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RESUMO 

 
Ferreira, A. D. Utilização da levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 para 
obtenção de etanol em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-
de-açúcar. 2010. 119p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2010. 
 
 
Atualmente, a bioprodução de etanol a partir de materiais lignocelulósicos 
como o bagaço de cana é de grande interesse nacional e cientifico. Para 
utilização destes materiais em processos biotecnológicos procedeu-se sua 
hidrólise em função de sua constituição complexa em celulose, hemicelulose 
e lignina.  Após hidrólise ácida branda obteve-se um hidrolisado 
hemicelulósico rico em xilose e outros açúcares juntamente com compostos 
tóxicos a atividade microbiana como ácido acético, furfural, 
hidroximetilfurfural e compostos fenólicos.  Este trabalho avaliou a 
necessidade da suplementação nutricional bem como a concentração inicial 
de xilose e células no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-
açúcar sobre os parâmetros fermentativos de sua bioconversão a etanol pela 
levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2. Os ensaios foram realizados de 
acordo com um planejamento fatorial completo 23 com face centrada tendo 
como resposta o fator de conversão de açúcares em etanol (YP/S). Na 
suplementação do hidrolisado avaliou-se a adição dos seguintes nutrientes: 
MgSO4 (0 a 1,0 g/L), extrato de levedura (0 a 5,0 g/L) e uréia (0 a 5,0 g/L). 
Neste estudo observou-se que o extrato de levedura (5,0 g/L) exerceu maior 
influência sobre o processo fermentativo alcançando máximos valores de 
YP/S (0,13 g/L) e produtividade volumétrica em etanol (0,07 g/L.h) não 
necessitando da adição dos demais nutrientes. Ao se avaliar a concentração 
inicial de xilose (30; 52,5; 75 g/L) bem como a concentração celular inicial 
(0,5; 1,0; 2,0 g/L) no hidrolisado observou-se uma melhoria significativa no 
valor de YP/S (0,19 g/g) utilizando máxima concentração celular inicial (2 g/L) 
associada com menor concentração de xilose inicial (30 g/L). Estes 
resultados indicaram que a levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 
favoreceu a conversão em etanol YP/S (0,19 g/g), mostrando que a levedura 
teve melhor comportamento a baixas concentrações de xilose. Este estudo 
demonstrou que a levedura P. stipitis UFMG-IMH 43.2 mostrou-se como 
uma alternativa viável para a produção de bioetanol em hidrolisado 
hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar. 
 
 
 
Palavras-chave: Hidrolisado hemicelulósico. Bagaço de cana-de-açúcar. 
Fermentação. Pichia stipitis. Etanol. 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Ferreira, A. D. Utilization of Pichia stipitis IMH 43.2 yeast for ethanol 
prodution from sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate. 2010. 
119p. Dissertation (Master of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, 
Universidade de São Paulo, Lorena, 2010. 
 
 
Currently, ethanol bioproduction from lignocellulosic materials such as 
sugarcane bagasse is of great national and scientific interest. For utilization 
of these materials in biotechnological processes according mild acid 
hydrolysis is required to complex constitution of cellulose, hemicellulose and 
lignin. After mild acid hydrolysis, a hemicellulosic hydrolyzate rich in xylose 
and other sugars together with toxic compounds to microbial activity as acetic 
acid, furfural, hydroxymethylfurfural and phenolics was obtained. The studies 
on the hydrolysate supplementation evaluated the nutrients addition: MgSO4 
(0 to 1.0 g/L), yeast extract (0 to 5.0 g/L) and urea (0 to 5.0 g/L) and effects 
of initial xylose and cell concentration for ethanol production by Pichia stipitis 
UFMG-IMH 43.2 yeast were evaluated. The experiments were performed 
according to factorial design central composite face centered 23 using YP/S as 
response factor. This study showed that only the addition of 5.0 g/L yeast 
extract was enough to obtained YP/S equal to 0.13 g/L and productivity of 
0.07 g/L-h. The evaluation of initial xylose concentration (30; 52,5; 75 g/L) 
and initial cell concentration (0,5; 1,0; 2;0 g/L) showed a significant influence 
on fermentation parameter YP/S. The best conditions were achieved using 
initial cell concentration of 2.0 g/L and initial xylose concentration of 30 g/L 
with YP/S equal to 0.19 g/g, showing that this yeast strain had better 
performance at low xylose concentrations. This study demonstrated that P. 
stipitis UFMG-IMH 43.2 yeast was a promising alternative for bioethanol 
production from sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate. 
 
 
 
 
Key-words: Hemicellulosic hydrolysate, sugarcane bagasse, fermentation, 
Pichia stipitis, Ethanol. 
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1. INTRODUÇÃO 

O atual abastecimento energético no mundo é representado em cerca de 

80% pelos combustíveis fósseis, 6,9% pela energia nuclear e 13,6% por fontes 

renováveis de energia (GOLDEMBERG, 2008). Nesse contexto, as fontes de 

energia baseadas em petróleo, carvão e gás natural são responsáveis por cerca 

de 3/4 do consumo de energia primária no mundo, correspondendo a 33, 24 e 

19% desse consumo, respectivamente, e as alternativas a essas fontes de 

energia representam, somente, cerca de 1/4 do consumo de energia primária 

(STOCKER, 2008). 

À medida que aumenta a preocupação a respeito de questões de natureza 

política entre países, decréscimo das reservas de petróleo, aumento da demanda 

e dependência sobre os combustíveis fósseis, e das mudanças climáticas e de 

poluição ambiental, a pesquisa por fontes de energia renováveis que possam 

reduzir ou mesmo sanar tais problemas tem se tornado uma questão de atenção 

generalizada (DE OLIVEIRA; VAUGHAN; RYKIEL JR., 2005; STOCKER, 2008). 

Desta forma torna-se importante a busca por tecnologias que mais rápido para 

fontes limpas e renováveis (RAGAUSKAS et al., 2006).  

O combustível renovável mais comum é o etanol, o qual é também utilizado 

como insumo industrial e na área de bebidas. Em média, 73% da produção 

mundial de etanol correspondem ao etanol combustível, 17% ao etanol utilizado 

em bebidas e 10% ao etanol destinado a fins industriais (SÁNCHEZ; CARDONA, 

2008). Estes combustíveis usam como matéria-prima elementos renováveis para 

a natureza, como a cana-de-açúcar, o amido de milho e o açúcar de beterraba, 

entre outros.  
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Entretanto, o uso de áreas destinadas ao cultivo de tais culturas voltadas 

para essa aplicação causa competição com áreas necessárias ao cultivo de 

alimentos e áreas de preservação ambiental. Tal fato tornou-se a principal força 

motriz para o desenvolvimento e implementação de tecnologias avançadas na 

produção de etanol a partir de produtos agrícolas de baixo valor ou resíduos, 

como aparas de madeira, bagaço de cana, sabugo de milho, palha de casca de 

arroz, cavacos de eucalipto (LUO; VAN DER VOET; HUPPES, 2009).  

Estes resíduos são formados por celulose, hemicelulose e lignina e podem 

transformar-se em biocombustível quando submetidos a reações de hidrólise, um 

processo químico, físico ou enzimático de quebra de moléculas. Uma grande 

vantagem dessa abordagem seria reduzir a competição crescente em relação ao 

destino das culturas, ou para alimentação (humana ou animal) ou para fins 

energéticos, produzindo, no caso do aproveitamento do bagaço, mais etanol por 

área plantada.  

Neste contexto os materiais lignocelulósicos, por representar uma 

abundante fonte de energia renovável em todo o mundo, apresentam grande 

potencial de uso como matéria prima em processos industriais para produção de 

bens de consumo diversos como combustíveis, insumos químicos, alimentos 

dentre outros (TAYLOR, 2008).  

No Brasil, o bagaço de cana-de-açúcar é uma das matérias-primas 

lignocelulósicas mais abundantes. Esta condição é muito vantajosa fazendo com 

que o bagaço de cana se sobressaia na corrida para produção de etanol de 

segunda geração. Dessa forma, a conversão custo-efetiva, sustentável e 

economicamente eficiente do bagaço de cana de açúcar a etanol implica em uma 

hidrólise eficiente e com baixo custo e na utilização de linhagens microbianas 
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capazes de fermentar não somente a glicose, mas todos os açúcares presentes 

em hidrolisados lignocelulósicos, tais como xilose, arabinose, celobiose, galactose 

e manose, com alto rendimento e produtividade em etanol (VAN MARIS et al., 

2006; HAHN-HÄGERDAL et al., 2007; BETTIGA; HAHN-HÄGERDAL; GORWA-

GRAUSLUND, 2008; FUKUDA; KONDO; TAMALAMPUDI, 2009). 

 A xilose é o segundo açúcar mais abundante em materiais lignocelulósicos 

e sua conversão eficiente a etanol tem sido estudado recentemente (HAHN-

HÄGERDAL et al., 2007). Entretanto as pentoses, por sua vez, são mais difíceis 

de fermentar (OLSSON; HAHN-HÄGERDAL, 1996; HAHN-HÄGERDAL et al., 

2006; HAHN-HÄGERDAL et al., 2007; SÁNCHEZ; CARDONA, 2008; GÍRIO et al., 

2010), sendo fonte de diferentes estudos envolvendo processos biotecnológicos 

de utilização destes açúcares para a produção de etanol. 

A habilidade dos microrganismos de fermentar glicose e xilose a etanol é a 

chave para tornar o processo economicamente viável. Cepas selvagens de 

Saccharomyces cerevisiae não são capazes de metabolizar xilose (LYND; 

WYMAN; GERNGROSS, 1999). Já, leveduras tais como Pichia stipitis, Candida 

shehatae e Pachysolen tannophilus são capazes de fermentar glicose e xilose a 

etanol. Dessa forma, o futuro para produção de etanol de segunda geração, 

depende da descoberta e obtenção de microrganismos e enzimas mais baratos e 

eficientes para emprego no processo fermentativo. 

 A bioconversão da xilose em etanol é regulada por diversos fatores como 

pH, temperatura, aeração,  substrato e suplementação nutricional. Os estudos em 

meios sintéticos têm apresentado resultados promissores frente à otimização dos 

diferentes fatores em comparação com hidrolisados hemicelulósicos de bagaço 
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de cana-de-açúcar devido à que estes hidrolisados apresentam uma complexa 

composição química.  

Os estudos envolvendo o aproveitamento de materiais lignocelulósicos é 

uma das linhas de pesquisa bastante consolidada, na Área de Conversão de 

Biomassa do Grupo de Microbiologia Aplicada e Bioprocessos (GMBio) da Escola 

de Engenharia de Lorena (EEL) da Universidade de São Paulo(USP) que visa o 

aproveitamento da xilose presente na fração hemicelulósica de bagaço de cana-

de-açúcar por processos fermentativos.  

