segundo MATEO et al. (2012), a combinação 

de folhas e madeira provenientes da poda da oliveira, em uma proporção de 1:2 (m/m), 

gera um hidrolisado hemicelulósico com concentrações similares de D-glicose e D-xilose. 

No entanto, no hidrolisado obtido apenas das folhas da poda a concentração de D-xilose é 

superior ao de D-glicose e o contrario é observado no hidrolisado proveniente somente da 

madeira resultante da poda, ou seja, o hidrolisado apresenta maior teor de 

D-glicose do que de D-xilose. 

Considerando que as frações hemicelulósicas da palha de arroz e da poda de 

oliveira no presente estudo corresponderam a 25,9 e 15,3% da matéria seca total, a 

recuperação da hemicelulose após processo de hidrólise ácida foi de aproximadamente 65 e 

87% do total das pentosanas (D-xilose e L-arabinose), dos quais 67 e 77% se referem a 

D-xilose, respectivamente. De fato, o processo hidrolítico de biomassa vegetal empregando 

ácido diluído apresenta como principal característica a elevada eficiência em solubilizar 

D-xilose (> 65%), sendo o teor da pentose variável de acordo com a matéria-prima e as 

condições reacionais empregadas durante a hidrólise (ROBERTO; MUSSATTO; 

RODRIGUES, 2003). 

Os hidrolisados hemicelulósicos também foram caracterizados quanto aos teores de 

ácido acético, furanos e compostos fenólicos, conforme mostrado na Tabela 5.2. Nota-se 

que a concentração destes compostos, os quais são consideravelmente tóxicos ao 

metabolismo microbiano, foram maiores no HHPO do que no HHPA, sugerindo assim, um 

maior grau de toxicidade do hidrolisado de poda de oliveira. Embora a concentração de 

ácido acético obtida no HHPO (1,56 g/L) tenha sido cerca de 30% superior ao observado 

no HHPA (2,19 g/L), estes valores correspondem à máxima concentração possível que 

poderiam ser obtidas com base nas quantidades de grupos acetil presentes nestas matérias-

primas lignocelulósicas (Tabela 5.1). Estes resultados indicam que nas condições de 

hidrólise empregadas ocorreu completa solubilização do grupo acetil na forma de ácido 

acético.  
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Tabela 5.2 - Composição química parcial dos principais componentes presentes nos 

hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz (HHPA) e poda de oliveira (HHPO) obtidos 

por catálise ácida diluída 

 

Componentes 

Hidrolisados Hemicelulósicos
 

HHPA HHPO 

Carboidratos  Concentração (g/L) 

Açúcares Totais 18,27 ± 0,48 23,70 ± 0,51 

D-glicose 2,20 ± 0,11 10,61 ± 0,22 

D-xilose 13,98 ± 0,62 9,31 ± 0,15 

L-arabinose 2,09 ± 0,09 3,78 ± 0,12 

Ácido Alifático Fraco  Concentração (g/L) 

Ácido Acético 1,56 ± 0,07 2,19 ± 0,07 

Furanos Concentração (g/L) 

Furanos Totais 
a
 0,57 ± 0,01  0,74 ± 0,04 

5-hidroximetilfurfural 0,130 ± 0,001 NA 

Furfural 0,111 ± 0,001 NA 

Ácido Furóico 0,234 ± 0,002 NA 

Compostos Fenólicos Concentração (g/L) 

Fenólicos Totais 
b
 2,96 ± 0,10  3,62 ± 0,19 

Vanilina 0,039 ± 0,001 NA 

Ácido Vanílico 0,018 ± 0,001 NA 

Ácido p-cumárico 0,116 ± 0,002 NA 

Ácido Ferúlico  0,112 ± 0,003 NA 

a
Metodologia de Martinez et al. (2000); 

b
Metodologia de Folin-Ciocalteu; NA (não analisado). 

  

Com relação aos furanos, nota-se no HHPA a presença de produtos de degradação 

de D-glicose (5-HMF) e de D-xilose (furfural), bem como o ácido furóico (produto de 

oxidação destes furanos). Nota-se também que o ácido furóico (0,234 g/L) foi o maior 

componente furânico contido no HHPA, com praticamente o dobro do teor observado para 
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o 5-HMF (0,130 g/L) e furfural (0,111 g/L). Estes teores quando somados representa um 

total de 0,475 g/L de furanos, ou seja, 83% do valor verificado para os furanos totais. O 

restante deste valor pode ser atribuído aos produtos de degradação da lignina, uma vez que 

tais compostos apresentam pouca absortividade na região de 280 nm, comprimento de 

onda o qual é quantificado a presença de furanos. Com base nas concentrações de 5-HMF e 

furfural encontrados no HHPA, pode-se inferir que a degradação de pentoses e hexoses foi 

de aproximadamente 7,8 e 1,1%, respectivamente, o que sugere baixa severidade do 

processo de hidrólise ácida deste material. Ainda em relação aos furanos, nota-se que o 

HHPO apresentou teor de furanos totais superior (23%) ao encontrado para o HHPA. 

Dentre os compostos fenólicos de baixa massa molar presentes no HHPA (Tabela 

5.2), as maiores concentrações (> 100 mg/L) foram observadas para os ácidos p-cumárico 

e ferúlico, seguidos da vanilina (39 mg/L) e do ácido vanílico (18 mg/L). Ainda em relação 

aos compostos provenientes da degradação da lignina, nota-se uma menor concentração de 

fenólicos totais no HHPA (2,96 g/L) quando comparado ao HHPO (3,62 g/L). Vale 

ressaltar ainda que a soma da concentração dos compostos fenólicos individuais contidos 

no HHPA representou 9,6% do valor verificado para os fenólicos totais no mesmo 

hidrolisado, o que sugere a presença de outros compostos fenólicos de baixa massa molar 

e/ou de estruturas polifenólicas, os quais não foram identificados. 

A Tabela 5.3 mostra os níveis de açúcares, ácido acético, furanos e compostos 

fenólicos após a concentração dos hidrolisados de palha de arroz e poda de oliveira. Nota-

se que os teores de açúcares, em ambos os hidrolisados, foram proporcionais aos fatores de 

concentração empregados, significando que não ocorreu degradação das pentoses e 

hexoses em quantidades consideráveis durante o processo de concentração. Porém, os 

demais componentes avaliados tiveram seus teores aumentados de acordo com o tipo de 

composto. Para o ácido acético, foi verificado um aumento de 1,5 e 2,5 vezes para o 

HHPAC e HHPOC, respectivamente, e o teor deste composto no HHPOC (5,4 g/L) foi 

praticamente o dobro do observado para o HHPAC (2,4 g/L). O maior aumento verificado 

no teor de ácido acético no HHPOC pode ser atribuído principalmente às condições 

empregadas na etapa de concentração, uma vez que, este composto apresenta ponto de 

ebulição, sob vácuo, inferior a temperatura empregada durante este processo (70°C), 

aumentando assim sua volatilidade (PERRY; GREEN, 1997). 
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Tabela 5.3 - Composição química parcial dos principais componentes presentes nos 

hidrolisados hemicelulósicos concentrados de palha de arroz (HHPAC) e poda de oliveira 

(HHPOC)  

 

Componentes 

Hidrolisados Hemicelulósicos Concentrados 

HHPAC HHPOC 

Carboidratos  Concentração (g/L) FC Concentração (g/L) FC 

Açúcares Totais 132,71 ± 0,20 7,3 121,01 ± 0,65 5,1 

D-glicose 16,84 ± 0,10 7,7 52,62 ± 0,25 5,0 

D-xilose 98,56 ± 0,04  7,1 48,82 ± 0,22  5,2 

L-arabinose 17,31 ± 0,01 8,3 19,57 ± 0,46 5,2 

Ácido Alifático Fraco  Concentração (g/L) FC Concentração (g/L) FC 

Ácido Acético 2,37 ± 0,01 1,52 5,40 ± 0,13 2,47 

Furanos Concentração (g/L) FC Concentração (g/L) FC 

Furanos Totais 
a
 0,94 ± 0,01 1,65 1,29 ± 0,08  1,74 

5-hidroximetilfurfural 0,706 ± 0,04  5,43 NA  -  

Furfural 0,361 ± 0,002 3,25 NA - 

Ácido Furóico 1,37 ± 0,07 5,85 NA - 

Compostos Fenólicos Concentração (g/L) FC Concentração (g/L) FC 

Fenólicos Totais 
b
 11,67 ± 0,33 3,94 14,20 ± 0,40 3,92 

Álcool Vanilil 0,104 ± 0,01 - NA  - 

Vanilina 0,084 ± 0,004 2,15 NA - 

Ácido Vanílico 0,106 ± 0,009  5,88 NA - 

Ácido Siríngico 0,044 ± 0,003 - NA  - 

Ácido p-cumárico 0,193 ± 0,001 1,66 NA  

Ácido Ferúlico 0,386 ± 0,001  3,44 NA - 

a
Metodologia de Martinez et al. (2000); 

b
Metodologia de Folin-Ciocalteu; FC (fator de concentração); NA 

(não avaliado). 
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Os níveis de furanos totais presentes em ambos os hidrolisados foram aumentados 

em aproximadamente 1,7 vezes após processo de concentração, sendo constatado um teor 

de 0,94 g/L para o HHPAC e 1,29 g/L para o HHPOC. Quando avaliados individualmente 

os compostos furânicos presentes no HHPAC, verifica-se que os teores destes compostos 

foram aumentados entre 3,25 e 5,85 vezes. Estes resultados mostram que a volatilidade do 

furfural, sob vácuo, é superior ao do 5-HMF e ácido furóico, por isso apresentou um fator 

de concentração inferior. 

A Tabela 5.3 mostra ainda um aumento de aproximadamente 3,9 vezes nos níveis 

de fenólicos totais em ambos os hidrolisados após processo de concentração, constatando 

um teor de 11,67 e 14,20 g/L para o HHPAC e HHPOC, respectivamente. Em relação aos 

compostos fenólicos de baixa massa molar quantificados no HHPAC, verifica-se que o 

fator de concentração para estes compostos foi bastante variável (de 1,66 a 5,88 vezes). 

Nota-se também a presença de álcool vanilil e ácido siríngico, os quais não foram 

verificados no hidrolisado de palha de arroz original. A diferença observada no fator de 

concentração destes compostos fenólicos está relacionada com a estrutura química de cada 

componente, uma vez que, de uma forma geral, a presença de grupos metoxilas no anel 

aromático diminui a solubilidade dos ácidos fenólicos (GRANT; LANGEVIN, 2002). Este 

fato explica, por exemplo, o menor fator de concentração observado para o ácido 

p-cumárico em relação aos demais ácidos fenólicos contidos neste hidrolisado. 

O espectro de varredura na região do ultravioleta para os hidrolisados de palha de 

arroz e poda de oliveira (original e concentrado) foi realizado como uma análise 

complementar com o objetivo de confirmar o aumento nos teores dos compostos 

aromáticos após processo de concentração a vácuo destes hidrolisados. Este espectro 

fornece informações sobre os produtos de degradação de lignina e furanos, pois os 

compostos fenólicos apresentam seus máximos valores de absorbância em 220, 250 e 350 

nm (SILVA; CARNEIRO; ROBERTO, 2013a) e os furanos são absorvidos em 

280 nm, uma vez que apenas uma pequena parte da lignina solúvel é quantificada neste 

comprimento de onda (MARTINEZ et al., 2000). A Figura 5.1 apresenta o espectro de 

varredura na região do ultravioleta dos hidrolisados de palha de arroz e de poda de oliveira, 

antes e após processo de concentração destes hidrolisados. Nota-se que ambos os 

hidrolisados apresentaram o maior valor de absortividade no comprimento de onda em 220 

nm, sendo o valor encontrado no HHPAC inferior ao encontrado para o HHPOC (71%).  
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Figura 5.1 - Espectro de varredura na região do ultravioleta dos hidrolisados 

hemicelulósicos de (A) palha de arroz (original: linha preta e concentrado: linha vermelha) 

e (B) poda de oliveira (original: linha azul e concentrado: linha laranja). 
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Ainda em relação aos comprimentos de onda característicos dos compostos 

fenólicos (250 e 300 nm), observa-se um aumento de aproximadamente 3,0 vezes nos 

valores de absortividade após concentração a vácuo dos hidrolisados. Para o pico em 280 

nm, característico dos furanos, o aumento verificado na absorbância foi de 

aproximadamente 2,5 vezes, independente do hidrolisado. Estes resultados confirmam ao 

obtidos por análise cromatográfica, os quais apontam uma maior toxicidade do HHPOC 

em relação ao HHPAC.  

 

5.3. Avaliação da fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz e de poda de oliveira por Pichia stipitis  
 

A fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz foi avaliada 

através de cultivos de Pichia stipitis em hidrolisado concentrado com diferentes teores de 

açúcares totais, conforme apresentado na Figura 5.2. 

As Figuras 5.2-A-D apresentam a cinética de consumo de D-glicose, 

D-xilose, L-arabinose e ácido acético por Pichia stipitis, respectivamente, quando 

empregados 80, 105 e 130 g/L de açúcares totais. Verifica-se que no meio contendo 80 g/L 

de açúcares, a levedura foi capaz de consumir completamente D-glicose e D-xilose, após 

24 e 72 horas respectivamente, e que o ácido acético foi consumido juntamente com estes  

açúcares, sendo completamente esgotado do meio após 48 horas de cultivo. Vale ressaltar 

que em concentrações superiores a 80 g/L de açúcares totais no HHPA, a levedura não foi 

capaz de consumir D-glicose e D-xilose, e que independente da concentração de açúcares, 

a L-arabinose não foi consumida pela levedura.  

Como esperado, o crescimento celular e a produção de etanol (Figuras 5.2-E e F, 

respectivamente), ocorreu apenas nas fermentações realizadas em hidrolisado de palha de 

arroz contendo 80 g/L de açúcares totais, atingindo seus valores máximos de 20 e 22 g/L 

respectivamente, após 72 horas de cultivo. Nesta condição o valor de produtividade 

volumétrica em etanol (QP) foi de 0,31 g/L.h, o fator de conversão de substrato em etanol 

(YP/S) de 0,33 g/g e o fator de conversão de substrato em células (YX/S) de 0,30 g/g. 
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Figura 5.2 - Consumo de (A) D-glicose, (B) D-xilose, (C) L-arabinose e (D) ácido acético, 

(E) crescimento celular e (F) produção de etanol quando cultivada a levedura Pichia 

stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz com concentrações de açúcares 

totais de 130 g/L (■), 105 g/L (●) e 80 g/L (▲). 
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O fato de Pichia stipitis não ter sido capaz de assimilar D-glicose e D-xilose, assim 

como de produzir etanol, quando cultivada em meio contendo teor de açúcar superior a 80 

g/L pode estar associado aos níveis mais elevados de compostos tóxicos presentes nestas 

concentrações de hidrolisado. De fato, Roberto et al. (1991), estudando a produção de 

etanol por Pichia stipitis a partir de meio semissintético contendo D-xilose (20 a 145 g/L) 

verificaram que a levedura foi capaz de fermentar elevadas concentrações de D-xilose. 