Neste trabalho utilizou-se a levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 isolada 

da Mata Atlântica brasileira cedida pelo grupo de pesquisa do Departamento de 

Microbiologia, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais. A proposta deste trabalho foi avaliar o comportamento dessa 

levedura em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar em função 

da variação da concentração de açúcares do hidrolisado, suplementação do meio 

e concentração inicial de células. 

 A capacidade de assimilação da xilose por diferentes leveduras são 

fatores que impulsionam a busca de alternativas para utilização de bagaço de 

cana-de-açúcar de modo potencial para bioconversão da xilose em etanol. Desta 

forma pretende-se contribuir para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 

que contribuíram para o estudo da obtenção de etanol de segunda geração. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Materiais Lignocelulósicos – Composição e Processos de Hidrólise 

 Os materiais lignocelulósicos, fontes abundantes de compostos orgânicos, 

apresentam grande potencial como matéria-prima em processos industriais para 

produção de alimentos, combustível, insumos químicos, enzimas e bens de 

consumo diversos (LATIF; RAJOKA, 2001; U.S. DEPARTMENT, 2009). Estes 

materiais, correspondendo a resíduos agrícolas e florestais, representam uma das 

fontes de energia renováveis mais abundantes do planeta..  Dentre os resíduos 

estudados, destaca-se no Brasil o bagaço de cana-de-açúcar, a palha de arroz, a 

palha de trigo e o cavaco de eucalipto, que são abundantes em diversas regiões 

do país. 

O aproveitamento destes materiais relaciona-se com a sua constituição. 

Basicamente os resíduos lignocelulósicos são construídos de celulose, 

hemicelulose, lignina e uma pequena quantidade de extrativos e cinzas. As 

proporções de todos os constituintes variam para cada espécie vegetal (KUHAD; 

SINGH, 1993). A Tabela 2.1 apresenta a composição aproximada de alguns 

materiais lignocelulósicos encontrados na natureza. 
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Tabela 2.1 Composição (%) de alguns materiais lignocelulósicos. 
 

Material Hexosanas Pentosanas Lignina Cinzas 
Bagaço de cana-de-açúcar 33 30 29 4 
Casca de amendoim 38 36 16 5 
Casca de arroz 36 15 19 20 
Palha de arroz 32 24 13 12 
Palha de aveia 41 6 11 12 
Palha de cevada 40 20 15 11 
Palha de sorgo 33 18 15 10 
Palha de trigo 30 24 18 10 
Pinus 41 10 27 8 
Sabugo de milho 42 39 14 2 
Serragem 55 14 21 5 
Talo de Milho 35 15 19 5 
Fonte: Kuhad e Singh (1993) 

 

A lignina é um polímero derivado de unidades fenilpropanóides que têm 

sua origem na polimerização desidrogenativa do álcool coniferílico (PALMQVIST; 

HAHN-HÄGERDAL, 2000). A lignina deve ser definida claramente de acordo com 

o trabalho em questão, devido à grande diversidade de maneiras de tratamento 

para seu isolamento. Lapierre (1993) classificou a lignina em core e não core, 

com base em sua susceptibilidade relativa à hidrólise. A lignina não core, consiste 

de compostos fenólicos de baixo peso molecular, liberados da parede celular por 

hidrólise, que é representada por ácidos p-hidroxicinâmico éster-ligados. A lignina 

core, consiste de polímeros fenilpropanóides da parede celular, altamente 

condensados e muito resistentes à degradação. Eles são compostos de unidades 

p-hidroxifenila (H), guaiacila (G) e siringila (S), em proporções diferentes, de 

acordo com sua origem (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Compostos da lignina 
 

A lignina é um dos principais componentes dos tecidos de gimnospermas e 

angiospermas, ocorrendo em vegetais e tecidos vasculares. Sabe-se que a lignina 

tem um importante papel no transporte de água, nutrientes e metabólitos, sendo 

responsável pela resistência mecânica de vegetais, além de proteger os tecidos 

contra o ataque de microrganismos. Os fungos, algas e líquens não são 

lignificados (FENGEL; WEGENER, 1989). Sua degradação através da hidrólise 

dos resíduos lignocelulósicos libera compostos fenólicos, álcoois aromáticos e 

aldeídos, caracterizados como inibidores do metabolismo microbiano (ZALDIVAR; 

MARTINEZ; INGRAM, 2000; GÍRIO et al., 2010) 

A celulose, outro componente dos resíduos lignocelulósicos, considerada 

como o mais abundante e importante biopolímero, é formada por moléculas de 

glicose unidas por ligações β (1→4). A molécula de celulose é linear e apresenta 

ligações de hidrogênio intra e intermoleculares (Figura 2.2). As ligações 

intramoleculares auxiliam na manutenção da rigidez da cadeia de celulose, 

enquanto que as intermoleculares mantêm as cadeias em um arranjo firme e 

compacto. Duas regiões distintas são visualizadas na molécula: a região 

cristalina, que apresenta moléculas altamente orientadas e apresenta resistência 

à degradação microbiana, e a região amorfa, onde há uma menor orientação 
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entre as moléculas, sendo, portanto, mais facilmente hidrolisada (FENGEL; 

WEGENER, 1989).  

Assim como a celulose, as hemiceluloses são polímeros que aparecem em 

grandes quantidades nos resíduos lignocelulósicos. São heteropolissacarídeos 

formados por cadeias lineares apresentando ramificações laterais, sendo 

compostas por hexoses (glicose, manose, galactose), pentoses (xilose e 

arabinose) e ácidos urônicos (Figura 2.2).  

 
 

Figura 2.2 Estrutura da Celulose, Hemicelulose e Lignina 
Fonte: Bidlack, Malone e Benson (1992) 

 

A fração hemicelulósica é mais facilmente hidrolisável do que a celulose 

graças à heterogeneidade dos componentes e seu estado amorfo (JEFFRIES, 
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1983), o que permite a utilização dos seus açúcares, como a xilose, para a 

produção de diferentes produtos de interesse, como, por exemplo, o xilitol 

(CARVALHO et al., 2004; SANTOS; CONVERTI et al., 2005; SANTOS; 

MUSSATTO et al., 2005; SARROUH, 2009), etanol, butanol, isopropanol, 2,3-

butadienol, glicerol, acetona, ácido acético e ácido butírico (SCHUCHARDT; 

RIBEIRO; GONÇALVES, 2001).  

A hemicelulose e a lignina juntas formam uma matriz em torno da celulose, 

e assim penetram nos espaços vazios entre as moléculas de celulose na região 

amorfa, contribuindo com o aumento na rigidez do vegetal. Os materiais 

lignocelulósicos in natura, devido as suas características, não permitem 

acessibilidade adequada aos seus componentes. Diversos fatores afetam a 

hidrólise dos resíduos lignocelulósicos, como a porosidade do material, a 

cristalinidade da celulose e os conteúdos de lignina e hemicelulose (MCMILLAN 

JAMES, 1994). 

A xilana constitui o principal componente da hemicelulose. É um 

polissacarídeo formado por um esqueleto de unidades de xilose β-1,4 ligadas, 

parcialmente substituídas por cadeias laterais de acetil, glicuronosil e arabinosil 

(HAMELINCK; HOOIJDONK; FAAIJ, 2005; FEI; HONGZHANG, 2009). Esse 

polímero é encontrado na interface entre a lignina e a celulose, e acredita-se que 

seja importante para a coesão das fibras e para a integridade da parede celular 

(BEG et al., 2001). A xilana é encontrada em grandes quantidades em madeiras 

mais duras, de angiospermas (15-30% do conteúdo da parede celular) e madeiras 

macias (resinosas) em gimnospermas (7-10%), assim como em plantas anuais 

(<30%) (SINGH; MADLALA; PRIOR, 2003). Devido à sua complexidade e 
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heterogeneidade, a hidrólise completa da xilana requer uma grande variedade de 

enzimas atuando cooperativamente (SUBRAMANIYAN; PREMA, 2002). 

O primeiro passo para o bioprocesso de produção do etanol lignocelulósico 

é um pré-tratamento (Figura 2.3) e diferentes métodos de pré-tratamento tem sido 

desenvolvidos (GÍRIO et al., 2010).  

De acordo com Galbe e Zacchi (2007), para um pré-tratamento ser 

considerado efetivo, deve apresentar algumas características, como: resultar em 

alta extração de açúcares; permitir alta digestibilidade da celulose, no caso de 

subseqüente hidrólise enzimática; produzir quantidades insignificantes de 

produtos de degradação derivados dos açúcares ou da lignina, que serão tóxicos 

aos microrganismos; ter uma baixa demanda energética ou ser realizado em uma 

via que possibilite o reuso da energia em outras etapas do processo como calor 

secundário; ter um baixo custo de capital e operacional.   

 

 
 

Figura 2.3 Pré-tratamento da estrutura lignocelulósica do bagaço de cana de 
açúcar. Fonte: U.S. Department (2009) 
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Estratégias de pré-tratamento têm sido categorizadas em pré-tratamentos 

físicos, químicos ou biológicos, ou ainda uma combinação deles (BINOD et al., 

2010).  

Os tratamentos físicos geralmente são empregados como um primeiro 

estágio na abertura da estrutura lignocelulósica para daí se aplicar um tratamento 

hidrolítico químico (ácido ou alcalino) ou biológico (com enzimas ou células). 

Entre os tratamentos físicos destacam-se a moagem, a trituração ou o 

esfarelamento mecânicos e a explosão com vapor (GALBE; ZACCHI, 2007).  

Os processos mecânicos, como a moagem, reduzem o tamanho da 

partícula, reduzem a cristalinidade e causam a quebra de ligações de longas 

cadeias moleculares (LASER et al., 2002).  

A explosão com vapor consiste em tratar a matéria prima com vapor 

saturado sob alta pressão, a temperaturas entre 160 e 240 ºC por até 20 minutos. 

Em seguida, a pressão é retirada e a mudança brusca de pressão causa ruptura 

das ligações de lignina e hemicelulose à celulose. A adição de SO2 pode 

aumentar o efeito desse pré-tratamento, assim como a recuperação da 

hemicelulose (TENGBORG et al., 1998). 

No processo biológico, como a biodegradação, são utilizados 

microrganismos (bactérias e fungos) para degradar determinadas frações do 

material lignocelulósico. As vantagens deste tipo de pré-tratamento são a baixa 

energia requerida e condições ambientais brandas. Entretanto, a taxa de hidrólise 

é ainda considerada baixa (SUN; CHENG, 2002; BINOD et al., 2010).   

 Os tratamentos químicos geralmente conduzem à formação de compostos 

intermediários indesejáveis, que podem ser tóxicos aos microrganismos. Um 

método mais brando e mais específico é a hidrólise enzimática. Visto que 
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xilanases e esterases mostram diferentes especificidades de substratos, estas 

enzimas podem ser usadas como ferramentas analíticas na elucidação das 

formações estruturais (como freqüência, posição) das substituições na 

hemicelulose, bem como para a remoção específica de monossacarídeos e 

informações sobre as ligações na parede celular (TALEBNIA; KARAKASHEV; 

ANGELIDAKI, 2010). 

O processo de hidrólise enzimática é conduzido por enzimas altamente 

específicas, liberando açúcares redutores incluindo a glicose. Três tipos de 

celulases estão envolvidas no processo de hidrólise: (1) endoglucanase (endo-

1,4-D-glucanohidrolase), que age em regiões de baixa cristalinidade na fibra de 

celulose, (2) exoglucanase (celobiohidrolase ou 1,4-β-D-glucanocelobiohidrolase), 

que libera unidades de celobiose, (3) β-glicosidase, que hidrolisa a celobiose 

liberando, assim, moléculas de glicose. Existem outras enzimas que agem sobre 

a fração hemicelulósica, como a glucuronidase, acetilesterase, xilanase, β -

xilosidade, galactomananase e glucomananase (DUFF; MURRAY, 1996). 

Na hidrólise alcalina ocorre o rompimento nas ligações éster entre 

hemiceluloses e lignina, sendo que o efeito vai depender do conteúdo de lignina 

do material lignocelulósico. Ocorre um aumento na porosidade do material 

quando as ligações éster são rompidas. O uso de NaOH diluído causa uma 

intumescência no material, aumenta a área de superfície interna, diminui o grau 

de polimerização e a cristalinidade, leva a ruptura da estrutura da lignina (SUN; 

CHENG, 2002; SUN et al., 2004). 

O uso de solventes também se faz para esses efeitos. O processo 

chamado de organosolv utiliza uma mistura de ácido e solvente orgânico, 
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geralmente etanol, para o rompimento das ligações internas da lignina e da 

hemicelulose (PAN et al., 2005). 

A hidrólise ácida, empregando ácido sulfúrico diluído, tem sido referida 

como um dos processos mais utilizados para a despolimerização da fração 

hemicelulósica em materiais lignocelulósicos, devido ao seu baixo custo e alta 

eficiência (SUN; CHENG, 2005). 

No processo de hidrólise ácida, o uso de ácidos concentrados como H2SO4 

e HCl pode levar à ocorrência de corrosão no equipamento. Desta forma, o 

emprego de ácidos diluídos tem mostrado eficiência ao fornecer soluções com 

alta concentração de açúcares, baixas concentrações de compostos inibitórios, 

sem causar os problemas causados pelos ácidos concentrados. O processo 

consiste em hidrolisar a fração hemicelulósica, sendo que as frações lignina e 

celulose permanecem quase inalteradas. Alguns ácidos diluídos utilizados para a 

hidrólise ácida são: ácido sulfúrico, hidroclórico, acético e nítrico (LAVARACK; 

GRIFFIN; RODMAN, 2002; SARROUH et al., 2007; KUMAR et al., 2009; GÍRIO et 

al., 2010; TALEBNIA; KARAKASHEV; ANGELIDAKI, 2010). O produto da 

hidrólise é uma solução contendo principalmente açúcares, como xilose, glicose e 

arabinose. Outros produtos como oligômeros, furfural, ácido acético, 

hidroximetilfurfural, metais pesados (cromo, cobre, níquel e ferro) proveniente dos 

equipamentos de hidrólise, assim como, compostos aromáticos derivados da 

lignina e dos extrativos da madeira, são também liberados após o procedimento 

de hidrólise (TEIXEIRA; LINDEN; SCHROEDER, 1999; BINOD et al., 2010).  

Dependendo das condições operacionais produtos de degradação também 

são formados, a partir de açúcares (furano e seus derivados de ácidos fracos) e, 

em menor quantidade, a partir de lignina (fenólicos) (OLSSON; HAHN-
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HÄGERDAL, 1996). Esses compostos também podem inibir os processos de 

fermentação levando à menor rendimento e produtividade em etanol e, portanto, é 

necessário para melhorar o desempenho realizar um tratamento de destoxificação 

antes da fermentação (GÍRIO et al., 2010). 

 

2.1.1 Bagaço de Cana-de-Açúcar – Composição e Utilização 

Atualmente o Brasil é um dos maiores produtores de cana de açúcar 

mundial. Segundo o Ministério da Agricultura, a previsão do total de cana moída 

deverá atingir uma safra com aproximadamente 665 milhões de toneladas de 

cana-de-açúcar processadas, este volume representa um aumento de 9,9% em 

relação a safra 2009 (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 

2010). Do total da cana processada, 45,4 % foram destinadas à produção de 

açúcar, e o restante, 54,6 %, destinados à produção de álcool, deve gerar um 

volume total de 28.500 milhões de litros de álcool, deste total, 8 milhões de litros 

são de álcool anidro e 20 milhões de litros serão de álcool hidratado 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2010). Deste 

montante, o bagaço representa cerca de 30 % (199,2 milhões de toneladas). 

Considerado um combustível não eficiente em seu estado bruto devido a umidade 

variável e da falta de densidade sendo a maior parte utilizada pela própria 

indústria sucroalcooleira como fonte de energia (COMPANHIA NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO - CONAB, 2010). 

O Estado de São Paulo continua liderando o ranking produtivo do país, 

com uma estimativa de 384 milhões de toneladas representando cerca de 58 % 

da cana que será processada em todo o Brasil. Do total produzido, 

aproximadamente 50 % é destinado à produção de açúcar, 39 % para o álcool e 



27 

 

cerca de 10 % destina-se à fabricação de outros produtos, como cachaça, 

rapadura e açúcar mascavo (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - 

CONAB, 2010). 

  O processamento industrial de cana-de-açúcar proporciona um 

aproveitamento total da matéria-prima, ou seja, além da produção de açúcar e 

álcool, subprodutos podem ser utilizados como fontes geradoras de energia, na 

produção de adubos, papel e plásticos biodegradáveis (TORQUATO, 2006). 

No processamento de cana-de-açúcar são gerados cerca de 270 kg de bagaço a 

partir de uma tonelada de matéria-prima, sendo que 50 % do total de bagaço 

gerado se destinam à demanda de energia da usina sucroalcooleira (FROLLINI; 

PIMENTA, 1997).  

O bagaço de cana-de-açúcar é um dos principais subprodutos da indústria 

sucroalcooleira (PANDEY et al., 2000), sendo caracterizado como um resíduo 

fibroso que é produzido após a moagem e extração do caldo de cana-de-açúcar 

(PANDEY et al., 2000; ANSELMO FILHO; BADR, 2004). Numa primeira fase, o 

bagaço substituiu a lenha para a geração de calor nas usinas. Atualmente, o 

vapor produzido através da queima do bagaço é utilizado para gerar três tipos de 

energia: térmica, transferindo calor para os processos industriais; mecânica, na 

movimentação de máquinas; e elétrica, através da movimentação de turbinas, 

suprindo o consumo energético do parque industrial (COSTA, 2005).  

Vários estudos têm sido desenvolvidos em busca de uma utilização 

sustentável de bagaço de cana-de-açúcar, que contém cerca de 40-45 % de 

celulose, 30-35 % de hemicelulose e 25 % de lignina (PANDEY et al., 2000).  

Além da geração de energia elétrica, o bagaço pode ser utilizado ainda para a 

produção de papel e papelão, aglomerados, ração animal e adubo (PANDEY et 
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al., 2000). Por um mecanismo de hidrólise, a fração hemicelulósica é separada e 

os açúcares, como xilose, glicose e arabinose são liberados, podendo ser 

utilizados em diversos processos biotecnológicos (PANDEY et al., 2000; 

LAVARACK; GRIFFIN; RODMAN, 2002; MOSIER et al., 2005). O aproveitamento 

deste resíduo se fundamenta com seu aproveitamento na transformação em 

produtos úteis para a sociedade, por exemplo, de processos fermentativos para 

obtenção de proteína microbiana (CRAWFORD et al., 1973); butanodiol 

(JANSEN; FLICKINGER; TSAO, 1984); xilitol (RODRIGUES et al., 2008); etanol 

(SARROUH et al., 2007) dentre outros. 

 

2.2. Etanol – Propriedades e Aplicações  

O emprego do etanol está centrado na geração energética, em todo o 

mundo, e sua mistura com a gasolina, ou em seu uso direto como combustível. É 

um composto de extrema importância e possui um papel considerável na matriz 

energética mundial (LIN; TANAKA, 2005). Todavia, a utilização do etanol é muito 

mais abrangente do que simplesmente, a produção de energia. O etanol, desde a 

sua descoberta, esteve ligado ao dia a dia do homem sendo a indústria 

alimentícia a pioneira em seu uso. Este álcool é utilizado em diversos segmentos 

como solvente, componente de formulações médicas, na indústria de higiene e 

limpeza, alimentícia e muitas outras de origem química, petroquímica ou 

biotecnológica. É matéria prima para processos de produção de ácidos orgânicos, 

éteres, ésteres, óxidos, hidrocarbonetos e produção de biopolímeros (LIN; 

TANAKA, 2005).  
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2.2.1 Produção de Etanol  

2.2.1.1 Processo Químico 

O etanol pode ser produzido por via química através da hidratação do 

etileno em um processo catalisado por um ácido forte. O mais conhecido, e já 

ultrapassado, é o processo de hidratação catalisado por ácido sulfúrico. Neste, o 

etileno reage diretamente com o sulfato de etila, que é posteriormente hidrolisado, 

convertendo-se em etanol e com regeneração de ácido sulfúrico, como se pode 

observar nas seguintes reações 1 e 2 (SCHLITTLER, 2006).  

 

                                      C2H4 + H2SO4 → CH3CH2SO4                          (1) 

                             CH3CH2SO4 + H2O  →  CH3CH2OH + H2SO4     (2) 

 

Os processos mais modernos possibilitam produção de etanol através da 

utilização de zeólitas, carvão ou de sílica aero-gel impregnadas com ácido 

fosfórico ou tugnístico. Estes processos apresentam a vantagem de serem 

executados em um único estágio, em termos reacionais, além da possibilidade de 

regeneração do catalisador e redução dos riscos de segurança e de impacto 

ambiental (SCHLITTLER, 2006). O etanol também pode ser produzido através da 

redução química do acetaldeído numa reação em fase vapor, catalisada por óxido 

de níquel ou cobre (SPEIGHT, 2002).  