O perfil fermentativo de Pichia stipitis no hidrolisado hemicelulósico de poda de 

oliveira contendo aproximadamente 80 g/L de açúcares totais está apresentado na Figura 

5.3. Verifica-se que a levedura foi capaz de consumir parcialmente D-glicose (30%) e 

ácido acético (23%), não sendo observado consumo de D-xilose e L-arabinose. Como 

consequência do pobre consumo de D-glicose, nota-se ainda, que a levedura apresentou 

baixo crescimento celular, não sendo capaz de produzir etanol. 
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Figura 5.3 - Consumo de D-glicose (■), D-xilose (■), L-arabinose (■) e ácido acético (■), 

crescimento celular (■) e produção de etanol (■) quando cultivada a levedura Pichia 

stipitis em hidrolisado hemicelulósico de poda de oliveira contendo 80 g/L de açúcares 

totais. 

 

Estes resultados mostram que o hidrolisado de poda de oliveira é mais tóxico para a 

levedura Pichia stipitis do que o hidrolisado de palha de arroz, quando empregada as 

mesmas concentrações de açúcares totais (80 g/L). De fato, o resultado de caracterização 
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química do HHPOC apresentou maiores teores de ácido acético, furanos e compostos 

fenólicos quando comparado ao HHPAC, o que afetou negativamente o metabolismo 

fermentativo da levedura. 

 

5.4. Biotransformação de compostos tóxicos por Saccharomyces cerevisiae em meio 

sintético e em hidrolisados hemicelulósicos  

 

Considerando a baixa fermentabilidade dos hidrolisados hemicelulósicos contendo 

concentrações de açúcares totais superiores a 80 g/L, ensaios de biotransformação por 

Saccharomyces cerevisiae foram realizados em diferentes meios. Estes ensaios tiveram 

como objetivo avaliar o potencial da levedura em converter os compostos tóxicos presentes 

nestes meios em outros com menor grau de toxicidade para a levedura Pichia stipitis. Para 

isso foram empregadas as seguintes condições: 10 g/L de Saccharomyces cerevisiae, pH 

5,5 e fator de aeração de 5,0 (Vfrasco/Vmeio). 

 

5.4.1. Meio sintético 

 

O meio sintético empregado nesta etapa do trabalho mimetizou a concentração dos 

açúcares e compostos tóxicos presentes no HHPA (com 105 g/L de açúcares totais), sendo 

compostos por: D-glicose (12 g/L), D-xilose (80 g/L) e L-arabinose (12 g/L), adicionados 

de ácido acético (2,0 g/L), 5-HMF (500 mg/L), furfural (120 mg/L), vanilina (50 mg/L), 

ácido p-cumárico (120 mg/L) e ácido ferúlico (300 mg/L), empregados individualmente ou 

combinados. 

O consumo dos açúcares, o crescimento celular e a formação de produtos 

metabólicos (etanol e glicerol) por Saccharomyces cerevisiae, na presença dos diferentes 

compostos tóxicos avaliados estão apresentados na Figura 5.4. Nota-se que o consumo de 

D-glicose foi completo após 2 horas de ensaio, independente do tipo de composto tóxico 

adicionado e que ambas as pentoses não foram assimiladas pela levedura (Figura 5.4-A). 

Com relação ao perfil de formação de biomassa e produtos metabólicos por 

Saccharomyces cerevisiae durante o biotratamento, verifica-se em todos os meios 

avaliados um pequeno crescimento celular (cerca de 2 g/L), com formação de 

aproximadamente 5,0 e 0,71  g/L de etanol e glicerol, respectivamente (Figura 5.4-B). 
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Figura 5.4 - (A) Consumo de açúcares e (B) formação de biomassa, etanol e glicerol por 

Saccharomyces cerevisiae em meio sintético contendo individualmente ácido acético 

(vermelho), 5-HMF (azul), furfural (verde), vanilina (preto), ácido ferúlico (laranja), ácido 

p-cumárico (amarelo) e em combinação (vinho). 
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A Figura 5.5 mostra o perfil de assimilação dos compostos tóxicos e a formação 

dos produtos de conversão destes compostos por Saccharomyces cerevisiae. Nota-se que 

dentre os compostos avaliados (individualmente), apenas o ácido acético não foi 

consumido pela levedura (Figura 5.5-A). Verifica-se também que o 5-HMF, furfural e 

vanilina foram completamente assimilados por Saccharomyces cerevisiae, porém, em 

diferentes tempos de biotransformação. Para os meios que foram adicionados de furfural 

ou vanilina (Figuras 5.5-C e D) este consumo foi em 1 hora, enquanto que, no meio 

contendo apenas 5-HMF (Figura 5.5-B) foram necessárias 4 horas de ensaio de 

biotransformação para que a levedura assimilasse completamente o composto. Nota-se 

ainda que, durante a assimilação dos furanos ocorreu a formação de ácido furóico, com 

uma concentração máxima de aproximadamente 50 e 80 mg/L, o que equivaleu a 11 e 31% 

da concentração inicial de 5-HMF e furfural, respectivamente. Estes resultados indicam 

que o ácido furóico não foi o produto preferencial da biotransformação dos furanos pela 

levedura Saccharomyces cerevisiae, uma vez que apresentaram baixos teores. De fato, nos 

meios contendo apenas 5-HMF, além do ácido furóico, verificou-se também um pico 

cromatográfico com tempo de retenção de 2,4 minutos, sugerindo a formação de outro 

composto como produto de bioconversão deste furano.  

De acordo com a literatura, o ácido furóico não é o principal produto de conversão 

de 5-HMF e furfural por Saccharomyces cerevisiae, sendo estes compostos 

preferencialmente convertidos em seus correspondentes álcoois (KOOPMAN et al., 2010; 

LIU, 2011). Por exemplo, Taherzadeh et al. (1999) ao cultivar Saccharomyces cerevisiae 

CBS 8066 em meio contendo D-glicose (50 g/L) e furfural (2 g/L), verificaram que o 

maior produto de conversão do furano foi o álcool furfuril, seguido do ácido furóico, com 

concentrações inferiores a 1% em relação ao teor de furfural adicionado. 

Conforme mencionado anteriormente, a vanilina foi completamente assimilada por 

Saccharomyces cerevisiae após 1 hora de ensaio, sendo observada a formação de álcool 

vanilil e ácido vanílico, com concentrações máximas de aproximadamente 40 e 5 mg/L, 

observadas após 4 e 2 horas de ensaio respectivamente (Figura 5.5-D). Estas concentrações 

quando somadas foram equivalentes a aproximadamente 85% do teor inicial de vanilina, 

indicando que outros produtos possam ter sido formados, porém, não foram identificados. 

Fitzgerald, Stratford e Narbad (2003), empregando Saccharomyces cerevisiae em meio 

contendo D-glicose (20 g/L) na presença de 150 mg/L de vanilina também observaram a 

produção de álcool vanilil como principal produto de conversão da vanilina, seguida do 

ácido vanílico. 
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Figura 5.5 - Perfil de assimilação dos principais compostos tóxicos avaliados 

individualmente e seus produtos de conversão por Saccharomyces cerevisiae. 
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Em relação aos ácidos hidroxicinâmicos (ácidos p-cumárico e ferúlico), nota-se que 

estes compostos foram pobremente assimilados por Saccharomyces cerevisiae. O perfil de 

assimilação do ácido p-cumárico mostrou-se lento, atingindo 26% de redução em seu teor 

após 8 horas de ensaio de biotransformação (Figura 5.5-E). Embora não tenha sido 

identificado qualquer produto de conversão do ácido p-cumárico nas condições 

cromatográficas empregadas foram detectados dois picos com tempos de retenção de 3,3 e 

5,0 minutos, formados após 1 hora de ensaio. Vanbeneden et al. (2008) estudando a 

biotransformação de ácido p-cumárico por Saccharomyces cerevisiae verificaram a 

formação de 4-vinilfenol e 4-etilfenol como produtos de conversão deste ácido fenólico. 

Portanto, os picos cromatográficos verificados após a conversão do ácido p-cumárico 

poderiam corresponder a estes compostos. 

Conforme apresentado na Figura 5.5-F, a concentração de ácido ferúlico (290 

mg/L) decresceu para 240 mg/L após 8 horas de ensaio de biotransformação por 

Saccharomyces cerevisiae, com formação de 30 mg/L de álcool vanilil como único 

produto de conversão. Esta concentração de álcool vanilil correspondeu a 70% do máximo 

que poderia ser obtido a partir do teor inicial de ácido ferúlico, indicando a formação de 

outro produto de conversão do ácido ferúlico pela levedura. De acordo com a literatura, o 

4-vinil-guiacol tem sido identificado como o principal produto metabólico da conversão de 

ácido ferúlico por Saccharomyces cerevisiae (HUANG; DOSTAL; ROSAZZA, 1993; 

VANBENEDEN et al., 2008). No entanto, o 4-vinil guaiacol é facilmente convertido a 

álcool vanilil, o que justificaria a presença deste composto no presente trabalho (MUKAI 

et al., 2010).  

Nesta etapa foi avaliado também a biotransformação dos compostos tóxicos por 

Saccharomyces cerevisiae quando todos estes estavam presentes no meio (combinado), 

assim como seus produtos de conversão. A Figura 5.6-A mostra o perfil de assimilação do 

ácido acético na presença dos demais compostos avaliados. Nota-se que houve um 

aumento de 15% em sua concentração após 8 horas de ensaio, o que foi diferente do 

observado no meio contendo apenas este composto. Este aumento no teor de ácido acético 

verificado neste ensaio pode ser justificado pela presença de furanos (5-HMF e furfural), 

uma vez que a conversão destes compostos por Saccharomyces cerevisiae leva a um 

decréscimo na concentração de NADPH e como consequência um aumento nos níveis de 

acetato excretados ao meio (HEER; HEINE; SAUER, 2009). 

 



109 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

100

200

300

400

500

600

700

Á
c
id

o
 A

c
é
ti

c
o

 (
g

/L
)

5
-H

M
F

, 
F

u
r
fu

r
a

l,
 Á

c
id

o
 p

-c
u

m
á

r
ic

o
,

V
a

n
il

in
a
 e

 Á
c
id

o
 F

e
r
ú

li
c
o

 (
m

g
/L

)

Tempo (h)

A

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

10

20

30

40

50

Á
ci

d
o

 F
u

ró
ic

o
, 

Á
lc

o
o

l 
V

a
n

il
il

e 
Á

ci
d

o
 V

a
n

íl
ic

o
 (

m
g

/L
)

Tempo (h)

B

 

 

 

200 250 300 350 400 450 500

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0  T0h 

 T1h 

 T2h 

 T4h 

 T6h 

 T8h

A
b

so
rb

â
n

ci
a

Comprimento de onda (nm)

C

 

 

 

 

Figura 5.6 - (A) Perfil de assimilação de ácido acético (■), 5-HMF (■), furfural (■), 

vanilina (■), ácido p-cumárico (■) e ácido ferúlico (■), (B) formação de ácido furóico (●), 

álcool vanilil (●) e ácido vanílico (●) e (C) espectro de varredura na região do ultravioleta 

durante tratamento biológico do meio sintético por Saccharomyces cerevisiae. 
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Ainda em relação à Figura 5.6-A, verifica-se que o 5-HMF, o furfural e a vanilina 

foram completamente assimilados pela levedura Saccharomyces cerevisiae, porém, nestas 

condições a assimilação do 5-HMF ocorreu após 8 horas de ensaio de biotransformação. 

Este comportamento difere do observado para o ensaio contendo individualmente o 

5-HMF, uma vez que foi necessário apenas 4 horas para a assimilação total deste composto 

pela levedura. Para o furfural e a vanilina foi verificado o mesmo tempo de assimilação do 

observado quando empregado individualmente tais compostos. Estes resultados indicam 

que o tempo de tratamento é um importante fator a ser considerado na bioconversão destes 

compostos por Saccharomyces cerevisiae.  

Os resultados de biotransformação do 5-HMF e do furfural mostram ainda a 

formação de ácido furóico como único produto de conversão destes furanos (Figura 5.6-B). 

Nesta condição, a concentração de ácido furóico (13 mg/L) equivaleu a apenas 2% do teor 

total de furanos contidos inicialmente no meio, sendo este valor muito abaixo do observado 

quando empregado individualmente o 5-HMF ou furfural. Estes resultados mostram que o 

perfil de biotransformação destes furanos por Saccharomyces cerevisiae quando em 

presença de outros compostos apresentou-se de forma diferente do verificado quando 

fornecido individualmente o 5-HMF ou furfural, sugerindo assim, a formação de outros 

compostos como produtos de bioconversão destes furanos por Saccharomyces cerevisiae.  

Nota-se também na Figura 5.6-B, que o álcool vanilil (41 mg/L) e o ácido vanílico 

(5,5 mg/L) foram os produtos de conversão da vanilina por Saccharomyces cerevisiae. 

Estes teores foram os mesmos dos observados nos ensaios contendo individualmente o 

composto, indicando que a presença de outros compostos fenólicos e/ou furânicos não 

altera o metabolismo da levedura. 