 

2.2.1.2 Processo Microbiológico de Produção de Etanol de Segunda 

Geração 

A produção de etanol a partir de hidrolisados lignocelulósicos ocorre 

através das seguintes etapas: (1) degradação da estrutura lignocelulósica de 
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matérias-primas para a liberação de substratos fermentescíveis, (2) fermentação 

e (3) destilação do mosto fermentado (Figura 2.4) (OLSSON; HAHN-HÄGERDAL, 

1996). 

 

 
 

Figura 2.4 Processo de produção de etanol de segunda geração  
Fonte: Peña (2008) 

 

Existem dois principais problemas observados na produção de etanol a 

partir de hidrolisados lignocelulósicos, de acordo com Olsson e Hahn-Hägerdal 

(1996) e Hahn-Hägerdal et al. (2007). O primeiro problema surge após a hidrólise 

do material lignocelulósico, uma vez que o hidrolisado contém não somente 

açúcares fermentescíveis, mas também substâncias com efeitos inibitórios sobre 
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os microrganismos utilizados na fermentação. A variação na presença de tais 

compostos depende do tipo de material lignocelulósico utilizado, bem como da 

química e natureza do processo de hidrólise empregado. Outro aspecto 

importante é relacionado ao tipo de açúcar, já que o hidrolisado contém hexoses e 

também pentoses. Hexoses são facilmente fermentadas pela levedura 

Saccharomyces cerevisiae, cujo processo já está bem explorado e divulgado. Já 

as pentoses, por sua vez, são mais difíceis de fermentar (OLSSON; HAHN-

HÄGERDAL, 1996; HAHN-HÄGERDAL et al., 2006; HAHN-HÄGERDAL et al., 

2007; SÁNCHEZ; CARDONA, 2008; GÍRIO et al., 2010), sendo fonte de 

diferentes estudos envolvendo processos biotecnológicos de utilização destes 

açúcares para a produção de etanol. 

 

2.2.1.2.1 Fermentação de Pentose 

A fermentação é um conjunto de reações enzimáticas, que ocorrem no 

interior da célula microbiana, com o intuito de gerar energia para o crescimento e 

manutenção das atividades metabólicas.  

A conversão custo-efetiva, sustentável e economicamente eficiente da 

biomassa a etanol implica na utilização de linhagens microbianas capazes de 

fermentar não somente glicose, mas todos os açúcares presentes em hidrolisados 

lignocelulósicos, tais como xilose, arabinose, celobiose, galactose e manose, com 

alto rendimento e produtividade em etanol (VAN MARIS et al., 2006; HAHN-

HÄGERDAL et al., 2007; BETTIGA; HAHN-HÄGERDAL; GORWA-GRAUSLUND, 

2008; FUKUDA; KONDO; TAMALAMPUDI, 2009). Embora muitas leveduras 

sejam capazes de assimilar arabinose aerobicamente, a maioria não é capaz de 

fermentar essa pentose a etanol, por exemplo, a levedura Pichia stipitis produz 
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etanol de glicose, galactose, manose, xilose e celobiose, entretanto, a arabinose é 

assimilada, mas não fermentada (DU PREEZ; BOSCH; PRIOR, 1986; DELLWEG 

et al., 1990; AGBOGBO et al., 2006; VAN MARIS et al., 2006; GÍRIO et al., 2010). 

 Usualmente, hexoses em hidrolisados podem ser completamente 

fermentadas dentro de poucas horas. Entretanto, a completa conversão de xilose 

a etanol ocorrerá a partir de 48 a 72 horas ou mais (GONG et al., 1999). 

Particularmente, a fermentação de pentoses, nomeadamente os açúcares xilose e 

arabinose, representa um desafio único, e a obtenção de organismos eficientes 

para a fermentação tem sido perseguido nas ultimas décadas (HAHN-

HÄGERDAL et al., 2007; AGBOGBO; COWARD-KELLY, 2008; BAJWA et al., 

2010; XAVIER et al., 2010). 

As leveduras, como são o fator chave na conversão de açúcares a etanol. 

Organismos capazes de fermentar pentoses presentes na biomassa 

hemicelulósica podem ser divididos em dois grupos: microrganismos naturalmente 

fermentadores e microrganismos geneticamente modificados. Os microrganismos 

naturalmente fermentadores incluem linhagens das leveduras Pichia stipitis, 

Candida shehatae e Pachysolen tannophilus (AGBOGBO; COWARD-KELLY, 

2008). Organismos geneticamente modificados com capacidade de fermentação 

de pentoses incluem a levedura Saccharomyces cerevisiae, e as bactérias 

Escherichia coli e Zymomonas mobilis (SKOOG; HAHN- HAGERDAL, 1988). A 

levedura Saccharomyces cerevisiae, uma das mais eficazes produtoras de etanol, 

é caracterizada por apresentar uma alta produção de etanol a partir de hexoses e 

alta tolerância a etanol e outros compostos inibitórios, como os que estão 

presentes em hidrolisados ácidos de biomassa lignocelulósica (OLSSON; HAHN-

HAGERDAL, 1993; HAHN-HAGERDAL et al., 2001). Entretanto, a transformação 
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das pentoses segue uma via metabólica diferente das hexoses, chamada de via 

das pentoses-fosfato, o que não é comum a todos os microrganismos (PARAJÓ; 

DOMÍNGUEZ; DOMÍNGUEZ, 1998b). Devido ao fato da levedura Saccharomyces 

cerevisiae, não ser capaz de utilizar pentoses, a produção de etanol a partir de 

hidrolisados lignocelulósicos utilizando-se linhagens naturais de S. cerevisiae 

torna-se imprópria. Dentre as leveduras que fermentam xilose, P. stipitis configura 

como a mais promissora para aplicação industrial, uma vez que fermenta xilose a 

etanol com elevado rendimento (BOTHAST; SAHA, 1997; GONZÁLEZ-BENITO et 

al., 2009; VAN VLEET; JEFFRIES, 2009; CHO et al., 2010) 

As propriedades desejadas para os microrganismos fermentadores 

necessárias à fermentação de hidrolisados de hemicelulose são: eficiente 

utilização de hexoses e pentoses; taxas de fermentação rápidas, alta produção de 

etanol, alta tolerância ao etanol e aos inibidores presentes no hidrolisado, 

fermentação em valores baixos de pH e a altas temperaturas, alta viabilidade e 

rentabilidade, posse de características apropriadas de floculação e de utilização 

de uma ampla variedade de substratos (PASHA; KUHAD; RAO, 2007). No 

entanto, nenhum microrganismo capaz de satisfazer a todas essas características 

foi encontrado ou desenvolvido até o momento (PASHA; RAO, 2009). Dessa 

forma, o futuro depende da descoberta e obtenção de microrganismos e enzimas 

mais baratos e eficientes para emprego no processo fermentativo do etanol de 

segunda geração. Novos microrganismos podem também permitir a combinação 

de etapas do processo de obtenção de etanol em um único passo, como a 

fermentação de diferentes açúcares aliada à produção de enzimas (LYND, 1996). 
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2.2.1.2.1.1 Via Metabólica de Xilose em Leveduras 

A via metabólica utilizada pelas leveduras para a bioconversão de xilose 

em etanol (Figura 2.5) se inicia com o transporte de xilose para o interior da célula 

através da membrana celular por mecanismos que tem sido estudado por vários 

autores (JEFFRIES, 1983; WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998; HAHN-

HÄGERDAL et al., 2006). A seguir a xilose é inicialmente reduzida a xilitol em 

uma reação catalisada pela enzima xilose redutase XR, na presença de NADH 

e/ou NADPH. Esta etapa é seguida pela oxidação do xilitol a xilulose catalisada 

pela enzima NAD+ ligado a xilitol desidrogenase – XDH. A xilulose pode então ser 

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

reações não oxidativas da via hexose monofosfato, a intermediários da via EMP 

(gliceraldeído 3-fosfato e frutose 6-fosfato), os quais podem então ser 

metabolizados por esta via, a qual está conectada a outras como o ciclo de Krebs 

e as reações de fermentação alcoólica (Figura 2.5). A especificidade das enzimas 

XR e XDH aos cofatores reduzidos e oxidados varia de acordo com a espécie de 

levedura (DA SILVA et al., 1996; WILSON et al., 2003). Na levedura Pichia stipitis 

a enzima XR é dependente dos cofatores NADPH ou NADH e a enzima XDH é 

dependente principalmente do cofator NAD+ (JEFFRIES, 1983; WINKELHAUSEN; 

KUZMANOVA, 1998; HAHN-HÄGERDAL et al., 2006).  

Há uma íntima relação entre a especificidade da enzima XR aos cofatores 

NADH ou NADPH e o acúmulo de xilitol no citoplasma do microrganismo, com 

sua posterior excreção para o meio.  

Quando a atividade da XR de um determinado microrganismo depende de 

NADH ou NADPH, o cofator NAD+ utilizado na redução da xilose a xilitol pode ser 

recuperado na etapa seguinte, seja em condições anaeróbicas ou de limitação de 
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oxigênio. Neste caso, e sob tais condições, o principal produto do metabolismo de 

xilose é o etanol, não havendo acúmulo de xilitol. Quando a atividade da XR de 

um dado microrganismo depende apenas de NAPH, sob condições de limitação 

de oxigênio observa-se acúmulo de xilitol, uma vez que, nestas condições, a 

capacidade da cadeia respiratória de recuperação do cofator oxidado é baixa, o 

que acarreta diminuição da atividade da enzima XDH, diminuindo a velocidade de 

transformação (JEFFRIES, 1983; WINKELHAUSEN; KUZMANOVA, 1998; HAHN-

HÄGERDAL et al., 2006). 
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Figura 2.5 Metabolismo de xilose por leveduras (esquema simplificado) 
Fonte: Parajó, Domínguez e Domínguez (1998a) 
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2.2.1.2.2 A levedura Pichia stipitis fermentadora de xilose a etanol 

Muitos microrganismos entre eles vários gêneros de leveduras, fungos e 

bactéria tem sido largamente utilizadas para a produção de etanol (CARDONA; 

SÁNCHEZ, 2007). O número de espécies, incluindo Pichia stipitis, Candida 

shehatae e Pachysolen tannophilus, tem sido encontrado com boa eficiência para 

fermentar xilose para produção de etanol (CARDONA; SÁNCHEZ, 2007). Entre 

estas leveduras a levedura Pichia stipitis apresenta grande potencial para 

aplicações industriais por ter bom rendimento e conversão em etanol (AGBOGBO 

et al., 2006). No entanto, esta levedura é sensível a presença de ácidos 

orgânicos, incluindo o ácido acético, que estão presentes nos hidrolisados 

lignocelulósicos. Estes compostos podem reduzir o crescimento celular e diminuir 

a produção de etanol (PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000; NIGAM, 2001; 

ALMEIDA et al., 2007). 

Segundo Van Vleet e Jeffries (2009) a levedura Pichia stipitis apresenta um 

conjunto de características fisiológicas que a torna muito interessante para a 

bioconversão em etanol, apresentar capacidade para fermentar xilose, e também, 

é capaz de fermentar outros açúcares como glicose, manose, galactose e 

celobiose. Isto faz da Pichia stipitis um microrganismo com grande uso em 

potencial em processos de fermentação para produção de etanol a partir de 

hidrolisados hemicelulósicos ou através da sacarificação e fermentação 

simultânea (SSF).  

Os açúcares presentes na fração hemicelulósica são facilmente 

recuperados em tratamento com álcali, ácido diluído ou auto-hidrólises, sendo, 

sua utilização fundamental para uma bioconversão econômica (VAN VLEET; 

JEFFRIES, 2009).  
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Meyrial et al. (1997) observaram que células da levedura Pichia stipitis 

NRRL Y7124 crescidas em meio contendo glicose e xilose como fonte de 

carbono, quando submetidas à escassez de glicose não realizaram transporte 

ativo de prótons significativo, quando incubadas em meio contendo somente 

xilose. Estes autores sugeriram que este fato está provavelmente relacionado 

com a incapacidade destas células em metabolizar xilose instantaneamente. 

Conforme demonstrado por Bicho et al. (1988) em Pichia stipitis NRRL Y7124, a 

presença de glicose reprime as enzimas xilose redutase e xilitol desidrogenase. 

Além disso, o efeito inibitório da glicose no transporte de xilose, demonstrado em 

Pichia stipitis IGC 4374 por Kilian e Van Uden (1988) causou nas células 

crescidas em meio contendo glicose a incapacidade de metabolizar 

eficientemente a xilose. 

 

2.2.1.2.2.1 A levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 

A espécie Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 foi coletada de intestino de 

insetos - cupins e larvas de coleópteros - encontrada nas amostras de madeira, 

provenientes da Reserva do Patrimônio Particular Natural Woodstock localizada 

em Rio Grande de Cima, no município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. A região 

compreende o bioma Mata Atlântica, com a transição de floresta umbrófila densa 

e semidecídua (CADETE, 2009) 

A levedura isolada a partir de insetos foi submetida aos testes de 

fermentação de hexoses e pentoses e à verificação da produção de exoenzimas. 

Dentre as leveduras que fermentaram xilose no teste com tubo de Durham, a 

levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 foi selecionada para os testes de 

fermentação de glicose e xilose em laboratório (CADETE, 2009). 
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A levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2, apresentou fermentação 

completa, com período inicial médio de quatro dias e final de sete dias, obteve 

valor de parâmetros fermentativos superior ou equivalente entre os açúcares 

testados – glicose e xilose, e ainda os maiores valores de conversão de substrato 

em etanol, produtividade e rendimento a partir de xilose que as leveduras de 

referência testadas. Segundo Cadete (2009) essa levedura é promissora para o 

emprego em futuros testes voltados para a produção de etanol lignocelulósico  

A Figura 2.6 apresenta uma microfotografia de lâmina microscópica 

contendo a levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 após 60h de cultivo em 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar com um aumento de 

100X.  

 

 
 
Figura 2.6 Microfotografia da lâmina microscópica da levedura Pichia stipitis 
UFMG-IMH 43.2 
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2.2.1.2.3 Alguns Fatores que Influenciam na produção de Etanol a partir de 

Xilose 

Muitos estudos vêm sendo realizados visando melhorar o processo de 

produção biotecnológica de etanol a partir de pentoses (OLSSON; HAHN-

HÄGERDAL, 1996; SÁNCHEZ; CARDONA, 2008; BINOD et al., 2010; GÍRIO et 

al., 2010; TALEBNIA; KARAKASHEV; ANGELIDAKI, 2010). Fatores como pH, 

temperatura, aeração, agitação, concentração celular inicial, suplementação,  

meio de cultivo, cepa, subprodutos e outros, influenciam na fermentação de 

etanol. 

 

2.2.1.2.3.1 pH 

O pH é um fator significativo devido a sua importância tanto no controle da 

contaminação bacteriana quanto no seu efeito sobre o crescimento da levedura, 

velocidade de fermentação e formação de subprodutos, além disso exerce forte 

influência na bioconversão de etanol (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1980). Segundo 

Pelczar, Chan e Krieg (1980), de acordo com a espécie, o limite de pH pode se 

situar entre pH 2,2 e 8,0.  

Em estudos realizados com a Candida shehatae a produção de etanol 

aumentou de 45 para 55 g/L quando o pH passou de 4,5 para 6,0 (KASTNER; 

ROBERTS; JONES, 1996). Segundo Maia (1989), pH interno da célula se 

mantêm na faixa de 5,8 a 6,9, seja qual for o pH extracelular na faixa de 2 a 7.  

Entretanto, baixos valores de pH tornam o meio mais agressivo, uma vez que 

exigem das leveduras um maior gasto de energia na manutenção do pH interno, 

além de afetar as proteínas de transporte da membrana citoplasmática que ficam 

expostas ao meio externo. O pH do meio externo também afeta a velocidade de 
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crescimento das leveduras, a qual atinge um máximo quando o pH está entre 5 e 

6. Na fermentação alcoólica, o estabelecimento e controle do pH do meio em 

valores inferiores a 5 é também considerado importante como meio para prevenir 

contaminação por bactérias láticas e acéticas (MAIA, 1989). No geral, o pH ótimo 

para a produção de etanol pela levedura Sacharomyces cerevisae encontra-se na 

faixa de pH 4 a 5. Neste caso, o aumento do pH para 7,0 observou-se uma 

diminuição no fator de conversão em etanol e aumento da produção de ácido 

acético (MAIA, 1989; DU PREEZ, 1994) reportou que o rendimento em etanol 

pela levedura Pichia stipitis CBS 7126 sofreu grande influência por variações de 

pH entre 2,5 e 6,5, estando o pH ótimo entre 4,0 e 5,5.  O conhecimento do efeito 

do pH sobre a produção de xilitol  a partir do hidrolisado hemicelulósico de bagaço 

de cana-de-açúcar é importante pois, dependendo do pH de fermentação, o efeito 

tóxico de ácido acético é acentuado ou a solubilidade de alguns nutrientes do 

meio pode ser afetada, tornando impossível a sua assimilação (FELIPE et al., 

1997). 

 

2.2.1.2.3.2 Temperatura 

A Temperatura ótima de produção de etanol pelas espécies fermentadoras  

de pentose como as leveduras Pichia e Candida, encontram-se na faixa de 30 a 

32 ºC, a qual pode variar dependendo da cepa, do tipo e concentração de 

substrato (DU PREEZ, 1994). De acordo com Slininger et al. (1991), que 

avaliaram a faixa de temperatura capaz de favorecer o processo de bioprodução 

de etanol a partir de xilose, a máxima produtividade e concentração de etanol 

foram obtidas pela levedura Pichia stipitis NRRL Y-7124 utilizando 40 g/L de 
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xilose em uma faixa de 23 e 30 ºC, no entanto para elevada concentração inicial 

de xilose (150 g/L) esta faixa foi  entre 27 e 33 ºC.  

Para as leveduras P. stipitis CBS 7126 e Candida shehatae CBS 2779 a 

máxima velocidade específica de crescimento celular, produtividade específica e 

produtividade volumétrica em etanol ocorre em 30 ºC (DU PREEZ; BOSCH; 

PRIOR, 1986). Estes autores também constataram um tempo menor de 

fermentação nesta temperatura, e que para P. stipitis o fator de conversão em 

etanol permaneceu constante, em 0,42 g/g até 33 ºC e apresentou decréscimo 

para 0,29 g/g após elevação da temperatura para 36 ºC. 

 

2.2.1.2.3.3 Oxigênio 

 O oxigênio é um fator que afeta diretamente a característica e o 

crescimento da levedura principalmente para organismos aeróbicos ou 

anaeróbicos facultativos; a agitação permite uma maior aeração do meio e 

consequentemente um favorecimento no crescimento aeróbico e anaeróbico 

facultativo, podendo promover uma homogenização dos nutrientes no meio de 

cultura e dispersão dos produtos metabólicos (SCHMIDELL et al., 2001b). 

Dentre todos os parâmetros citados, a variável de controle mais importante 

nesta bioconversão é o nível de aeração, o qual afeta as rotas bioquímicas 

envolvidas na metabolização da xilose (ROBERTO; MANCILHA; SATO, 1999). 

 O oxigênio é requerido para a assimilação eficiente de xilose; sob baixas 

condições de oxigênio dissolvido, o sistema de transporte de elétrons não é capaz 

de oxidar o NADH eficientemente. Isto causa um desbalanço de NADH/NAD+ que 

conduz ao acúmulo de xilitol. Um aumento na concentração de oxigênio dissolvido 

aumentará o crescimento celular e a fermentação de xilose a etanol; quando o 
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oxigênio está em excesso, a atividade do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA) 

será aumentada resultando em crescimento celular excessivo e assimilação do 

etanol produzido. A assimilação de etanol conduz ao acúmulo de acetaldeído e 

ácido acético. Os níveis ótimos de oxigênio dissolvido levarão ao menor acúmulo 

de xilitol com rendimento de etanol mais alto (LAPLACE et al., 1991; MOUTTA, 

2009; FROMANGER et al., 2010). 

Um parâmetro importante a ser utilizado é o coeficiente volumétrico de 

transferência de oxigênio (kLa), o qual descreve muito bem a oxigenação de um 

sistema fermentativo. Este parâmetro está relacionado ao projeto do biorreator, 

suas características geométricas, e as propriedades do meio de cultura utilizado, 

além de proporcionar informações para processos de escalonamento 

(WINKELHAUSEN; AMARTEY; KUZMANOVA, 2004). 

Com relação à transferência de oxigênio, tem-se que sob condições 

anaeróbicas, uma grande fração da xilose é convertida para xilitol, e a produção 

de etanol correspondentemente é baixa (DU PREEZ, 1994). Segundo 

Taniguchi et al. (1997), em cultivo anaeróbio Pichia stipitis CBS 5773 consumiu 

uma quantidade insignificante de xilose, não sendo capaz de produzir etanol. 