 Para os ácidos p-cumárico e ferúlico, a Figura 5.6-A mostra ainda que, a levedura 

foi capaz de assimilar pobremente estes compostos, com decréscimo de 15% em seus 

teores após 8 horas de ensaio. Este comportamento também foi observado quando 

fornecido individualmente estes ácidos fenólicos. Em relação aos produtos de conversão do 

ácido ferúlico, foi verificada a formação de álcool vanilil. É valido ressaltar que, nestas 

condições de biotransformação não foram verificados os picos cromatográficos com tempo 

de retenção de 3,3 e 5,0 minutos, observados nos ensaios contendo individualmente o ácido 

p-cumárico. Estes resultados sugerem ainda que a levedura Saccharomyces cerevisiae pode 

ter convertido o ácido p-cumárico em outros produtos metabólicos não identificados, ou 

ainda, consumido como fonte de carbono.  
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O espectro de varredura na região do ultravioleta do meio sintético contendo todos 

os compostos tóxicos avaliados, antes e após ensaios de biotransformação por 

Saccharomyces cerevisiae está apresentado na Figura 5.6-C. Dentre o intervalo de 

absortividade avaliado (200 a 500 nm), foram analisados três picos distintos nos 

comprimentos de onda de 220, 280 e 350 nm, os quais apresentaram os maiores valores de 

absorbância. Nota-se um decaimento de aproximadamente 26% no valor da absortividade 

no comprimento de onda de 350 nm, na primeira hora de ensaio, permanecendo este valor 

constante até o final do processo. Para o comprimento de onda em 280 nm, nota-se um 

decaimento de 37% no valor de absorbância na primeira hora de tratamento, sendo 

constatada ao final do processo uma redução de 76%. Diferente do observado nestes 

comprimentos de onda, a absortividade em 220 nm foi aumentada em aproximadamente 

31% após 8 horas de ensaio de biotransformação por Saccharomyces cerevisiae. Estes 

resultados corroboram com os observados para as análises cromatográficas, mostrando que 

o maior decaimento no teor dos ácidos fenólicos foi verificado na primeira hora de ensaio 

de biotransformação e que os aldeídos furânicos foram assimilados gradualmente pela 

levedura. De acordo com Liu (2011), a região de 220 nm é caracterizada pela absortividade 

de diversos álcoois aromáticos (LIU, 2011), e o aumento verificado na absorbância neste 

comprimento de onda é justificado pela presença de álcool vanilil como produto de 

bioconversão da vanilina e/ou ácido ferúlico por Saccharomyces cerevisiae.  

 

5.4.2. Hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz  

 

O hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz contendo 105 g/L de açúcares totais 

foi submetido ao tratamento biológico por Saccharomyces cerevisiae visando avaliar o 

perfil de assimilação dos compostos tóxicos presentes neste meio pela levedura em 

diferentes tempos. Conforme apresentado na Figura 5.7, durante o biotratamento a 

levedura foi capaz de consumir completamente a D-glicose após 6 horas de ensaio, 

enquanto que ambas as pentoses permaneceram inalteradas. Neste período ocorreu a 

formação de 6,9 e 2,0 g/L de etanol e glicerol, respectivamente.  
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Figura 5.7 - (A) Consumo de açúcares, (B) ácido acético e (C) formação de produtos 

metabólicos por Saccharomyces cerevisiae em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz. D-glicose (■), D-xilose (■), L-arabinose (■), etanol (■) e glicerol (■). 

 

A Figura 5.8 apresenta o perfil de assimilação de ácido acético, furanos e 

compostos fenólicos e o espectro de varredura na região do ultravioleta durante o 

tratamento do hidrolisado de palha de arroz pela levedura Saccharomyces cerevisiae, assim 

como os produtos desta bioconversão. Nota-se que o ácido acético não foi consumido pela 

levedura, sendo observado um aumento de aproximadamente 40% em sua concentração 

após 10 horas de tratamento (Figura 5.8-A). Como discutido anteriormente, o aumento 

observado no teor de ácido acético deve-se à presença de furfural e 5-HMF no meio de 

biotransformação. De fato, como verificado nos ensaios em meio sintético, o teor de ácido 

acético apresentou-se inalterado quando fornecido individualmente, porém, em meio 

contendo todos os compostos tóxicos avaliados, houve um aumento em sua concentração 

após 8 horas de ensaio de biotransformação por Saccharomyces cerevisiae. 

Em relação aos furanos, nota-se na Figura 5.8-B que a levedura foi capaz de 

assimilar quase que completamente o 5-HMF e furfural (> 90%) e apenas baixos níveis de 

ácido furóico (9%) foram observados nas primeiras horas de ensaio. Nota-se ainda que, 

após este período ocorreu um aumento na concentração de ácido furóico. Esta variação 

verificada no teor de ácido furóico está associada ao fato do composto ser formado como 

um dos produtos de conversão de 5-HMF e furfural por Saccharomyces cerevisiae. 
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Figura 5.8 – Assimilação de (A) ácido acético, (B) furanos, (C) compostos fenólicos e (D) 

espectro de varredura na região do ultravioleta durante o tratamento do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz por Saccharomyces cerevisiae. 5-HMF (●), furfural (●), 

ácido furóico (●), vanilina (►), álcool vanilil (►), ácido vanílico (►), ácido siríngico 

(►), ácido p-cumárico (►) e ácido ferúlico (►). 

 

Nota-se na Figura 5.8-C que a assimilação dos compostos fenólicos por 

Saccharomyces cerevisiae foi incompleta e variável. Observa-se para a vanilina, por 

exemplo, que sua concentração foi reduzida em aproximadamente 60%, enquanto que para 

os ácidos p-cumárico e ferúlico a assimilação foi de apenas 20 e 15%, respectivamente. Em 

relação ao ácido siríngico, nota-se que a levedura Saccharomyces cerevisiae não foi capaz 

de assimilar o composto, porém, foi verificado um aumento de 31 e 87% no teor de ácido 

vanílico e álcool vanilil. O aumento na concentração destes compostos está relacionado 
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com a conversão de vanilina por Saccharomyces cerevisiae, conforme verificado também 

para os ensaios de biotransformação em meio sintético. 

A Figura 5.8-D apresenta o espectro de varredura na região do ultravioleta do 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz durante o tratamento por Saccharomyces 

cerevisiae. Nota-se que a maior redução de absorbância para os comprimentos de onda a 

280, 320 e 350 foi verificada após 6 horas de biotratamento, com uma queda de 

aproximadamente 35% no valor de absortividade. 

Os resultados referentes às reduções nos compostos tóxicos por Saccharomyces 

cerevisiae em hidrolisado de palha de arroz alcançados no presente estudo estão dentro da 

faixa de variação reportada na literatura para o mesmo hidrolisado, porém, para diferentes 

métodos de destoxificação. Por exemplo, Silva, Carneiro e Roberto (2013a) verificaram 

que os teores de furanos foram reduzidos em aproximadamente 50% ao destoxificarem em 

diferentes condições o hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz empregando processo 

oxidativo avançado. Em outro estudo, Mussatto e Roberto (2001) verificaram reduções nas 

concentrações de fenólicos totais entre 18 e 33% quando empregado carvão ativado no 

tratamento de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz. 

 

5.4.3. Hidrolisado hemicelulósico de poda de oliveira 

 

O perfil de assimilação dos açúcares e compostos tóxicos presentes no hidrolisado 

hemicelulósico de poda de oliveira (HHPO), durante o tratamento biológico com 

Saccharomyces cerevisiae está apresentado na Figura 5.9. Nota-se que a levedura foi capaz 

de consumir 47% de D-glicose, após 18 horas de ensaio, não sendo observado neste 

período consumo dos demais açúcares contidos neste hidrolisado. Verifica-se também que 

durante a assimilação destes açúcares, ocorreu baixa produção de etanol (4,6 g/L) e de 

glicerol (0,95 g/L). 

Em relação ao ácido acético, nota-se um aumento de aproximadamente 13% na 

concentração deste composto ao final do biotratamento (Figura 5.9-B). Este aumento 

também foi observado nos ensaios de biotransformação em meio sintético e em hidrolisado 

de palha de arroz, decorrente da presença de furfural e compostos fenólicos nestes meios. 

De fato, neste ensaio foi verificado decréscimo no teor de furanos e fenólicos totais de 

aproximadamente 50 e 10%, respectivamente, o que poderia diminuir os níveis de NADPH 

e consequentemente aumentar os teores de acetato excretados ao meio (Figura 5.9-B). 
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Figura 5.9 – (A) Consumo de D-glicose (■), D-xilose (■) e L-arabinose (■), formação de 

etano (■) e glicerol (■), (B) assimilação de ácido acético (●), furanos (●) e fenólicos (●) e 

(C) varredura espectral na região do ultravioleta durante o tratamento do hidrolisado 

hemicelulósico de poda de oliveira por Saccharomyces cerevisiae. 
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A Figura 5.9-C apresenta o espectro de varredura na região do ultravioleta nos 

diferentes tempos de tratamento do hidrolisado de poda de oliveira. Verifica-se que o 

maior decréscimo no valor de absorbância para toda a região estudada (200 a 50 nm) foi de 

aproximadamente 25%, verificados após 12 horas de tratamento biológico. 

Quando comparados os resultados do presente trabalho com os observados para 

outros métodos de destoxificação de hidrolisado hemicelulósico de poda de oliveira, 

verifica-se que as reduções nas concentrações de furanos e fenólicos encontraram-se dentro 

da faixa reportada na literatura. Mateo et al. (2013), ao destoxificarem hidrolisado de poda 

de oliveira por alteração de pH (empregando CaO para elevar o pH até 10), verificaram 

reduções de 56% nos teores de furanos totais. No mesmo estudo, tratando este hidrolisado 

com acetato de etila, os autores verificaram uma remoção mais acentuada de furfural 

(94%) e fenólicos totais (49%). Em outro trabalho, Díaz et al. (2009) verificaram uma 

redução de 47% na concentração de furfural ao tratarem o hidrolisado de poda de oliveira 

por alteração de pH. 

Um ponto positivo observado no presente estudo foi a pequena perda de açúcares 

fermentescíveis durante o tratamento biológico com Saccharomyces cerevisiae, tendo em 

vista que, em geral, as diferentes estratégias de destoxificação de hidrolisados 

hemicelulósicos normalmente utilizados, acarretam em perdas consideráveis nas 

concentrações de açúcares, o que pode comprometer a viabilidade do processo. Carvalho et 

al. (2005), avaliando o tratamento do destoxificação de hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana-de-açúcar por um sistema combinado de carvão ativado e resina de troca 

iônica, observaram reduções de 40% no teor de D-xilose. Em outro estudo, Mussatto, 

Santos e Roberto (2004), avaliando o processo de destoxificação de hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz por sistemas de adsorção em carvão ativado, observaram 

que as reduções nas concentrações de açúcares variaram entre 4 e 18%.  

Os resultados apresentados nesta etapa do trabalho permitem concluir que a 

levedura Saccharomyces cerevisiae foi capaz de assimilar os principais compostos tóxicos 

avaliados, independente do meio de biotransformação. Além disso, considerando que o 

tempo foi uma importante variável observada nas modificações químicas destes meios, se 

faz necessário avaliar a fermentabilidade por Pichia stipitis em cada tempo do tratamento 

biológico avaliado. 
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5.5. Efeito do tempo de tratamento biológico do hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz sobre a produção de etanol por Pichia stipitis 

 

Nesta etapa foi avaliado o efeito do tempo do tratamento biológico do hidrolisado 

de palha de arroz por Saccharomyces cerevisiae sobre a fermentabilidade deste meio por 

Pichia stipitis. Para melhor compreensão do texto, os ensaios foram nomeados de acordo 

com as diferentes condições de tempo de biotratamento: hidrolisado não-tratado (HT0) e 

hidrolisado biotratado por 2 horas (HT2), 4 horas (HT4), 6 horas (HT6), 8 horas (HT8) e 10 

horas (HT10). 

A Figura 5.10 apresenta o consumo de açúcares e a formação de biomassa e etanol 

por Pichia stipitis após os diferentes tempos de tratamento do hidrolisado de palha de arroz 

por Saccharomyces cerevisiae. Vale ressaltar que a concentração inicial de D-glicose 

variou de acordo com o tempo de biotratamento, uma vez que, durante esta etapa, a 

levedura Saccharomyces cerevisiae assimilou este açúcar.  

Nota-se que para o hidrolisado não-tratado não ocorreu consumo de açúcares 

(D-glicose e D-xilose) por Pichia stipitis e que após o tratamento biológico a levedura foi 

capaz de consumir completamente a D-glicose residual (proveniente do biotratamento) nos 

ensaios TH2 e TH4, após 24 e 48 horas de fermentação respectivamente. Além disso, no 

ensaio TH2 foi verificado consumo de 12% de D-xilose e no ensaio TH4, 27% desta 

pentose foi consumida por Pichia stipitis. Estes resultados mostram que embora tenha sido 

observado um baixo consumo de D-xilose e que um elevado tempo foi necessário para a 

levedura consumir a D-glicose, o tratamento biológico empregado conseguiu reduzir a 

toxicidade do hidrolisado. 

Verifica-se na Figura 5.10-B que à medida que o tempo de tratamento biológico do 

hidrolisado foi aumentado para 6, 8 e 10 horas (HT6, HT8 e HT10), o consumo de D-xilose 

por Pichia stipitis foi de 57, 40 e 51%, respectivamente. Estes resultados indicam que 

acima de 6 horas de biotratamento não há favorecimento de consumo de D-xilose pela 

levedura Pichia stipitis, portanto, é o tempo limite de tratamento biológico do hidrolisado 

de palha de arroz por Saccharomyces cerevisiae nas condições avaliadas no presente 

estudo. 
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Figura 5.10 - (A) Consumo de D-glicose, (B) D-xilose, (C) L-arabinose, (D) crescimento 

celular e (E) produção de etanol por Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz, submetidos à biotratamento por Saccharomyces cerevisiae. HT0 (■), HT2 (●), 

HT4 (▲), HT6 (▼), HT8 (◄) e HT10 (►). 
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De fato, as Figuras 5.10-D e E mostram que durante o cultivo de Pichia stipitis em 

HT6 foi obtida a maior produção de biomassa e de etanol, que atingiram valores máximos 

de 8,6 e 8,9 g/L, respectivamente. Vale ressaltar ainda que em tempos menores de 

tratamento do hidrolisado de palha de arroz (HT2 e HT4), a levedura Pichia stipitis 

apresentou fase de adaptação de aproximadamente 24 horas, o que indica que nestas 

condições de tempo o hidrolisado ainda apresentava-se com elevado grau de toxicidade.  

De um modo geral, o tratamento do hidrolisado por Saccharomyces cerevisiae 

levou a aumentos no consumo de açúcares, no crescimento celular e na produção de etanol, 

bem como redução na fase de latência da levedura Pichia stipitis, porém, em alguns casos, 

sem sua eliminação. O emprego de diversas estratégias de destoxificação de hidrolisados 

hemicelulósicos acarreta em consideráveis melhoras na fermentabilidade destes 

hidrolisados por Pichia stipitis, entretanto, mesmo após tais tratamentos também são 

observados períodos de latência nos perfis fermentativos da levedura, o que provavelmente 

esteja associado à presença de compostos potencialmente tóxicos que não foram totalmente 

removidos durante o tratamento (NIGAM, 2002; SILVA; CARNEIRO; ROBERTO, 2013). 

Os parâmetros fermentativos do cultivo de Pichia stipitis em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz para os diferentes tempos de biotratamento avaliados 

estão apresentados na Tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4 - Parâmetros fermentativos de Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz (HHPA) após diferentes tempos de tratamento com Saccharomyces 

cerevisiae 

 

Tempo de Biotratamento do 

HHPA 

Parâmetros Fermentativos de Pichia stipitis 

YX/S 

(g/g) 

YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/L.h) 

HT0 0,0 0,0 0,0 

HT2 0,11 0,0 0,0 

HT4 0,21 0,15 0,041 

HT6 0,16 0,18 0,086 

HT8 0,20 0,12 0,042 

HT10 0,12 0,14 0,060 

HT0 (hidrolisado não-tratado), HT2, HT4, HT6, HT8 e HT10 (hidrolisado biotratado por 2, 4, 6, 8, e 10 horas 

respectivamente). YX/S (fator de conversão de substrato em células), YP/S (fator de conversão de substrato em 

etanol) e QP (produtividade volumétrica em etanol). 
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Os resultados referentes aos parâmetros fermentativos de Pichia stipitis 

apresentados na Tabela 5.4 estão de acordo com o perfil assimilativo de açúcares e a 

formação de biomassa e etanol por Pichia stipitis, uma vez que para o ensaio HT6 foram 

verificados os maiores valores de YP/S (0,18 g/g) e QP (0,08g g/L.h), quando comparado 

aos demais meios avaliados. 

Definida a condição de tempo do biotratamento do hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz que apresentou melhorias na fermentação de Pichia stipitis, foram 

realizados também ensaios fermentativos com Pichia stipitis em hidrolisado 

hemicelulósico de poda de oliveira (HHPO) e em meio semissintético (MS) biotratados 

nestas condições.  

As Figuras 5.11 e 5.12 apresentam o perfil de consumo de açúcares e a formação de 

biomassa e etanol por Pichia stipitis em HHPO e MS, respectivamente. Nota-se que para 

ambos os meios avaliados o biotratamento favoreceu a fermentabilidade de Pichia stipitis. 

Em relação ao HHPO verifica-se um período de adaptação da levedura Pichia stipitis de 

aproximadamente 48 horas, com o consumo de D-glicose e D-xilose iniciado somente após 

este tempo, os quais foram consumidos simultaneamente (Figura 5.11-A). Nota-se ainda 

que no hidrolisado biotratado, após este período de adaptação, a levedura consumiu 

completamente a hexose e 52% de D-xilose. Neste mesmo intervalo de tempo, no 

hidrolisado não-tratado o consumo de D-glicose foi de apenas 24%, não sendo observado 

consumo de D-xilose pela levedura Pichia stipitis. Além disso, não foi verificado consumo 

de L-arabinose, em ambos os hidrolisados. De acordo com Liu et al. (2004), estudando o 

efeito do furfural (1,0 a 11,0 g/L) sobre o metabolismo fermentativo de Pichia stipitis 

NRRL Y-7124, o consumo de D-glicose somente foi iniciado após a levedura converter o 

furano em álcool furfuril, contornando assim a toxicidade do meio. 

Como consequência do biotratamento do HHPO, verifica-se uma concentração 

celular e produção de etanol por Pichia stipitis de 6,1 e 7,1 g/L, respectivamente, 

alcançados após 96 horas de fermentação (Figura 5.11-B). Nestas condições os valores dos 

parâmetros fermentativos para o hidrolisado tratado foram de 0,14 g/g para o fator de 

conversão de substrato em produto (YP/S) e de 0,06 g/L.h para a produtividade volumétrica 

em etanol (QP).  
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Figura 5.11 - (A) Consumo de D-glicose (■), D-xilose (■), L-arabinose (■), (B) 

crescimento celular (●) e produção de etanol (●) por Pichia stipitis em hidrolisado 

hemicelulósico de poda de oliveira. Hidrolisado não-tratado (símbolo aberto) e hidrolisado 

previamente tratado com Saccharomyces cerevisiae por 6 horas (símbolo fechado). 
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O tratamento biológico do meio semissintético mimetizando as concentrações dos 

principais componentes em açúcares e compostos tóxicos presentes no hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz (com 105 g/L de açúcares totais) foi também avaliado. 

Vale ressaltar que, para uma melhor comparação e discussão dos resultados, nos meios 

com e sem os inibidores não foram adicionados D-glicose, uma vez que durante o 

biotratamento a levedura Saccharomyces cerevisiae consumiu completamente este açúcar. 

A Figura 5.12 mostra que a levedura Pichia stipitis consumiu completamente a 

D-xilose nos meios sem a presença dos inibidores e biotratado, com produção máxima de 

células e etanol de aproximadamente 15 e 20 g/L, respectivamente. No entanto, verifica-se 

que para alcançar estes máximos valores de concentração celular e etanol nos ensaios em 

meio biotratado, a levedura necessitou de um maior período de tempo. Nos ensaios 

fermentativos em meio contendo todos os inibidores (não-tratado), a levedura consumiu 

72% de D-xilose, com crescimento celular e produção de etanol de aproximadamente 11 

g/L, verificados após 72 horas de ensaios fermentativo. 

Nota-se na Figura 5.12-C que a presença dos inibidores impactou mais fortemente o 

fator de conversão de substrato em produto (YP/S) do que a produtividade volumétrica em 

etanol (QP) de Pichia stipitis. Verifica-se valores de YP/S entre 0,21 e 0,28 g/g e de QP entre 

0,16 e 0,38 g/L.h, com os maiores valores destes parâmetros observados no meio sem a 

presença dos compostos tóxicos. Os valores de QP para o meio semissintético contendo os 

inibidores (não tratado) e biotratado por 6 horas por Saccharomyces cerevisiae, 

apresentaram um decréscimo de 60 e 40% respectivamente, quando comparado aos valores 

obtidos nos ensaios em meio semissintético sem a presença dos compostos tóxicos. Estes 

resultados sugerem que o hidrolisado de palha de arroz apresenta em sua composição 

outros compostos potencialmente tóxicos ao metabolismo de Pichia stipitis, uma vez que a 

levedura não foi capaz de consumir D-xilose e produzir etanol em hidrolisado não-tratado. 

O comportamento fermentativo de Pichia stipitis em MS contendo todos os 

compostos tóxicos (sem tratamento) foi semelhante ao observado para o HHPO. Nesta 

condição, também foi verificado que a levedura necessitou de um período de adaptação às 

condições adversas do meio fermentativo, para enfim iniciar o consumo de D-xilose e a 

produção de etanol e células. 
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Figura 5.12 - (A) Consumo de D-xilose (quadrado) e L-arabinose (circulo), (B) 

crescimento celular (triângulo) e produção de etanol (estrela) e (C) parâmetros 

fermentativos de Pichia stipitis. Sem compostos tóxicos não-tratado (preto), com 

compostos tóxicos não-tratado (vermelho) e biotratado com Saccharomyces cerevisiae por 

6 horas (azul). 
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Para efeito de comparação, alguns parâmetros fermentativos de Pichia stipitis, 

observados nos diferentes meios avaliados, estão sumarizados na Tabela 5.5. Nota-se que o 

tratamento biológico de todos os meios apresentou um efeito positivo sobre estes 

parâmetros. Por exemplo, verifica-se que a produtividade volumétrica em etanol no MS 

biotratado apresentou um valor de aproximadamente 40% superior quando comparado com 

o MS contendo os inibidores (sem tratamento).  

 

Tabela 5.5 – Análise comparativa dos parâmetros fermentativos de Pichia tipitis quando 

cultivada em hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz (HHPA) e de poda de oliveira 

(HHPO) e em meio semissintético (MS) tratados por 6 horas com Saccharomyces 

cerevisiae nas seguintes condições: 10 g/L de células, pH 5,5 e fator de aeração 5,0  

 

Meios avaliados 
YX/S 

(g/g) 

YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/L.h) 

MS 

Sem inibidores não-tratado 0,22 0,28 0,38 

Com inibidores não-tratado 0,19 0,21 0,16 

Biotratado 0,16 0,23 0,23 

HHPA 
Não-tratado 0 0 0 

Biotratado 0,16 0,18 0,09 

HHPO 
Não-tratado 0,07 0 0 

Biotratado 0,13 0,14 0,06 

 

A Tabela 5.5 mostra também que o biotratamento dos hidrolisados de palha de 

arroz e de poda de oliveira por 6 horas empregando Saccharomyces cerevisiae forneceu 

um meio com menor grau de toxicidade, o qual permitiu melhorar a fermentabilidade 

destes hidrolisados por Pichia stipitis. No entanto, os parâmetros fermentativos de Pichia 

stipitis nestes hidrolisados foram inferiores aos valores observados para o meio 

semissintético contendo os inibidores (sem tratamento). 

De forma geral, pode-se concluir que o tratamento biológico dos hidrolisados 

hemicelulósicos de palha de arroz e de poda de oliveira empregando a levedura 

Saccharomyces cerevisiae por 6 horas pode ser considerado promissor, porém, estudos 

adicionais são ainda necessários para melhorar a fermentabilidade destes hidrolisados por 

Pichia stipitis. 
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5.6. Efeito da concentração de Saccharomyces cerevisiae, pH e aeração no 

tratamento biológico do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz sobre a 

produção de etanol por Pichia stipitis 

 

Nesta etapa foi utilizado um planejamento fatorial composto com face centrada 

para avaliar quantitativamente o efeito de cada variável estudada (concentração de 

Saccharomyces cerevisiae, pH e fator de aeração) no tratamento biológico de hidrolisado 

de palha de arroz sobre a produção de etanol por Pichia stipitis. 

A realização desta etapa do trabalho consistiu em submeter o hidrolisado de palha 

de arroz (contendo 105 g/L de açúcares totais) a um tratamento com Saccharomyces 

cerevisiae por 6 horas, variando a concentração celular de 5 a 15 g/L, pH de 3,0 a 8,0 e 

fator de aeração de 3,5 a 6,5 (Vfrasco/Vmeio), conforme matriz apresentada na Tabela 5.6. 

O hidrolisado obtido em cada condição experimental foi fermentado por Pichia stipitis 

para avaliar o impacto do tratamento biológico sobre o processo fermentativo desta 

levedura. 

O perfil de consumo de açúcares, assim como a formação de células e etanol por 

Pichia stipitis após as diferentes condições de biotratado do hidrolisado de palha de arroz, 

estão apresentados nas Figuras 5.13 e 5.14, respectivamente. Nestas figuras são mostrados 

também os perfis de fermentação em hidrolisado não-tratado. Diante do grande número de 

ensaios e para uma melhor compreensão dos dados, estes foram divididos em três grupos, 

separados de acordo com o pH inicial empregado na etapa anterior de biotratamento do 

hidrolisado.  

De uma forma geral, nota-se na Figura 5.13 que todas as condições do 

planejamento favoreceram o consumo de D-glicose e D-xilose nas fermentações de Pichia 

stipitis, não sendo verificado consumo destes açúcares no hidrolisado não-tratado. 

Observa-se também que a D-glicose foi completamente consumida do meio em todos os 

casos avaliados, sendo o tempo de consumo deste açúcar dependente de sua concentração 

inicial, uma vez que em determinadas condições de tratamento do hidrolisado a levedura 

Saccharomyces cerevisiae também foi capaz de consumir a hexose. 
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Tabela 5.6 – Condições do planejamento experimental fatorial composto 2
3
 com face 

centrada e quadruplicata no ponto central  

 

Ensaios 

Níveis codificados Níveis reais 

Biomassa 

(X1) 

pH 

(X2) 

Aeração 

(X3) 

Biomassa 

(g/L) 
pH 

Aeração 

(Vfrasco/Vmeio) 

01 -1 -1 -1 5,0 3,0 3,5 

02 +1 -1 -1 15,0 3,0 3,5 

03 -1 +1 -1 5,0 8,0 3,5 

04 +1 +1 -1 15,0 8,0 3,5 

05 -1 -1 +1 5,0 3,0 6,5 

06 +1 -1 +1 15,0 3,0 6,5 

07 -1 +1 +1 5,0 8,0 6,5 

08 +1 +1 +1 15,0 8,0 6,5 

09 -1 0 0 5,0 5,5 5,0 

10 +1 0 0 15,0 5,5 5,0 

11 0 -1 0 10,0 3,0 5,0 

12 0 +1 0 10,0 8,0 5,0 

13 0 0 -1 10,0 5,5 3,5 

14 0 0 +1 10,0 5,5 6,5 

15 (PC) 0 0 0 10,0 5,5 5,0 

16 (PC) 0 0 0 10,0 5,5 5,0 

17 (PC) 0 0 0 10,0 5,5 5,0 

18 (PC) 0 0 0 10,0 5,5 5,0 

PC: ponto central.  
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Em relação a D-xilose, verifica-se que o consumo desta pentose por Pichia stipitis 

nos hidrolisados biotratados situou-se dentro da faixa de 38 a 83%. Para os hidrolisados 

previamente tratados em pH 3,0 (Figura 5.13-D), a porcentagem de consumo de D-xilose 

pela levedura foi superior a 60%, com exceção do ensaio 01, o qual apresentou o menor 

consumo observado. Vale ressaltar que neste ensaio, todas as variáveis avaliadas durante o 

tratamento biológico foram empregadas em seus níveis mínimos. Nestas condições de pH 

(empregado durante o tratamento biológico) o maior consumo de D-xilose (77%) por 

Pichia stipitis foi observado no ensaio 05, o qual apresentou a maior produção de etanol 

(16 g/L) e crescimento celular (9,3 g/L), quando comparado a todos os outros ensaios 

realizados nesta etapa do trabalho. As condições de biotratamento empregadas no ensaio 

05 foram: 5,0 g/L de Saccharomyces cerevisiae, pH 3,0 e fator de aeração de 6,5. Para os 

demais ensaios deste grupo (tratamento em pH 3,0) os teores de etanol encontraram-se 

entre 6,9 e 12,3 g/L (Figura 5.14-D). 