Segundo Nigam (2001) níveis insuficientes de aeração na produção de etanol 

pela levedura Pichia stipitis NRRL Y-7124 levaram a um consumo lento de xilose, 

por outro lado, níveis excessivos de aeração reduzem o rendimento devido à 

oxidação do produto ou ao crescimento celular elevado, sendo um nível de 

aeração adequado um parâmetro importante para atingir elevados valores de 

conversão.  
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2.2.1.2.3.4 Suplementação e Fonte de Carbono 

Os microrganismos retiram do meio ambiente todas as substâncias 

necessárias para a síntese de material celular e de obtenção de energia 

(METCALF; EDDY, 1991). As necessidades nutricionais dos microrganismos 

variam muito. Organismos autotróficos podem sintetizar todos os metabólitos 

necessários pela célula a partir de compostos inorgânicos; os heterotróficos 

requerem um ou mais nutrientes orgânicos (METCALF; EDDY, 1991). A 

habilidade em usar diferentes compostos como fonte de energia e de sintetizar 

proteínas e compostos do citoplasma a partir de compostos inorgânicos depende 

da presença de muitas enzimas (METCALF; EDDY, 1991). A falta ou a repressão 

de um ou mais genes que codificam a formação de uma destas enzimas reflete-se 

diretamente nas necessidades nutricionais da célula (METCALF; EDDY, 1991). 

Um aspecto importante é de que todos estes constituintes do material 

celular devem ser obtidos do meio, e a falta de algum deles pode limitar o 

crescimento do microrganismo (PELCZAR; CHANG; KRIEG, 1996). Além da 

água, as principais substâncias que devem estar contidas no meio é o carbono 

que representa de 45 a 50% do peso seco celular (TORTORA; FUNKE; CASE, 

2005). Sendo este o componente básico para a biossíntese, fazendo parte de 

todos os compostos sintetizados pela célula (TORTORA; FUNKE; CASE, 2005). 

Geralmente a mesma fonte de carbono serve como fonte de energia (METCALF; 

EDDY, 1991). As fontes de carbono mais comuns são os açúcares (pentoses, 

hexoses, polissacarídeo) (METCALF; EDDY, 1991). Outras fontes de carbono 

menos comuns abrangem uma ampla faixa de compostos, indo desde as mais 

simples como metano e metanol, às mais complexas celulose e hemicelulose 

(METCALF; EDDY, 1991). 
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O nitrogênio consiste de 10 a 15% do peso seco das células. É o 

componente básico na formação de aminoácidos que formam as proteínas. É 

assimilado sob forma amoniacal. Fontes de nitrogênio em outras formas que não 

a amoniacal são primeiramente transformadas em íons amônio dentro da célula 

(CARMOUZE, 1994). Muitas substâncias servem como fonte de nitrogênio e 

classificam-se em: a) fontes inorgânicas de nitrogênio: NH4Cl, (NH4)2SO4, 

NH4NO3, N2, etc. b) fontes orgânicas de nitrogênio: aminoácidos e hidrolisados de 

proteínas naturais, peptídeos, uréia, purinas e pirimidinas (ALEXANDRE; 

ROUSSEAUX; CHARPENTIER, 1994).  

O nitrogênio é considerado um macronutriente (nutriente necessário em 

grandes quantidades) além de ser nutriente limitante para o crescimento 

microbiano (ALEXANDRE; ROUSSEAUX; CHARPENTIER, 1994). 

Os elementos minerais são necessários em concentrações da ordem de 

miligramas por litro (PELCZAR; CHANG; KRIEG, 1996). Dentre os minerais 

destacam-se o magnésio que é o co-fator de várias enzimas. Este, participa na 

ativação das enzimas glicolíticas, estimula a síntese de ácidos graxos essenciais, 

regula os níveis iônicos celulares, a ativação de ATPases na membrana e a 

absorção de fosfato juntamente com potássio. O magnésio é envolvido em muitas 

funções fisiológicas como de crescimento de leveduras, divisão celular e atividade 

de enzima, e tem um papel importante na proteção celular á níveis tóxicos de 

etanol (ALEXANDRE; ROUSSEAUX; CHARPENTIER, 1994). 

A suplementação do meio de fermentação é primordial uma vez que 

proporciona condições para o crescimento do microrganismo (SLININGER; 

GORSICH; LIU, 2009). Por exemplo, o sulfato de amônio ((NH4)2SO4) serve como 

fonte de nitrogênio e o farelo de arroz como fonte de aminoácidos. Ambos os 
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nutrientes favorecem o crescimento de leveduras (CANETTIERI; SILVA; FELIPE, 

2002).  

Existe uma grande disponibilidade de fontes de nitrogênio orgânico de 

grande aplicação em bioprocessos industriais, como a uréia. Dentre as principais 

fontes de nitrogênio complexas empregadas em bioprocessos, o extrato de 

levedura tem sido um dos mais utilizados por ter uma composição rica em 

vitaminas do complexo B e aminoácidos (PEREIRA JR.; BON; FERRARA, 2008). 

Vitaminas e minerais, são necessários como micronutrientes de leveduras para 

facilitar as reações bioquímicas (KOTARSKA; CZUPRYNSKI; KLOSOWSKI, 

2006).  

As células de leveduras também requerem vitaminas, como mio-inositol, 

ácido pantotênico, biotina e tiamina para o crescimento delas e aceleração de 

fermentação (ALFENORE et al., 2002). O ácido pantotênico faz parte de uma 

coenzima, a qual esta envolvida em muitos passos de metabolismo intermediário 

de carboidratos, gorduras e proteínas. E também aumenta a tolerância da 

levedura ao etanol por estimular a síntese de lipídios (KOTARSKA; 

CZUPRYNSKI; KLOSOWSKI, 2006). A biotina é um cofactor de muitas enzimas 

envolvido em reações de carboxilação, como gluconeogeneses, metabolismo de 

aminoácido, biogênese ácida gordurosa e metabolismo de energia. Sua 

assimilação e armazenamento condicionam a velocidade de crescimento de 

leveduras e produção de etanol (ALFENORE et al., 2002). Mio-inositol também é 

fator de crescimento essencial para leveduras e contribui com a alta tolerância á 

etanol e aumento da viabilidade de celular (FURUKAWA et al., 2004).  

Os íons metálicos como, potássio magnésio, cálcio e zinco podem mudar a 

velocidade da glicólise e a conversão de piruvato a etanol dando um impacto 
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significante no progresso e eficiência da fermentação. Zinco é um elemento 

necessário em várias atividades enzimáticas relacionadas com as enzimas álcool 

desidrodrogenase, aldolase, fosfatase alcalina, DNA e RNA-polimerase 

(MAYALAGU; PATTURAJAN; CHATTERJI, 1997). Estes em meio de fermentação 

são fatores importantes com efeito significativo sobre a fisiologia de leveduras e 

produção de etanol (BIRCH; WALKER, 2000). O íon magnésio influencia 

diretamente a velocidade de crescimento das leveduras, o consumo de açúcar e a 

produção de etanol (REES; STEWART, 1997). Em geral, é exigido pela levedura 

na faixa de concentração milimolar.  De acordo com estes autores, a adição de 10 

mM de magnésio contribuiu para aumento da produção de etanol. O impacto de 

magnésio na produção de etanol por S. cerevisiae tem sido relatada por vários 

autores. Birch e Walker (2000) relataram que elevadas concentrações de 

magnésio no meio (até 50 mM) resultou em melhoria na viabilidade celular em 

condições com elevadas concentrações de etanol provavelmente por este ter 

exercido efeito protetor sobre as células, reduzindo a mortalidade celular. Dombek 

e Ingram (1986) relatam que a suplementação de fermentações com 0.5 mM de 

magnésio prolongou a fase de crescimento exponencial, resultando em aumento 

da biomassa, e também na redução no declínio da atividade fermentativa  

 

2.2.1.2.3.5 Tolerância a Etanol 

A eficiência de conversão de xilose e glicose em etanol a partir de materiais 

lignocelulósicos são limitadas pela baixa tolerância ao etanol por leveduras 

fermentadoras de xilose. De acordo com Laplace et al. (1991), leveduras que 

convertem xilose em etanol com eficiência, como Pichia stipitis e Candida 

shehatae, apresentam crescimento completamente inibido quando a 
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concentração de etanol atinge valores superiores a 30 g/L, enquanto que na 

conversão de glicose em etanol por Saccharomyces cerevisiae o crescimento 

celular é inibido em concentrações de etanol acima de 70 g/L. Diferentes estudos 

apresentam sugestões para a ação inibidora do etanol sobre a célula, que incluem 

a inibição de sistemas de transporte de diversos nutrientes (LOUREIRO-DIAS; 

PEINADO, 1982) bem como a atividade de enzimas envolvidas no metabolismo 

da glicose (PASCUAL et al., 1988). Meyrial et al. (1997) avaliaram o efeito do 

etanol sobre o fluxo de prótons em Pichia stipitis crescida em glicose e em xilose. 

Esses autores observaram que o transporte passivo de prótons em células 

crescidas tanto em glicose quanto em xilose não foi afetado quando a levedura se 

encontrava em concentrações baixas de etanol. Já o transporte ativo de prótons 

em células que cresceram em presença de xilose é reduzido quando a 

concentração de etanol é alta. O crescimento celular em baixa concentração de 

etanol (10 g/L) não interferiu no influxo de próton nas células crescidas em xilose.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 

 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma tecnologia de obtenção 

de etanol por via biotecnológica, a partir da fração hemicelulósica do 

bagaço de cana-de- açúcar. 

 Avaliar o comportamento da levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 

na produção de etanol a partir de hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana-de-açúcar. 

 

3.2. Específicos 

 

 Avaliar a influência dos nutrientes (uréia, extrato de levedura e 

MgSO4) sobre os parâmetros fermentativos do processo de 

bioprodução de etanol a partir do hidrolisado de bagaço de cana-de-

açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2.  

 Avaliar o efeito do fator de concentração de hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar e da concentração 

celular inicial sobre os parâmetros fermentativos do processo de 

bioprodução de etanol pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Obtenção e preparo do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana-de-açúcar 

Utilizou-se no presente trabalho o bagaço de cana-de-açúcar proveniente 

da usina São Francisco localizada na cidade de Sertãozinho, SP. Este bagaço 

após secagem a atmosfera ambiente, teve seu teor de umidade determinado 

antes do processo de hidrólise ácida por ácido sulfúrico diluído.  

A hidrólise foi realizada em reator de aço inox com capacidade de 100 litros 

localizado no Departamento de Biotecnologia (LOT) da EEL/USP.  O bagaço foi 

percolado com H2SO4 98%, em uma razão de 100 mg H2SO4  e 1g de matéria 

seca de bagaço, durante 30 minutos à temperatura de 150°C, utilizando-se uma 

proporção de 1,75Kg massa seca de bagaço e 10L de solução de H2SO4. Após a 

hidrólise, o hidrolisado foi centrifugado e armazenado em bombonas de 50L em 

câmara fria a 0,5ºC.           