A Figura 5.13-E mostra que o consumo de D-xilose por Pichia stipitis em 

hidrolisado previamente tratado em pH 5,5 encontrou-se dentro da faixa de 44 a 65%. 

Nestas condições foram verificadas crescimento celular entre 4,3 e 6,9 g/L (Figura 5.14-B) 

e produção máxima de etanol entre 3,9 e 8,2 g/L (Figura 5.14-E), observados após 72 horas 

de fermentação. É importante ressaltar que estas concentrações de etanol são referentes ao 

álcool produzido durante fermentação de Pichia stipitis.  

O maior consumo de D-xilose (entre 70 e 83%) por Pichia stipitis foi verificado nos 

ensaios empregando o hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz previamente tratado 

em pH 8,0, com exceção do ensaio 12, que apresentou um consumo de apenas 46% (Figura 

5.14-F). Nesta condição foi verificado produção de etanol na faixa de 8,3 e 10,2 g/L, sendo 

verificado para o ensaio 12 a formação de apenas 2,3 g/L do álcool (Figura 5.14-F). Nota-

se ainda na Figura 5.14-C que o crescimento da levedura em todos os ensaios deste grupo 

encontrou-se abaixo do maior crescimento observado (ensaio 05 - tratado em pH 3,0).  

Analisando os parâmetros fermentativos nas diferentes condições avaliadas, nota-se 

na Figura 5.15 que os valores de produtividade volumétrica em etanol (QP) sofreram 

grandes variações (0,042 a 0,157 g/L.h), o que demonstra que as diferentes condições de 

tratamento empregadas tiveram influência sobre este parâmetro.  
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Figura 5.13 - Consumo de D-glicose (A, B e C) e D-xilose (D, E e F) nas fermentações de Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz não tratado (HNT - estrela) e biotratado por Saccharomyces cerevisiae nas diferentes condições do planejamento experimental: 

tratamento realizado em pH 3,0 (A e D - quadrado), pH 5,5 (B e E - círculo) e pH 8,0 (C e F - triângulo). 
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Figura 5.14 - Crescimento celular (A, B e C) e produção de etanol de Pichia stipitis (D, E e F) quando cultivada a levedura em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz não tratado (HNT - estrela) e biotratado por Saccharomyces cerevisiae nas diferentes condições do 

planejamento experimental: tratamento realizado em pH 3,0 (A e D - quadrado), pH 5,5 (B e E - círculo) e pH 8,0 (C e F - triângulo). 
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Os maiores valores de QP (aproximadamente 0,15 g/L.h) foram alcançados nos 

ensaios 05 e 11. Com relação ao fator de conversão de substrato em etanol (YP/S), verifica-

se que este parâmetro apresentou pouca variação (0,12 a 0,23 g/g), com exceção do ensaio 

12, o qual foi observado o menor valor para YP/S (0,09 g/g). Nota-se ainda que, para todos 

os ensaios do planejamento, foram verificados valores de QP e YP/S superiores ao 

observado para o hidrolisado não-tratado, uma vez que a levedura Pichia stipitis não foi 

capaz de fermentar este meio. 
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Figura 5.15 - (A) Produtividade volumétrica em etanol e (B) fator de conversão de 

substrato em etanol verificados nas fermentações com Pichia stipitis em hidrolisado não 

tratado (HNT) e tratado por Saccharomyces cerevisiae nas diferentes condições proposto 

pelo planejamento experimental. 
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5.6.1. Análise estatística  

 

  Para a análise estatística dos dados, os parâmetros fermentativos (YP/S e QP) de 

Pichia stipitis foram analisados como respostas, conforme apresentado na Tabela 5.7. Os 

resultados referentes aos teores de açúcares e de compostos de degradação da biomassa 

vegetal (furanos e fenólicos), presentes ou formados durante o metabolismo de 

Saccharomyces cerevisiae em função do tratamento realizado, encontram-se apresentados 

no Apêndice A.  

 

Tabela 5.7 – Parâmetros fermentativos de Pichia stipitis após 72 horas de fermentação 

utilizando hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz submetidos as diferentes condições 

de biotratamento com Saccharomyces cerevisiae de acordo com planejamento fatorial 

 

Ensaios 

Níveis Reais Parâmetros Fermentativos 

X1 X2 X3 
YP/S 

(g/g) 

QP 

 (g/L.h) 

E01 5,0 3,0 3,5 0,20 0,089 

E02 15,0 3,0 3,5 0,20 0,106 

E03 5,0 8,0 3,5 0,18 0,110 

E04 15,0 8,0 3,5 0,18 0,101 

E05 5,0 3,0 6,5 0,20 0,154 

E06 15,0 3,0 6,5 0,22 0,129 

E07 5,0 8,0 6,5 0,14 0,074 

E08 15,0 8,0 6,5 0,14 0,078 

E09 5,0 5,5 5,0 0,18 0,103 

E10 15,0 5,5 5,0 0,15 0,074 

E11 10,0 3,0 5,0 0,23 0,157 

E12 10,0 8,0 5,0 0,09 0,042 

E13 10,0 5,5 3,5 0,13 0,063 

E14 10,0 5,5 6,5 0,14 0,072 

E15* 10,0 5,5 5,0 0,12 0,056 

E16* 10,0 5,5 5,0 0,13 0,054 

E17* 10,0 5,5 5,0 0,12 0,061 

E18* 10,0 5,5 5,0 0,14 0,071 

*Ponto central. X1 (concentração de Saccharomyces cerevisiae); X2 (pH inicial) e X3 (fator de aeração).  
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As estimativas dos efeitos, erro-padrão e teste t de Student para as respostas 

avaliadas (YP/S e QP) encontram-se na Tabela 5.8. Nota-se que para a resposta YP/S, o fator 

principal pH (X2) e o termo quadrático da concentração de Saccharomyces cerevisiae (X1
2
) 

apresentaram efeitos significativos ao nível de 90% de confiança, sendo o efeito do pH 

negativo, o que indica que o tratamento biológico do hidrolisado de palha de arroz em 

baixos valores de pH resultou em um hidrolisado com melhor fermentabilidade, e que 

ainda, o termo quadrático da concentração celular afetou positivamente esta resposta.  

 

Tabela 5.8 - Efeitos estimados das variáveis significativas no nível de 90% de confiança 

para o fator de conversão de substrato em produto (YP/S) e a produtividade volumétrica em 

etanol (QP) de acordo com planejamento fatorial proposto 

 

Variável 

Resposta 
Fonte Efeito Erro-padrão t(8) p 

YP/S 

(g/g) 

Média 0,131786 0,009704 13,58039 0,000001 

X1 -0,002000 0,015601 -0,12820 0,901158 

X2 -0,064000 0,015601 -4,10229 0,003427 

X3 -0,010000 0,015601 -0,64098 0,539458 

X1
2
 0,057857 0,029971 1,93046 0,089656 

X2
2
 0,047857 0,029971 1,59680 0,148976 

X3
2
 -0,002143 0,029971 -0,07150 0,944756 

X1X2 -0,005000 0,017443 -0,28666 0,781660 

X1X3 0,005000 0,017443 0,28666 0,781660 

X2X3 -0,025000 0,017443 -1,43328 0,189678 

Variável 

Resposta 
Fonte Efeito Erro-padrão t(8) P 

QP 

(g/L.h) 

Média 0,066095 0,008930 7,40173 0,000076 

X1 -0,008400 0,014356 -0,58512 0,574596 

X2 -0,046000 0,014356 -3,20423 0,012533 

X3 0,007600 0,014356 0,52939 0,610903 

X1
2
 0,033619 0,027579 1,21902 0,257560 

X2
2
 0,055619 0,027579 2,01673 0,078456 

X3
2
 -0,008381 0,027579 -0,30389 0,768965 

X1X2 0,000750 0,016051 0,04673 0,963876 

X1X3 -0,007250 0,016051 -0,45170 0,663481 

X2X3 -0,036750 0,016051 -2,28964 0,051294 

Significativo a 90% de confiança (vermelho). X1 (concentração de Saccharomyces cerevisiae); X2 (pH 

inicial) e X3 (fator de aeração).  

 



133 

 

 

 

Verifica-se ainda na Tabela 5.8 que o fator principal pH (X2) também apresentou 

efeito negativo e significativo para a resposta QP. Além disso, foi observado para esta 

resposta que o termo quadrático do pH (X2
2
), assim como sua interação com a aeração 

(X2X3) também foram significativos ao nível de 90% de confiança. 

Visando simplificar o modelo sem afetar o ajuste do mesmo foi realizada uma nova 

análise de variância (ANOVA) eliminando os termos não significativos. Desta forma, 

foram eliminados o termo quadrático da aeração (X3
2
) e as interações de primeira ordem 

entre a concentração celular e pH (X1X2) e entre a concentração celular e aeração (X1X3). 

Os resultados desta análise estão mostrados na Tabela 5.9.  

 

Tabela 5.9 - Análise de variância dos efeitos principais e de interações dos fatores 

avaliados sobre o fator de conversão de substrato em produto (YP/S) e produtividade 

volumétrica em etanol (QP) de Pichia stipitis  
 

Variável 

Resposta 
Fatores SQ GL MQ F p 

Contribuição 

(%) 

YP/S 

(g/g) 

X1 0,00001 1 0,00001 0,0221 0,88444 0,04 

X2 0,01024 1 0,01024 22,6596 0,00059 39,24 

X3 0,00025 1 0,00025 0,5532 0,47259 1,19 

X1
2
 0,00253 1 0,00253 5,5908 0,03752 9,68 

X2
2
 0,00172 1 0,00172 3,8039 0,07707 6,59 

X2X3 0,00125 1 0,00125 2,7661 0,12448 4,79 

Erro  0,00497 11 0,00045 - - - 

R
2
 = 0,81 Total 0,02609 17 - - - - 

Variável 

Resposta 
Fatores SQ GL MQ F p 

Contribuição 

(%) 

QP 

(g/L.h) 

X1 0,00012 1 0,00018 0,4538 0,51444 0,94 

X2 0,00529 1 0,00529 13,6093 0,00357 28,31 

X3 0,00014 1 0,00014 0,3715 0,55457 0,77 

X1
2
 0,00073 1 0,00073 1,8724 0,19849 3,90 

X2
2
 0,00215 1 0,00215 5,5259 0,03844 11,50 

X2X3 0,00270 1 0,00270 6,9490 0,02315 14,46 

Erro  0,00428 11 0,00039 - - - 

R
2
 = 0,77 Total 0,01868 17 - - - - 

X1 (concentração de Saccharomyces cerevisiae); X2 (pH inicial) e X3 (fator de aeração). SQ (soma 

quadrática); GL (graus de liberdade); MQ (média quadrática). Significativo a 90% de confiança (vermelho).  
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Nesta nova análise de variância, os efeitos foram confirmados e o ajuste não foi 

alterado. Verifica-se na Tabela 5.9 que o fator principal pH (X2) foi o que apresentou 

maior contribuição para ambas as respostas avaliadas, com 39,24 e 28,31% para o YP/S e 

QP, respectivamente. De fato, estes resultados confirmaram os efeitos sugeridos pela 

análise direta dos dados, ou seja, que o fator principal pH (X2) exerceu efeito significativo 

sobre os parâmetros fermentativos de Pichia stipitis, e este efeito foi negativo, ou seja,  

ambas as respostas avaliadas (YP/S e QP) foram favorecidas quando tratado o hidrolisado de 

palha de arroz nos menores níveis de pH (3,0), com pouca influência dos demais fatores 

avaliados. 

À partir destes dados foi elaborada então, uma análise de variância de regressão 

para os modelos representativos de ambas as variáveis respostas avaliadas (YP/S e QP), 

sendo os resultados apresentados na Tabela 5.10. Nota-se que os coeficientes de correlação 

(R
2
) foram de 0,81 para o YP/S e de 0,77 para o QP e que o modelo foi altamente 

significativo (p < 0,005), não apresentando falta de ajuste ao nível de 95% de confiança.  

 

Tabela 5.10 - Análise de variância de regressão para os modelos representativos das 

respostas referentes a fermentação por Pichia stipitis do hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz previamente tratado  

 

Variável Resposta Fonte SQ GL MQ F p 

YP/S 

(g/g) 

Modelo 0,0210 6 0,00350 7,79 0,0019 

Resíduo 0,0050 11 0,00045 - - 

Falta de Ajuste 0,0047 8 0,00059 6,40 0,0772 

Erro Puro 0,0003 3 0,00009 - - 

R
2
 = 0,81 Total 0,026 17 - - - 

Variável Resposta Fonte SQ GL MQ F p 

QP 

(g/L.h) 

Modelo 0,0140 6 0,00240 6,18 0,0048 

Resíduo 0,0043 11 0,00039 - - 

Falta de Ajuste 0,0041 8 0,00051 8,89 0,0496 

Erro Puro 0,0002 3 0,00006 - - 

R
2
 = 0,77 Total 0,019 17 - - - 

Significativo a 95% de confiança (vermelho). 
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Com base nos dados obtidos da análise de variância, os modelos matemáticos para 

descrever o fator de conversão de substrato em produto (YP/S) e a produtividade 

volumétrica em etanol (QP), na região em estudo, são apresentados nas Equações 5.1 e 5.2, 

respectivamente (X1 = concentração de Saccharomyces cerevisiae, X2 = pH e X3 = fator de 

aeração). 

 

32

2

2

2

1321S/P XX012,0X024,0X029,0X005,0X032,0X001,013,0Y            (5.1) 

 

32

2

2

2

1321P XX018,0X026,0X015,0X004,0X023,0X004,0065,0Q           (5.2) 

 

À partir destas equações foram geradas as curvas de nível para os modelos obtidos, 

relacionando o fator principal concentração de Saccharomyces cerevisiae (biomassa) e pH, 

mantendo-se a aeração fixa em cada nível estudado, uma vez que este fator não apresentou 

influência sobre as respostas (Figura 5.16). Nota-se que o ponto de máximo não 

correspondeu aos melhores valores de fermentação. De fato, o biotratamento realizado em 

pH 3,0 combinado com baixas ou altas concentrações de biomassa permitiram os maiores 

valores para ambas as respostas avaliadas (YP/S e QP), independente do fator de aeração.  

De forma a correlacionar a redução do nível de cada composto tóxico presente no 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz (5-HMF, furfural, vanilina, ácido p-cumárico 

e ácido ferúlico) sobre os parâmetros fermentativos de Pichia stipitis, foi realizada análise 

estatística visando a máxima redução destes compostos como resposta (Apêndice B). À 

partir dos modelos obtidos foram geradas curvas de nível relacionando o fator principal 

biomassa e pH, mantendo-se o fator de aeração fixo (6,5), visando maximizar a redução 

nos teores destes compostos (Figura 5.17). Nota-se que as maiores reduções nos teores 

destes compostos foram obtidas em condições diferentes das observadas na maximização 

de YP/S e QP. 

 Verifica-se que, a maior redução no teor de 5-HMF pode ser obtida quando o 

hidrolisado de palha de arroz foi biotratado em pH 8,0 e altas concentrações de biomassa. 

Para o furfural e a vanilina, as maiores reduções foram verificadas na faixa de pH de 6,0 a 

8,0, independente da concentração de Saccharomyces cerevisiae.  
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Figura 5.16 – Curvas de nível descritas pelo modelo que representa o (A, B e C) fator de conversão de substrato em produto (YP/S) e (D, E e F) a 

produtividade volumétrica em etanol (QP) após fermentação do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz previamente tratado conforme as 

diferentes condições do planejamento. Para todos os casos o fator de aeração foi mantido fixo: 3,5 (A e D), 5,0 (B e E) e 6,5 (C e F). 
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Figura 5.17 - Curvas de nível descritas pelo modelo que representa a máxima redução na concentração de (A) 5-HMF, (B) furfural, (C) vanilina, 

(D) ácido p-cumárico e (E) ácido ferúlico durante tratamento biológico por Saccharomyces cerevisiae. Para todos os casos o fator de aeração foi 

mantido fixo em seu nível máximo (6,5). 
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Em relação aos ácidos fenólicos, as Figuras 5.17-D e E mostram que as condições 

que melhor favoreceram a redução na concentração destes compostos foram mais próximas 

das observadas para as condições otimizadas para os parâmetros fermentativos de Pichia 

stipitis, uma vez que a redução nos teores de ácido p-cumárico e ácido ferúlico foram 

maiores quando biotratado o hidrolisado hemicelulósico em baixos valores de pH, porém, 

com elevadas concentrações celulares. 

A Tabela 5.11 sumariza os valores de YP/S e QP obtidos nas condições de 

biotratamento que favorecem maiores redução nos teores dos furanos e compostos 

fenólicos. Verifica-se que as maiores remoções destes compostos não proporcionaram os 

máximos valores de YP/S e QP, porém, as baixas reduções verificadas nas concentrações 

dos ácidos fenólicos já foram suficientes para proporcionar valores mais próximos aos 

sugeridos pelos modelos matemáticos. 

  

Tabela 5.11 – Máxima redução verificada nos teores dos compostos tóxicos avaliados e a 

influência desta redução nos valores dos parâmetros fermentativos de Pichia stipitis 

 

Compostos 
Máxima redução 

(%) 

YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/L.h) 

5-HMF 96 0,15 0,08 

Furfural 98 0,15 0,07 

Vanilina 74 0,14 0,07 

Ácido p-cumárico 23 0,19 0,10 

Ácido Ferúlico 18 0,21 0,12 

 

Estes resultados sugerem que a produção de etanol por Pichia stipitis não é 

favorecida com a remoção total destes compostos, uma vez que durante o tratamento 

biológico nas diferentes condições propostas, a levedura Saccharomyces cerevisiae pode 

ter apresentado comportamento metabólico diferente em relação aos compostos tóxicos 

avaliados, podendo assim, em determinados casos, converter tais compostos em outros 

com maior toxicidade à levedura Pichia stipitis. Tal comportamento difere do observado 

para outras estratégias de destoxificação química e/ou física de hidrolisados 

hemicelulósicos, uma vez que a literatura reporta que as maiores reduções nos teores destes 
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componentes gera um hidrolisado que proporciona uma maior produção de etanol por 

leveduras fermentativas (GE et al., 2011; SILVA; CARNEIRO; ROBERTO, 2013a).  

A otimização da produção de etanol por Pichia stipitis em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz submetido às diferentes condições de tratamento 

biológico foi efetuada com auxílio do programa estatístico Design-Expert (método 

numérico). Para tal análise, as respostas (YP/S e QP) foram maximizadas em conjunto, 

sendo as variáveis independentes e as porcentagens de redução nos teores dos compostos 

tóxicos mantidas na faixa de estudo. À partir desta análise foram sugeridas 5 soluções 

numéricas indicando o nível de cada variável e a resposta correspondente, conforme 

apresentado na Tabela 5.12. Nota-se que a solução 1 foi àquela que mostrou maiores 

valores de YP/S e QP. Diante destes resultados, os modelos gerados para as respostas 

fermentativas avaliadas sugerem, nas condições onde tais respostas foram maximizadas 

(concentração de Saccharomyces cerevisiae - 5,0 g/L, pH - 3,0 e fator de aeração - 6,5), 

valores de YP/S e QP de 0,226 ± 0,024 g/g e 0,156 ± 0,024 g/L.h, respectivamente, além de 

reduções nos teores de 5-HMF (7,1%), furfural (18,2%), vanilina (2,1%), ácido p-cumárico 

(12,2%) e ácido ferúlico (6,1%). 

 

Tabela 5.12 – Soluções numéricas das condições otimizadas de acordo com os critérios 

adotados 

 

Solução X1 X2 X3 
YP/S 

(g/g) 

QP 

(g/L.h) 

Redução (%) 

HMF Fur Van HCu HFe 

1 5,0 3,01 6,50 0,22 0,156 7,1 18,2 2,1 12,3 6,1 

2 15,0 3,00 6,50 0,22 0,148 17,4 33,0 5,0 20,3 15,5 

3 7,5 3,00 6,50 0,20 0,143 11,4 22,4 4,0 13,9 8,0 

4 5,0 3,17 5,15 0,21 0,131 13,2 17,3 5,2 5,2 9,1 

5 9,9 3,00 6,50 0,19 0,137 14,5 26,1 5,0 5,0 10,1 

X1 (biomassa em g/L), X2 (pH), X3 (fator de aeração baseado na razão Vfrasco/Vmeio)YP/S (fator de conversão 

de substrato em etanol), QP (produtividade volumétrica em etanol), HMF (5-HMF), Fur (furfural), Van 

(vanilina), HCu (ácido p-cumárico) e HFe (ácido ferúlico). 
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Visando confirmar os modelos obtidos, foi realizado o tratamento biológico do 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz nas condições otimizadas e a composição 

deste hidrolisado antes e após o biotratamento encontra-se apresentada na Tabela 5.13. 

Nota-se que a levedura Saccharomyces cerevisiae não foi capaz de consumir os açúcares e 

o ácido acético, não sendo produzido etanol e apenas a formação de baixos níveis de 

glicerol (0,66 g/L). Em relação aos compostos aromáticos identificados, verifica-se que os 

teores de ácido furóico, vanilina e ácido siríngico mantiveram-se os mesmos após 

biotratamento do hidrolisado e que para os demais compostos o nível de seus teores dentro 

da faixa proposta para os modelos que maximizam os valores dos parâmetros 

fermentativos avaliados.  

 

Tabela 5.13 - Composição do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz concentrado 

antes e após tratamento biológico por Saccharomyces cerevisiae nas melhores condições 

de biotratamento sugeridas pelos modelos matemáticos  

 

Componentes 

Hidrolisado Hemicelulósico de Palha de Arroz  

Original Biotratado 

Redução (%) 
Concentração (g/L) 

D-glicose  13,55 ± 0,25 13,19 ± 0,37 0 

D-xilose  79,91 ± 1,24 80,20 ± 2,93 0 

L-arabinose  10,63 ± 0,32 10,75 ± 0,47 0 

Ácido Acético  1,85 ± 0,03 1,83 ± 0,06 0 

Glicerol  0  0,66 ± 0,01 - 

Etanol  0 0 0 

5-HMF  0,525 ± 0,003 0,453 ± 0,005 13,7 

Furfural  0,264 ± 0,003 0,206 ± 0,001 22,0 

Ácido Furóico 1,05 ± 0,01 1,07 ± 0,01 0 

Vanilina  0,056 ± 0,0001 0,057 ± 0,0003 0 

Álcool Vanilil 0,093 ± 0,001 0,056 ± 0,001 40,0 

Ácido Vanílico 0,095 ± 0,0002 0,079 ± 0,0003 36,0 

Ácido Siríngico 0,034 ± 0,0001 0,033 ± 0,0002 0 

Ácido p-cumárico 0,143 ± 0,002 0,128 ± 0,001 10,5 

Ácido Ferúlico  0,337 ± 0,001 0,318 ± 0,003 6,0 
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Com a finalidade de se avaliar a influência do biotratamento do hidrolisado de 

palha de arroz sobre o comportamento fermentativo da levedura Pichia stipitis, foram 

empregados hidrolisados tratados por Saccharomyces cerevisiae nas condições 

maximizadas (otimizadas). Na Figura 5.18 estão apresentados os perfis cinéticos de 

consumo dos açúcares, crescimento celular e produção de etanol por Pichia stipitis em 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz biotratado por 6 horas. Observa-se que a 

levedura foi capaz de consumir completamente a D-glicose, após 48 horas de ensaio, e 

parcialmente a D-xilose (67%), com formação de 8,8 g/L de células e produção de etanol 

de 13,5 g/L. Ainda em relação ao consumo de açúcares, apesar de verificar a presença de 

L-arabinose neste hidrolisado, os dados relativos ao consumo do açúcar não serão 

apresentados, uma vez que o mesmo não foi utilizado pela levedura nas condições 

fermentativas realizadas. 
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Figura 5.18 - Consumo de D-glicose (■) e D-xilose (■), crescimento celular (■) e formação 

de etanol (■) por Pichia stipitis a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 

submetidos ao tratamento nas seguintes condições: concentração de Saccharomyces 

cerevisiae (5,0 g/L), pH (3,0) e fator de aeração (6,5). 
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Nestas condições foram obtidos valores de conversão de substrato em produto 

(YP/S) e produtividade volumétrica em etanol (QP) de 0,24 g/g e 0,153 g/L.h, 

respectivamente, calculados após 72 horas de ensaio fermentativo. Estes resultados 

mostram que o modelo descreve bem a região em estudo, uma vez que tais resultados estão 

dentro da faixa de variação prevista por este mesmo modelo (YP/S = 0,226 ± 0,024 g/g e 

QP = 0,156 ± 0,024 g/L.h). 

Estes resultados encontram-se próximos à faixa de valores de YP/S e QP reportados para 

as fermentações de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz por Pichia stipitis após 

diferentes métodos de destoxificação (CARNEIRO, 2011; SILVA; CARNEIRO; 

ROBERTO, 2013a). Carneiro (2011) empregando diferentes estratégias de adaptação de 

Pichia stipitis em hidrolisado de palha de arroz contendo as mesmas concentrações de 

açúcares fermentescíveis empregadas no presente estudo, encontraram valores de QP e YP/S 

de aproximadamente 0,17 g/L.h e 0,16 g/g, respectivamente, com produção máxima de 

etanol de 11,8 g/L, observados após 72 horas de ensaio fermentativo. Em outro estudo 

também empregando altas concentrações de açúcares, Silva, Carneiro e Roberto (2013a) 

verificaram que as diferentes condições de tratamento do hidrolisado de palha de arroz por 

processos oxidativos avançados proporcionou valores de YP/S na faixa de 0,27 a 0,38 g/g e 

QP de 0,02 a 0,36 g/L.h. 

 

5.7. Fermentação do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz (biotratado) por 

Pichia stipitis em biorreator de bancada 

 

Nesta etapa do trabalho foi avaliado o perfil fermentativo de Pichia stipitis, em 

biorreator de bancada, empregando hidrolisado não-tratado (HNT) e biotratado por 

Saccharomyces cerevisiae nas melhores condições propostas pelo planejamento 

experimental (5,0 g/L de Saccharomyces cerevisiae, pH 3,0, fator de aeração de 6,5 por um 

período de 6 horas), conforme mostrado na Figura 5.19.  Todos os ensaios foram 

conduzidos com um coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio de 14 h
-1

. Nota-

se que na fermentação realizada com o hidrolisado biotratado (HBT), a levedura Pichia 

stipitis foi capaz de consumir completamente de D-glicose e D-xilose após 20 e 44 horas 

de cultivo, respectivamente. Com relação à fermentação empregando HNT, o consumo 

completo de D-glicose pela levedura se deu após 38 horas de cultivo, sendo observado no 

final do processo um consumo de 49% de D-xilose.  
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Figura 5.19 - (A) Consumo de açúcares, (B) crescimento celular e (C) produção de etanol 

por Pichia stipitis nos ensaios empregando hidrolisado de palha de arroz não tratado (linha 

vermelha) e biotratado por Saccharomyces cerevisiae por 6 horas. 
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 Com relação ao crescimento da levedura Pichia stipitis, a Figura 5.19-B mostra 

uma fase de adaptação de aproximadamente 24 horas no ensaio realizado com o HNT, 

enquanto que no ensaio realizado com o HBT, a levedura foi capaz de crescer logo no 

início da fermentação, apresentado um comportamento diáuxico após esgotamento da 

D-glicose e início do consumo de D-xilose (após 24 horas de fermentação). A 

concentração celular máxima (18,6 g/L) observada no crescimento de Pichia stipitis em 

HBT se deu após 48 horas de cultivo, o qual após este período de tempo a levedura entrou 

em fase de latência, verificando também um declínio na biomassa formada após 88 horas 

de ensaio fermentativo. Este valor de crescimento celular representa 3 vezes o valor 

máximo observado na formação de células em HNT.  

A fase de latência observada no ensaio empregando o HNT corresponde a uma fase 

de adaptação da levedura à presença dos compostos tóxicos presentes no meio, como por 

exemplo, os aldeídos aromáticos. De acordo com Liu et al. (2004), durante a fase lag de 

crescimento de algumas leveduras, incluindo Pichia stipitis, estas convertem os aldeídos 

aromáticos em suas formas reduzidas e/ou oxidadas (álcoois e/ou ácidos), de forma a 

contornar a toxicidade do hidrolisado.  

 O comportamento diáuxico da levedura Pichia stipitis quando em presença de 

D-glicose e D-xilose tem sido reportado na literatura, uma vez que a presença da hexose no 

meio fermentativo reprime algumas enzimas, entre elas D-xilose-redutase, assim como o 

transporte de outros açucares, como, por exemplo, D-xilose (SLINIGER et al., 2011).  