 

4.2. Concentração e Tratamento do Hidrolisado Hemicelulósico 

O hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar obtido por 

hidrólise ácida foi concentrado a vácuo em cinco vezes seu volume inicial, sob 

temperatura de 70 °C, visando aumentar o teor inicial de xilose, além de remover 

parcialmente os compostos tóxicos voláteis. Nesta etapa utilizou-se um 

concentrador a vácuo com capacidade volumétrica de 30 L (Figura 4.1).  A seguir, 

o hidrolisado foi tratado utilizando a destoxificação química, conforme 

metodologia descrita por Alves (1997). Este procedimento envolveu a elevação do 

pH inicial do hidrolisado para pH 7,0 pela adição de CaO, seguida da redução do 

pH para 5,5 pela adição de ácido fosfórico concentrado. A seguir o hidrolisado foi 
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adicionado de 2,5 % (m/v) de carvão vegetal ativado em pó e mantido sob 

agitação de 200 rpm em incubadora de movimento rotatório, a 30 °C, por 1h. 

Entre as etapas de alterações de pH bem como de remoção de carvão ativo, o 

hidrolisado foi filtrado a vácuo utilizando papel de filtro para remoção dos 

precipitados formados. O hidrolisado concentrado e tratado foi autoclavado a 

111 °C por 15 minutos. Os hidrolisados sem concentrar (original), concentrado e 

tratado foram caracterizados quanto ao  pH e concentrações de açúcares 

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

   

 
 
Figura 4.1 Concentrador com capacidade volumétrica de 30L. Departamento de 
Biotecnologia (LOT) da EEL/USP. 
 

4.3. Fermentações 

4.3.1 Microrganismo   

Em todos os ensaios foi utilizada a linhagem da levedura Pichia stipitis 

UFMG-IMH 43.2, para produção de etanol, mantida a 4 ºC em tubos inclinados 

com ágar extrato de malte. A levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2, foi repicada 
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e mantida em estufa a 30ºC durante 24h (Figura 4.2) para posteriormente ser 

utilizada nos ensaios. 

 

 
 

Figura 4.2 Repique da levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2.  
 

4.3.2 Preparo do Inóculo 

           Alçadas da cultura da levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2, recém 

repicada foi transferida para meio YPX (xilose 30 g/L, peptona 10% m/v e extrato 

de levedura 5% m/v). O cultivo foi conduzido em frascos Erlenmeyer de 125 mL 

contendo 50 mL de meio em incubadora com movimento rotatório com agitação 

de 200 rpm, à temperatura de 30 ºC por 24 horas (Figura 4.3).  

 

 
 

Figura 4.3 Preparo do inóculo 
 

As células foram recuperadas por centrifugação a 3000x g por 15 min, 

lavadas e ressuspensas em água destilada esterilizada. Volumes adequados 
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desta solução foram utilizados como inóculo de forma a se obter uma 

concentração celular inicial de 2,0; 1,0 e 0,5 g/L (Figura 4.4).   

 

 
 

Figura 4.4 Obtenção de células da levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2. 
                   

4.3.3 Efeito da suplementação do Hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar 

O efeito da adição dos nutrientes – MgSO4, extrato de levedura e uréia 

assim como as possíveis interações - foram estudados como a metodologia de 

planejamento experimental fatorial composto central de face centrada 23.  

Os ensaios foram conduzidos em frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 

50 mL de hidrolisado destoxificado, 2 g/L de inóculo e suplementado de acordo 

com o delineamento experimental apresentado nas Tabelas 4.1 e 4.2. Os frascos 

foram mantidos em incubadora de movimento rotatório sob agitação de 200 rpm e 

temperatura de 30 ºC. Os ensaios foram executados em ordem aleatória para 

minimizar a ocorrência de erros sistemáticos. As análises dos dados foram feitas 

com o auxílio do programa STATISTICA versão 5.0. 
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Tabela 4.1 Níveis em valores reais e codificados para os fatores investigados no 
planejamento fatorial central composto de face centrada 23. 
 

Variáveis                    
(g/L) 

    Níveis 
-1 0 +1 

X1 MgSO4 0,0 0,5 1,0 
X2 Extrato de levedura  0,0 2,5 5,0 
X3 Uréia 0,0 2,5 5,0 

Os parâmetros foram analisados dentro de uma faixa onde -1 corresponde ao nível inferior, 0 
corresponde ao nível intermediário e +1 ao nível superior. 
 

Tabela 4.2 Planejamento fatorial do tipo 2³, com 4 repetições no  ponto central, 
para a avaliação do efeito da suplementação do hidrolisado com nutrientes, na 
produção de etanol pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2. 
 

Ensaios               
Níveis codificados                         Níveis Reais 

(g/L) 
X1                X2                X3                X1                X2                X3                

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

10 0 0 0 0,5  2,5  2,5  
11 0 0 0 0,5  2,5  2,5  
12 0 0 0 0,5  2,5  2,5  

 

4.3.4 Efeito da Concentração celular inicial e de Hidrolisado  

A partir das condições obtidas de suplementação de nutrientes foi estudado 

o efeito da variação da concentração inicial de células da levedura Pichia stipitis 

UFMG-IMH 43.2 e variação da concentração do hidrolisado, sobre a produção de 

etanol. Os ensaios foram realizados através de um planejamento fatorial 23 com 4 

repetições nos pontos centrais. Os ensaios fermentativos foram conduzidos em 

frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de hidrolisado destoxificado, 
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diluído para atingir as concentrações de 30g/L, 52,5 g/L e 75,0 g/L , com 2 g/L, 

1,0 g/L e 0,5 g/L de inóculo de acordo com o delineamento experimental 

apresentado nas Tabelas 4.3 e 4.4. Logo após foi adicionado soluções nutrientes 

estoque de extrato de levedura (250 g/L) para obtenção das concentrações 

desejadas conforme descrito no planejamento.  

Os frascos foram mantidos em incubadora de movimento rotatório sob 

agitação de 200 rpm e temperatura de 30 ºC (Figura 4.5). Os ensaios foram 

executados em ordem aleatória para minimizar a ocorrência de erros 

sistemáticos. As análises dos dados foram feitas com o auxílio do programa 

STATISTICA versão 5.0. 

 

 
 
Figura 4.5 Fermentação de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana pela 
levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2. 
 

Tabela 4.3 Fatores e níveis avaliados no planejamento fatorial completo 
codificação dos níveis para variáveis avaliadas 
 

Variáveis                                       
(g/L) 

  Níveis   
-1 0 +1 

X1 Concentração do Hidrolisado 30,0 52,5 75,0 
X2 Concentração inicial de Células  0,5 1,0 2,0 
X3 Extrato de Levedura 0,0 2,5 5,0 

Os parâmetros foram analisados dentro de uma faixa onde -1 corresponde ao nível inferior, 0 
corresponde ao nível intermediário e +1 ao nível superior. 
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Tabela 4.4 Planejamento fatorial do tipo 2³, com 4 repetições no ponto central,  na 
produção de etanol pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2. 
 

Ensaios                            
Níveis codificados                        Níveis Reais 

(g/L) 
X1                X2                X3                X1                X2                X3                

1 -1 -1 -1 30,0 0,5 0,0 
2 +1 -1 -1 75,0 0,5 0,0 
3 -1 +1 -1 30,0 2,0 0,0 
4 +1 +1 -1 75,0 2,0 0,0 
5 -1 -1 +1 30,0 0,5 5,0 
6 +1 -1 +1 75,0 0,5 5,0 
7 -1 +1 +1 30,0 2,0 5,0 
8 +1 +1 +1 75,0 2,0 5,0 
9 0 0 0 52,5 1,0 2,5 

10 0 0 0 52,5 1,0 2,5 
11 0 0 0 52,5 1,0 2,5 
12 0 0 0 52,5 1,0 2,5 

                          

4.4. Métodos Analíticos 

4.4.1 Determinação da concentração de açúcares, ácido acético, glicerol e 

etanol 

As concentrações de glicose, xilose, arabinose, xilitol, ácido acético, 

glicerol e etanol foram determinadas por cromatografia liquida de alta eficiência 

(CLAE) cromatógrafo Waters 410, Milford, MA, USA. As amostras foram 

previamente diluídas e filtradas em filtro Sep Pak C18 (Millipore) e analisadas 

utilizando-se as seguintes condições: coluna BIO-RAD AMINEX HPX-87H (300 X 

7,8 mm) mantida à temperatura de 45ºC; volume de injeção de 20 µl; detector de 

índice de refração Waters 410; fase móvel H2SO4 0,01 N e fluxo de 0,6 ml/min.  

  

4.4.2 Determinação da concentração de furfural e hidroximetilfurfural 

Para a análise do teor de furfural e hidroximetilfurfural, as amostras foram 

previamente filtradas em membrana Minisart e injetadas no cromatógrafo (CLAE) 
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Waters 410, Milford, MA, USA, utilizando-se as seguintes condições: coluna RP 

18 (200 X 4,6mm) mantida à temperatura de 25ºC; volume de injeção de 20 μl; 

detector de ultravioleta Waters (276 nm); fase móvel acetonitrila/água 1:8 com 1% 

de ácido acético e fluxo de 0,9 ml/min. 

 

4.4.3 Determinação da concentração celular 

A concentração de celular no meio de fermentação foi determinada pela 

leitura da densidade óptica (DO) a 600 nm em espectrofotômetro BECKMAN DU 

640B e correlacionada com a massa seca de células (g/l) por meio de uma curva 

de calibração previamente construída. O branco utilizado foi o meio de 

fermentação sem células diluído na mesma proporção do meio de fermentação 

com células. O restante das amostras coletas foram centrifugadas a 3000x g por 

10 min. O sobrenadante foi armazenados em freezer para posterior análise em 

CLAE. 

 

4.4.4 Determinação do pH 
Os valores de pH das amostras foram determinados por potenciometria em 

aparelho Micronal modelo B474, com correção de temperatura. 

 

4.4.5 Viabilidade e Pureza da Cultura 

A viabilidade das células foi verificada a partir da observação microscópica 

de lâminas preparadas a fresco, onde foram coradas pela adição de igual volume 

de solução de 0,01% (p/v) de azul de metileno dissolvido em citrato de sódio 2% 

(p/v) (ODUMERO et al., 1992). A pureza da cultura foi verificada a partir de 

lâminas fixadas e coradas com fucsina. As observações foram realizadas em 

microscópio óptico digital binocular equipado com câmera digital. 
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4.4.6 Cálculo dos Parâmetros Fermentativos  

4.4.6.1 Fator de conversão de açúcares em etanol (YP/S) 

A estimativa de Yp/s foi obtida conforme Schmidell et al. (2001a) 

correlacionando o ∆P produzido com o ∆S consumido (substrato consumido para 

produzir P, obtido descontando do total de substrato inicial o substrato 

consumido). O coeficiente angular da reta que passa pela origem, forneceu a 

estimativa de YP/S.  