A Figura 5.21-C mostra que após 44 horas de cultivo em hidrolisado biotratado, a 

produção de etanol por Pichia stipitis foi de 23 g/L, enquanto no ensaio com HNT, foi 

alcançada uma concentração de apenas 11,7 g/L do álcool, observado após 96 horas de 

cultivo. Estes resultados confirmam que o tratamento do hidrolisado de palha de arroz por 

Saccharomyces cerevisiae contribuiu para uma maior fermentabilidade do meio, visto que 

a levedura Pichia stipitis apresentou um aumento de aproximadamente 96% na máxima 

concentração de etanol produzida. 

Na Tabela 5.14 estão apresentados os parâmetros fermentativos referentes às 

fermentações por Pichia stipitis em hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz 

biotratado e não-tratado. Para efeito comparativo, também foram realizados ensaios em 

frascos agitados. 
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Tabela 5.14 - Parâmetros fermentativos dos ensaios realizados em biorreator de bancada 

com hidrolisado não tratado (HNT) e hidrolisado biotratado (HBT) 

 

Parâmetros Fermentativos 

Hidrolisado Hemicelulósico de 

Palha de Arroz 

Frascos Agitados Biorreator 

HNT HBT* HNT HBT 

Tempo de fermentação (h) 96 96 96 44 

D-glicose inicial (g/L) 12,7 11,9 12,7 11,9 

D-xilose inicial (g/L) 74,9 72,1 74,9 72,1 

Consumo de D-glicose (%) 100 100 100 100 

Consumo de D-xilose (%) 49 87 49 100 

Concentração celular inicial (g/L) 1,1 1,2 1,1 1,2 

Máxima concentração celular (g/L) 5,9 10,5 6,3 18,6 

Máxima concentração de etanol (g/L) 11,5 21,5 11,7 23,0 

YX/S (g/g) 0,10 0,12 0,10 0,21 

YP/S (g/g) 0,23 0,29 0,24 0,27 

QX (g/L.h) 0,05 0,10 0,05 0,39 

QP (g/L.h) 0,12 0,22 0,12 0,52 

Ƞ (%) 45 57 47 53 

*Calculados após 44 horas de cultivo. YX/S (fator de conversão de substrato em células), YP/S (fator de 

conversão de substrato em etanol), QX (produtividade volumétrica em células), QP (produtividade 

volumétrica em etanol) e ƞ (eficiência do bioprocesso).   
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Com relação aos parâmetros fermentativos, obtidos nas fermentações dos 

hidrolisados biotratado e não-tratado, em biorreator e em frascos agitados, nota-se que, de 

um modo geral, os valores de QP, QS e YX/S variaram com o meio de cultivo, enquanto que 

o YP/S apresentou uma menor variação, encontrando-se na faixa de 0,23 a 0,29 g/g. Nota-se 

ainda que, nas fermentações em hidrolisado não-tratado (HNT) os valores de todos os 

parâmetros fermentativos foram similares nos cultivos de Pichia stipitis, tanto em 

biorreator quanto em frascos agitados, e que estes parâmetros foram melhorados após 

tratamento biológico do hidrolisado, independente da forma de condução empregada 

durante a etapa fermentativa. 

Nas fermentações em hidrolisado biotratado (HBT), as diferenças observadas nos 

parâmetros fermentativos quando comparados os cultivos em biorreator e em frascos 

agitados, podem estar provavelmente relacionadas às diferenças na disponibilidade do 

oxigênio, que é uma condição ambiental capaz de afetar fortemente estes parâmetros. Ao 

comparar o YP/S obtidos nos hidrolisados avaliados, verifica-se uma diferença de 2,4 vezes 

nos valores destes parâmetros, com exceção dos ensaios realizados em HBT conduzido em 

biorreator, o qual apresentou um valor superior de YP/S de apenas 1,3 vezes em relação ao 

valor observado para o YX/S. Isto significa que as condições de disponibilidade de oxigênio 

desviaram parte do fluxo de carbono para a produção de células, sugerindo então que, 

maiores concentrações de etanol podem ser obtidas ao diminuir o valor de KLa. De fato, 

Silva et al. (2012) avaliando o efeito da transferência de oxigênio (KLa) sobre os 

parâmetros fermentativos de Pichia stipitis em meio semissintético a base de D-glicose, 

D-xilose e L-arabinose, quando conduzidas as fermentações em biorreator de bancada, 

verificaram que o aumento no valor de KLa (0,7 a 65,8 h
-1

) proporcionou um 

favorecimento na formação de células em detrimento a produção de etanol. Desta forma o 

emprego de condições mais adequadas de transferência de oxigênio em biorreator para a 

fermentação do hidrolisado biotratado poderia proporcionar melhores parâmetros 

fermentativos. 

Os resultados fermentativos por Pichia stipitis, em biorreator de bancada 

observados no presente estudo apresentaram-se compatíveis aos obtidos após diferentes 

métodos de tratamento de hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz empregando 

concentrações de açúcares fermentescíveis de aproximadamente 100 g/L (CARNEIRO 

2011, SILVA; CARNEIRO; ROBERTO, 2013b). De acordo com Carneiro (2011), a 

produção de etanol por Pichia stipitis NRRL Y-7124 em fermentador de bancada adotando 

um KLa de aproximadamente 10 h
-1

, a partir de hidrolisado hemicelulósico de palha de 
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arroz foi favorecida após estratégia de adaptação da levedura neste hidrolisado. O autor 

verificou que a estratégia biológica empregada proporcionou um aumento de 50% no valor 

de QP, quando comparado ao observado para o hidrolisado não-tratado, sendo verificado 

valores próximos de YP/S em ambos os meios (aproximadamente 0,30 g/g). Quando 

comparado estes resultados com os observados no presente estudo, verifica-se que o 

método biológico de tratamento de hidrolisado de palha de arroz por Saccharomyces 

cerevisiae proporcionou um aumento de aproximadamente 3 vezes no valor de QP, não 

sendo observado diferenças consideráveis nos valores de YP/S. 

Em outro estudo, Silva, Carneiro e Roberto (2013a) avaliaram o perfil fermentativo 

de Pichia stipitis em hidrolisado de palha de arroz previamente tratado por processo 

oxidativo avançado, quando conduzidas as fermentações em biorreator de bancada (KLa de 

5 h
-1

). Os autores verificaram que o tratamento proporcionou melhoras nos parâmetros 

fermentativos de Pichia stipitis, alcançando após 84 horas de fermentação um valor de QP 

de 0,21 g/L.h e de YP/S de 0,29 g/g. Assim como verificado no estudo de Carneiro (2011), 

o método de tratamento empregado no presente estudo apresentou valor de QP superior 

(2,5 vezes) ao reportado por Silva, Carneiro e Roberto (2013a), porém, os valores de YP/S 

apresentaram-se próximos.  

É importante ressaltar também, que no presente estudo foram empregadas elevadas 

concentrações de açúcares fermentescíveis (aproximadamente 100 g/L) e que os 

parâmetros fermentativos alcançados em cultivo de Pichia stipitis em hidrolisado 

biotratado, foram equivalentes aos reportados na literatura para outros tipos de tratamento, 

porém, com concentrações de açúcares totais inferiores a 60 g/L (NIGAM, 2002; TELLI-

OKUR; EKEN-SARAÇOGLU, 2008; ZHU et al., 2010; CHANDEL et al., 2011). De 

acordo com Gírio et al. (2010), o emprego de hidrolisados hemicelulósicos com 

concentrações de açúcares na faixa de 80 a 100 g/L é imprescindível para uma elevada 

obtenção de etanol no meio fermentativo, o que viabilizaria economicamente a etapa de 

destilação do álcool. 

De uma forma geral, as condições do biotratamento do hidrolisado hemicelulósico 

de palha de arroz empregadas no presente estudo, proporcionaram ganhos na produtividade 

volumétrica em etanol, eficiência no consumo de açúcares, bem como na máxima 

concentração de etanol obtida, o que demonstra que este tratamento foi capaz de melhorar 

a fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, reduzindo desta forma 
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o efeito inibitório dos compostos tóxicos presentes neste meio. Além disso, os resultados 

obtidos nas fermentações dos hidrolisados tratados por Saccharomyces cerevisiae em 

fracos agitados, foram equivalentes aos alcançados por técnicas convencionais de 

destoxificação, como discutido anteriormente, o que demonstra a eficiência do método 

empregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

O tratamento de hidrólise ácida da palha de arroz e dos resíduos da poda de oliveira 

promoveu a obtenção de hidrolisados hemicelulósicos ricos em açúcares fermentescíveis, 

com diferentes proporções entre D-glicose e D-xilose, bem como entre os teores dos 

componentes tóxicos.   

O hidrolisado hemicelulósico de poda de oliveira apresentou-se mais tóxico do que 

o hidrolisado de palha de arroz, uma vez que os teores de ácido acético, furanos totais e 

fenólicos totais foram 29, 23 e 22% superiores aos obtidos para a palha de arroz. 

Os hidrolisados de palha de arroz e de poda de oliveira apresentaram elevada 

toxicidade para a levedura Pichia stipitis, inibindo completamente seu crescimento quando 

empregado os hidrolisados concentrados com teores de açúcares totais superiores a 105 e 

80 g/L, respectivamente. 

Os ensaios de biotransformação dos hidrolisados, assim como do meio sintético, 

empregando Saccharomyces cerevisiae mostraram que as modificações na composição 

destes meios foram dependentes do tempo de tratamento, porém este parâmetro foi 

dependente do meio avaliado. A levedura atuou de forma seletiva, convertendo 

preferencialmente os furanos e compostos fenólicos, não sendo verificada variação 

considerável nos teores de açúcares. 

Durante os ensaios de biotransformação a levedura Saccharomyces cerevisiae foi 

capaz de consumir D-glicose com baixas produções de etanol, glicerol e ácido acético, sem 

consumir D-xilose e L-arabinose.  

No hidrolisado de palha de arroz e no meio sintético (contendo todos os compostos 

tóxicos) a levedura Saccharomyces cerevisiae foi capaz de assimilar 90% de 5-HMF e 

furfural, sendo verificados baixos teores de ácido furóico como produto de conversão. A 

vanilina foi completamente assimilada pela levedura na primeira hora de ensaio de 

biotransformação em meio sintético, porém, em hidrolisado de palha de arroz foi 

constatado um residual do composto (42%), mesmo após 10 horas de ensaio de 

biotransformação, tendo em ambos os casos o álcool vanilil como principal produto de 

conversão, seguido pelo ácido vanílico em baixas concentrações. Além disso, nestes meios 

a levedura converteu parcialmente os ácidos ferúlico (15%) e p-cumárico (20%), com 

formação de álcool vanilil observado apenas como produto de conversão do ácido ferúlico. 
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O biotratamento do hidrolisado de poda de oliveira por Saccharomyces cerevisiae 

por 18 horas proporcionou uma redução parcial nos teores de furanos totais (47%) e de 

fenólicos totais (11%), não sendo identificados produtos de conversão. 

A fermentação de hidrolisado de palha de arroz submetido a tratamento biológico 

por 6 horas permitiu o consumo de 57% de D-xilose por Pichia stipitis e produção de 

etanol de 9 g/L (YP/S = 0,18 g/g e QP = 0,086 g/L.h). 

Os resultados da fermentação do hidrolisado de palha de arroz por Pichia stipitis 

mostraram que o tratamento biológico por 6 horas, empregando 10 g/L de Saccharomyces 

cerevisiae, pH 5,5 e fator de aeração de 5,0, favoreceu o consumo de D-xilose (57%) e a 

produção de etanol (9 g/L). A fermentação do hidrolisado de poda de oliveira por Pichia 

stipitis apresentaram valores inferiores nos parâmetros fermentativos (YP/S = 0,14 g/g e QP 

= 0,060 g/L.h) quando comparados ao hidrolisado de palha de arroz, sugerindo um maior 

grau de toxicidade deste hidrolisado. 

Os ensaios fermentativos de Pichia stipitis em meio semissintético mostraram 

também que o biotratamento deste meio por 6 horas favoreceu o consumo de D-xilose e a 

produção de etanol em aproximadamente 40%, quando comparado com o meio 

semissintético contendo todos os compostos tóxicos sem o tratamento biológico. 

O pH empregado no biotratamento apresentou forte efeito sobre os parâmetros 

bioquímicos da fermentação de hidrolisado de palha de arroz por Pichia stipitis, sendo os 

melhores resultados fermentativos obtidos em pH 3,0. 

As melhores condições de biotratamento por Saccharomyces cerevisiae foram 

alcançadas empregando 5 g/L de Saccharomyces cerevisiae, pH 3,0 e fator de aeração de 

6,5 (Vfrasco/Vmeio). 

Nas condições otimizadas do biotratamento do hidrolisado de palha de arroz, a 

fermentação em biorreator de bancada empregando uma taxa de transferência de oxigênio 

(KLa) de aproximadamente 14 h
-1

 proporcionou aumentos de aproximadamente 79, 21 e 

333% nas taxas de consumo de açúcares, YP/S e QP de Pichia stipitis, respectivamente, 

quando comparados ao hidrolisado não-tratado. 

O tratamento biológico dos hidrolisados hemicelulósicos empregando a levedura 

Saccharomyces cerevisiae é uma técnica promissora capaz de diminuir o grau de 

toxicidade destes meios com consequente melhoria em sua fermentabilidade. 
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Apêndice A - RESULTADOS DOS ENSAIOS DO PLANEJAMENTO FATORIAL 2
3 

REFERENTES ÀS REDUÇÔES NOS TEORES DE FURANOS E COMPOSTOS 

FENÒLICOS 

 

Tabela A.1 - Teor e porcentagens de variação das concentrações de furanos no hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz após tratamento empregando Saccharomyces cerevisiae 

nas diferentes condições avaliadas no planejamento experimental 

 

Ensaios 
5-HMF Furfural Ácido Furóico 

mg/L R (%) mg/L R (%) mg/L R (%) 

E01 504,9 3,9 215,9 18,3 971,8 7,3 

E02 448 14,7 170,9 35,3 969,9 7,5 

E03 88,3 74,9 21,4 89,5 903,6 21,0 

E04 23,2 93,4 17,0 91,6 730,3 36,2 

E05 462,4 12,0 215,0 18,6 997,6 4,8 

E06 456,1 13,2 175,5 33,6 1004,9 4,1 

E07 100,8 71,3 16,5 91,9 914,1 20,1 

E08 24,3 93,1 11,6 94,3 764,7 33,2 

E09 289,9 34,2 51,3 78,4 965,3 8,5 

E10 103,2 76,6 39,2 83,5 896,1 15,1 

E11 435,8 17,1 218,5 17,3 1018,4 2,8 

E12 87,2 75,2 36,1 82,2 903,2 21,1 

E13 203,1 53,9 24,7 89,6 966,3 8,4 

E14 210 52,4 25,4 89,3 988,3 6,3 

E15* 134,7 69,4 35,7 85,0 958,5 9,2 

E16* 129,2 70,7 33,6 85,9 927,9 12,1 

E17* 127,1 71,2 34,3 85,6 953,3 9,7 

E18* 130,5 70,4 34,9 85,3 972,3 7,9 

*Ponto central. R (% redução). 
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Tabela A.2 - Teor e porcentagens de variação das concentrações de compostos fenólicos de baixa massa molar no hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz após tratamento com Saccharomyces cerevisiae nas condições avaliadas do planejamento experimental 

 

Ensaios 
Vanilina Álcool Vanilil Ácido Vanílico Ácido Siríngico Ácido p-cumárico Ácido Ferúlico 

mg/L R (%) mg/L R (%) mg/L R (%) mg/L R (%) mg/L R (%) mg/L R (%) 

E01 54,7 1,8 85,3 8,2 64,5 32,3 32,5 0 123,5 13,8 313,3 7,1 

E02 52,1 6,5 87,1 6,2 64,4 32,4 33,5 0 113,7 20,7 282,1 16,4 

E03 19,4 66,0 120,8 -4,6
#
 77 14,4 41,9 32,6 132,8 0 342,0 0 

E04 19,1 66,4 112,5 2,6 78,5 12,8 42,4 34,2 128,5 0 335,2 0 

E05 54,6 2,0 83,4 10,2 70,6 25,9 35,1 0 126 12,1 316,5 6,2 

E06 54,3 2,5 83,6 10,0 69,4 27,2 35,4 0 114,7 20,0 284,9 15,5 

E07 20,8 63,4 116,8 -1,1
#
 80,1 11,0 44 39,2 130,2 0 344 0 

E08 20,5 64,0 108,8 5,8 80,3 10,8 43,6 38,0 130,5 0 334,1 0 

E09 21,6 61,8 105,6 -38,2
#
 74,1 24,1 39,2 17,0 127,8 14,1 312,7 6,9 

E10 17,2 69,6 110,3 -44,4
#
 76,2 21,9 40,9 22,1 119,2 19,8 295,7 11,9 

E11 51,6 7,4 61,3 34,0 67,6 29,1 30,9 0 116,1 19,0 292,8 13,2 

E12 18,8 67,0 208,6 -80,6
#
 85,9 4,6 44,5 40,8 130,1 0 314,9 6,3 

E13 16,4 71,0 185,5 -142,8
#
 74,6 23,6 38,8 15,8 126,8 14,7 316,2 5,8 

E14 17 70,0 188,7 -147,0
#
 76,9 21,2 40,3 20,3 127,2 14,5 315,9 5,9 

E15* 22,7 59,9 169,5 -121,8
#
 74,5 23,7 39,2 17,0 124,6 16,2 313 6,8 

E16* 22,4 60,4 161,6 -111,5
#
 72,9 25,3 39,7 18,5 123,1 17,2 316,2 5,8 

E17* 23,6 58,3 164,5 -115,3
#
 74,8 23,4 41,2 23,0 123,9 16,7 316,6 5,7 

E18* 23,2 59,0 166,4 -117,8
#
 73,9 24,3 40,3 20,3 124,1 16,5 317,6 5,4 

*Ponto central. R (% redução). 
#
 Aumento da concentração (em porcentagem) observado após o biotratamento. 

 1
7

2
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Apêndice B - RESULTADOS DA ANÁLISE ESTATÍSTICA REFERENTES ÀS 

REDUÇÔES NOS TEORES DE FURANOS E COMPOSTOS FENÒLICOS 

 

Tabela B.1 - Análise de variância dos efeitos principais e de interações dos fatores 

avaliados sobre a redução no teor de 5-HMF durante biotratamento do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz por Saccharomyces cerevisiae  
 

Fatores SQ GL MQ F p 

X1 896,81 1 896,81 8,26 0,0207 

X2 12040,9 1 12040,9 110,92 < 0,0001 

X3 0,14 1 0,14 1,3 x 10
-3

 0,9718 

X1
2
 15,25 1 15,25 0,14 0,7175 

X2
2
 366,04 1 366,04 3,37 0,1036 

X3
2
 57,90 1 57,90 0,53 0,4860 

X1X2 100,11 1 100,11 0,92 0,3650 

X1X3 4,96 1 4,96 0,046 0,8361 

X2X3 13,78 1 13,78 0,13 0,7308 

Erro  1,73 3 0,58 - - 

Total 15096,6 17 - - - 

R
2
 = 0,94      

X1 (concentração de Saccharomyces cerevisiae); X2 (pH inicial) e X3 (fator de aeração). SQ (soma 

quadrática); GL (graus de liberdade); MQ (média quadrática).  

 

Tabela B.2 - Análise de variância dos efeitos principais e de interações dos fatores 

avaliados sobre a redução no teor de furfural durante biotratamento do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz por Saccharomyces cerevisiae  
 

Fatores SQ GL MQ F p 

X1 173,06 1 173,06 30,41 0,0006 

X2 10653,70 1 10653,70 1872,15 < 0,0001 

X3 1,16 1 1,16 0,20 0,6642 

X1
2
 1,46 1 1,46 0,26 0,6265 

X2
2
 2763,16 1 2763,16 485,56 < 0,0001 

X3
2
 163,45 1 163,45 28,72 0,0007 

X1X2 94,53 1 94,53 16,61 0,0036 

X1X3 0,36 1 0,36 0,063 0,8074 

X2X3 5,28 1 5,28 0,93 0,3636 

Erro  1,73 3 0,58 - - 

Total 15096,6 17 - - - 

R
2
 = 0,99 - - - - - 

X1 (concentração de Saccharomyces cerevisiae); X2 (pH inicial) e X3 (fator de aeração). SQ (soma 

quadrática); GL (graus de liberdade); MQ (média quadrática).  
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Tabela B.3 - Análise de variância dos efeitos principais e de interações dos fatores 

avaliados sobre a redução no teor de vanilina durante biotratamento do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz por Saccharomyces cerevisiae  
 

Fatores SQ GL MQ F p 

X1 19,60 1 19,60 0,85 0,3824 

X2 9400,36 1 9400,36 409,66 < 0,0001 

X3 9,60 1 9,60 0,42 0,5358 

X1
2
 6,25 1 6,25 0,27 0,6158 

X2
2
 2441,81 1 2441,81 106,41 < 0,0001 

X3
2
 29,17 1 29,17 1,27 0,2922 

X1X2 2,20 1 2,20 0,096 0,7645 

X1X3 2,00 1 2,00 0,087 0,7753 

X2X3 0,18 1 0,18 7,8 x 10
-3

 0,9316 

Erro  2,62 3 0,87 - - 

Total 13397,76 17 - - - 

R
2
 = 0,99 - - - - - 

X1 (concentração de Saccharomyces cerevisiae); X2 (pH inicial) e X3 (fator de aeração). SQ (soma 

quadrática); GL (graus de liberdade); MQ (média quadrática).  

 

 

Tabela B.4 - Análise de variância dos efeitos principais e de interações dos fatores 

avaliados sobre a redução no teor de ácido p-cumárico durante biotratamento do 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz por Saccharomyces cerevisiae  
 

Fatores SQ GL MQ F p 

X1 42,03 1 42,03 72,24 < 0,0001 

X2 732,74 1 732,74 1259,55 < 0,0001 

X3 0,68 1 0,68 1,16 0,3125 

X1
2
 0,73 1 0,73 1,25 0,2951 

X2
2
 130,17 1 130,17 223,75 < 0,0001 

X3
2
 9,08 1 9,08 15,61 0,0042 

X1X2 27,38 1 27,38 47,07 0,0001 

X1X3 0,13 1 0,13 0,21 0,6553 

X2X3 0,72 1 0,72 1,24 0,2982 

Erro  0,53 3 0,18 - - 

Total 1077,72 17 - - - 

R
2
 = 0,99 - - - - - 

X1 (concentração de Saccharomyces cerevisiae); X2 (pH inicial) e X3 (fator de aeração). SQ (soma 

quadrática); GL (graus de liberdade); MQ (média quadrática).  
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Tabela B.5 - Análise de variância dos efeitos principais e de interações dos fatores 

avaliados sobre a redução no teor de ácido ferúlico durante biotratamento do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz por Saccharomyces cerevisiae  
 

Fatores SQ GL MQ F p 

X1 55,70 1 55,70 14,63 0,0051 

X2 271,44 1 271,44 71,31 < 0,0001 

X3 0,29 1 0,29 0,076 0,7899 

X1
2
 1,03 1 1,03 0,27 0,6163 

X2
2
 2,54 1 2,54 0,67 0,4378 

X3
2
 23,30 1 23,30 6,12 0,0385 

X1X2 43,25 1 43,25 11,36 0,0098 

X1X3 0,000 1 0,000 0,000 1,0000 

X2X3 0,41 1 0,41 0,11 0,7526 

Erro  1,11 3 0,37 - - 

Total 425,79 17 - - - 

R
2
 = 0,93 - - - - - 

X1 (concentração de Saccharomyces cerevisiae); X2 (pH inicial) e X3 (fator de aeração). SQ (soma 

quadrática); GL (graus de liberdade); MQ (média quadrática).  

 

Tabela B.6 - Análise de variância de regressão para o modelo representativo da redução no 

teor de 5-HMF durante biotratamento do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz por 

Saccharomyces cerevisiae 

 

Fonte SQ GL MQ F p 

Modelo 14228,2 9 1580,91 14,56 0,0005 

Resíduo 868,43 8 108,55 - - 

Falta de Ajuste 866,70 5 173,34 301,02 0,0003 

Erro Puro 1,73 3 0,58 - - 

Total 15096,6 17 - - - 

R
2
 = 0,94 - - - - - 
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Tabela B.7 - Análise de variância de regressão para o modelo representativo da redução no 

teor de furfural durante biotratamento do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz por 

Saccharomyces cerevisiae 

 

Fonte SQ GL MQ F p 

Modelo 14604,86 9 1622,76 285,16 < 0,0001 

Resíduo 45,52 8 5,69 - - 

Falta de Ajuste 45,07 5 9,01 60,10 0,0033 

Erro Puro 0,45 3 - - - 

Total 14650,38 17 0,15 - - 

R
2
 = 0,99 - - - - - 

 

Tabela B.8 - Análise de variância de regressão para o modelo representativo da redução no 

teor de vanilina durante biotratamento do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz por 

Saccharomyces cerevisiae 

 

Fonte SQ GL MQ F p 

Modelo 13214,18 9 1468,24 63,98 < 0,0001 

Resíduo 183,58 8 22,95 - - 

Falta de Ajuste 180,96 5 36,19 41,44 0,0057 

Erro Puro 2,62 3 - - - 

Total 13397,76 17 0,87 - - 

R
2
 = 0,99 - - - - - 

 

Tabela B.9 - Análise de variância de regressão para o modelo representativo da redução no 

teor de ácido p-cumárico durante biotratamento do hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz por Saccharomyces cerevisiae 

 

Fonte SQ GL MQ F p 

Modelo 1073,07 9 119,23 204,95 < 0,0001 

Resíduo 4,65 8 0,58 - - 

Falta de Ajuste 4,12 5 0,82 4,67 0,1174 

Erro Puro 0,53 3 0,18 - - 

Total 1077,72 17 - - - 

R
2
 = 0,99 - - - - - 
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Tabela B.10 - Análise de variância de regressão para o modelo representativo da redução 

no teor de ácido ferúlico durante biotratamento do hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz por Saccharomyces cerevisiae 

 

Fonte SQ GL MQ F p 

Modelo 395,34 9 43,93 11,54 0,0011 

Resíduo 30,45 8 3,81 - - 

Falta de Ajuste 29,34 5 5,87 15,90 0,0228 

Erro Puro 1,11 3 0,37 - - 

Total 425,79 17 - - - 

R
2
 = 0,93 - - - - - 
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Apêndice C – Trabalhos publicados a partir de resultados obtidos nesta tese. 

 

Trabalho publicado em periódico internacional: 

 

FONSECA, B.G.; PUENTES, J.G.; MATEO, S.; SÁNCHEZ, S.; MOYA, A.J.; 

ROBERTO, I.C. Detoxification of rice straw and olive tree pruning hemicellulosic 

hydrolysates employing Saccharomyces cerevisiae and its effect on the ethanol production 

by Pichia stipitis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 61, p. 9658-9665, 

2013. 

 

Apresentação oral em congresso internacional: 

 

FONSECA, B.G.; PUENTES, J.G.; MATEO, S.; SANCHEZ, S.; MOYA, 

A.J.; ROBERTO, I.C. Evaluation of hemicellulose hydrolysates biodetoxification on 

ethanol production by Pichia stipitis. In: II Congreso Iberoamericano sobre 

Biorrefinerías, 2013, Jaén. 2 st CIAB, 2013, v. 1, p. 191-198, 2013. 
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Apêndice D – Trabalhos extras publicados obtidos durante o doutorado. 

 

Trabalho publicado em periódico internacional: 

 

PUENTES, J.G.; MATEO, S.; FONSECA, B.G.; ROBERTO, I.C.; SÁNCHEZ, S.; 

MOYA, A.J. Monomeric carbohydrates production from olive tree pruning biomass: 

Modeling of dilute acid hydrolysis. Bioresource Technology, v. 149, p. 149-154, 2013. 

 

Trabalho completo publicado em anais de congresso: 

 

FONSECA, B.G ; CABRAL, J.C.A.; ALVES, J.P. ; ROBERTO, I. C.  Estudo da produção 

de etanol a partir de uma mistura de açúcares por Pichia stipitis NRRL Y-7124. In: XVIII 

Simpósio Nacional de Biprocessos, 2011, Caxias do Sul. SINAFERM 2011, XVIII 

Simpósio Nacional de Biprocessos, 2011. 

 

Resumos publicados em anais de congressos 
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