 

4.4.6.2 Eficiência de conversão de açúcares totais em etanol (η%) 

 

( ) 100%
/

/ ×=
teóricoY
obtidoY

SP

SPη  

Sendo, YP/S teórico = 0,51  

 

4.4.6.3 Produtividade em etanol (QP, g etanol/L.h) 

 

t
PP

Q if
p

−
=  

Sendo: t o tempo de fermentação. 

 

4.4.6.4 Porcentagem de consumo de xilose (Y%) 

 

( ) 100% ×
−

=
i

fi

S
SS

Y  

Sendo: Sf a concentração final de açúcar (g/L) e Si a concentração inicial de 

açúcar (g/L) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-

açúcar 

A Tabela 5.1 apresenta a caracterização do hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana-de-açúcar, antes e após os procedimentos de concentração a 

vácuo e destoxificação.  

 

Tabela 5.1 Caracterização dos hidrolisados hemicelulósicos original, concentrado 
e destoxificado 
 

Componentes Hidrolisado  
Original 

Hidrolisado  
Concentrado 5X 

Hidrolisado 
Destoxificado 

pH 1,10 0,50 5,05 
Arabinose (g/L) 1,79 8,98 8,87 
Glicose (g/L) 2,14 10,71 10,14 
 Xilose (g/L) 15,56 78,21 76,07 
Ác. acético (g/L) 1,59 3,07 2,92 
Furfural (g/L) 0,03 0,12 0,02 
Hidroximetilfurfural (g/L) 0,02 0,12 0,01 

         

Observa-se, pela Tabela 5.1, que a hidrólise ácida de bagaço de cana-de-

açúcar permitiu a obtenção de um hidrolisado hemicelulósico rico em xilose 

(15,56 g/L) e contendo pequenas concentrações de arabinose (1,79 g/L) e glicose 

(2,14 g/L).  Além disso, verifica-se que após a concentração do hidrolisado houve 

um aumento no teor desses açúcares proporcional ao fator de concentração (5X). 

Tal fato foi também reportado por Carvalho et al. (2004) e Sarrouh (2009) e 

demonstra que durante a etapa de concentração não houve degradação destes 

açúcares.  

A concentração total de açúcares obtida na hidrólise (hidrolisado não 

concentrado), foi cerca de 19,5 g/L, assim como a proporção entre estes foi de 
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8,7:1,2:1 para xilose, glicose e arabinose, respectivamente. Estes valores foram 

bem próximas ao reportado em outros trabalhos que empregaram hidrólise ácida 

com ácido diluído como os de Sarrouh (2009) e Chaud (2010). Estes autores 

obtiveram um hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar contendo cerca de 19 g/L 

de açúcares totais, na proporção de 10,8:1,3:1 de xilose, glicose e arabinose, 

respectivamente. 

Além da xilose e outros açúcares o hidrolisado hemicelulósico  contém de 

compostos tóxicos como ácido acético (1,59 g/L) furfural (0,02 g/L) e 

hidroximetilfurfural (0,024 g/L) sendo estes últimos os quais são gerados a partir 

da degradação de pentoses e hexoses. Estes resultados são semelhantes aos 

reportados por Sarrouh (2009) e Chaud (2010). 

 Após a etapa de concentração a vácuo o teor de ácido acético aumentou 

de 1,5 g/L para 3,0 g/L mas de forma não proporcional ao fator de 

concentração (5X). Isto ocorreu provavelmente devido a volatilização deste 

composto durante o processo de concentração a vácuo a 70°C sob pressão 

reduzida fato este também observado por Rodrigues et al. (2001).  Concentrações 

acima de 3 g/L de ácido acético é considerada prejudicial ao metabolismo celular 

microbiano da levedura Candida guilliermondii (FELIPE et al., 1997).  

Observa-se um decréscimo no pH inicial após a etapa de concentração a 

vácuo do hidrolisado (Tabela 5.1). Tal queda no valor de pH foi também reportada 

por Silva e Felipe (2006) e é atribuída ao aumento da concentração de íons H+ 

provenientes do ácido sulfúrico utilizado na hidrólise do bagaço e ao aumento da 

concentração  de ácido acético. 

As concentrações de furfural e hidroximetilfurfural após o processo de 

destoxificação observadas foram similares às reportadas por outros autores. Nos 
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trabalhos de Carvalho (2004), Santos (2005), Cunha (2006) e Chaud (2010), onde 

as hidrólises foram realizadas em condições semelhantes as empregadas neste 

trabalho, as concentrações de furfural e hidroximetilfurfural variaram de 0,003g/L 

a 0,03 g/L e 0,001 a 0,02 g/L, respectivamente. As concentrações destes 

compostos encontrados neste trabalho, estão dentro destas faixas, sendo 

portanto estes resultados encontrados coerentes com os reportados na literatura. 

Verificou-se que o processo de destoxificação promoveu a remoção parcial de 

hidroximetilfurfural e furfural reduzindo suas concentrações em 85 % e 89 %, 

respectivamente.  

Observou-se que as perdas no teor de açúcares (xilose, glicose e 

arabinose) no hidrolisado após o tratamento de destoxificação foram de 2,9 %. 

Segundo Rodrigues et al. (2001), Marton et al. (2003), Carvalho et al. (2004) e 

Sarrouh (2009) as perdas de açúcares totais após do tratamento de 

destoxificação variaram de 6,8 a 15 %. Estas diferenças podem ser atribuídas as 

condições de hidrólise empregadas, o que pode ter levado a liberação de outros 

compostos de natureza ainda desconhecida que possam ter contribuído para 

modificar as características do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-

açúcar.  

Observa-se também que houve uma perda de 40 % no volume final do 

hidrolisado tratado, fato este também reportado por Carvalho et al. (2004) e 

Sarrouh (2009). 
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5.2. Processo Fermentativo 

5.2.1. Efeito da suplementação do hidrolisado 

Segundo Silva (2007), devido à baixa fermentabilidade a levedura Pichia 

stipitis NRRLY-7124 em hidrolisado contendo concentrações de xilose próximas a 

90 g/L, os ensaios de bioconversão realizados neste trabalho visando avaliar a 

suplementação foram conduzidos em hidrolisado contendo cerca de 75 g/L de 

xilose. 

As Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 apresentam o crescimento celular da levedura 

Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-

de-açúcar após suplementação,onde os experimentos foram realizados de acordo 

com o planejamento fatorial completo 23 (Tabela 4.2). Observa-se que o 

crescimento celular foi favorecido com a adição de extrato de levedura 

independentemente da adição de uréia. No entanto, a maior formação de 

biomassa (7,0 g/L) foi obtida no ensaio E4, onde o extrato de levedura e o MgSO4 

estavam presentes em  seus níveis superiores (+1) e sem a presença de uréia.  
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Figura 5.1 Concentração celular da levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no 
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana após suplementação de acordo 
com o planejamento fatorial completo 23 (Tabela 4.2). Os ensaios de E1 a E4 sem 
adição de uréia. 
 

 
 

Figura 5.2 Concentração celular (g/L) da levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 
no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana  após suplementação para os 
ensaios de E5 a E8 com adição de uréia de acordo com o planejamento fatorial 
completo 23 (Tabela 4.2).  
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Figura 5.3 Concentração celular da levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no 
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana após suplementação para os 
ensaios de E9 a E12 são os pontos centrais.de acordo com o planejamento 
fatorial completo 23 (Tabela 4.2).  
 

De acordo com as Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 observa-se uma elevação de pH 

superiores a 7,0, nos ensaios onde a uréia estava presente. Da mesma forma, no 

ensaio E3 adicionando apenas extrato de levedura e MgSO4 observou-se o 

mesmo comportamento.  
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Figura 5.4 Variação de pH no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana pela 
levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 após suplementação para os ensaios de 
E1 a E4 sem adição de uréia de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.2).  
 

 
 
Figura 5.5 Variação do pH no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana pela 
levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 após suplementação para os ensaios E5 
a E8 com adição de uréia de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.2).  
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Figura 5.6 Variação de pH no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana pela 
levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 após suplementação para os ensaios E9 
a E12 são os pontos centrais de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.2).  
 

Conforme nas (Figura 5.7, 5.8 e 5.9) os ensaios E3, E4, E7 e E8 que 

continham extrato de levedura obtiveram maior consumo de açúcar do que os 

ensaios que não continha este nutriente (E1, E2 e E5). No ensaio E6, que 

continha a associação dos nutrientes MgSO4 e uréia, sem extrato de levedura, 

observou-se também um consumo de açúcar semelhante aos ensaios que 

continham extrato de levedura.  
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Figura 5.7 Concentração de açúcares no hidrolisado hemicelulósico de bagaço 
de cana pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 após suplementação para 
os ensaios de E1 a E4 sem adição de uréia de acordo com o planejamento fatorial 
completo 23 (Tabela 4.2).  
 

 
 
Figura 5.8 Concentração de açúcares no hidrolisado hemicelulósico de bagaço 
de cana pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 após suplementação para 
os ensaios de E5 a E8 com adição de uréia de acordo com o planejamento fatorial 
completo 23 (Tabela 4.2).  
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Figura 5.9 Concentração de açúcares no hidrolisado hemicelulósico de bagaço 
de cana pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 após suplementação para 
os ensaios E9 a E12 são os pontos centrais de acordo com o planejamento 
fatorial completo 23 (Tabela 4.2).  
 

Os máximos valores de YP/S (0,13 g/g) foram obtidos nos ensaios E3 onde 

continha apenas extrato de levedura (5 g/L) (Tabela 5.2) e no E8 onde continha 

todos os nutrientes avaliados. Observou-se também os valores máximos de 

produtividade em etanol (QP) igual a 0,07 g/L.h e eficiência de conversão (η) igual 

a 25,5 %. No entanto, estes parâmetros fermentativos são considerados baixos se 

comparados com os relatados por Silva (2007), onde a fermentação de 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz pela levedura Pichia stipitis NRRLY-

7124 foi realizada com a adição 3 g/L de extrato de levedura obtendo resultados 

de YP/S igual a 0,29 g/g e produtividade em etanol de 0,24 g/L.h.  

Apesar de ter obtido baixos valores de Qp e YP/S, a levedura Pichia stipitis 

UFMG-IMH 43.2 apresentou 90 % de consumo de açúcares em todos os ensaios 

com exceção dos ensaios E1 (49,26 %) e E2 (46,30 %), os quais não foram 

adicionados de nenhuma das fontes de nitrogênio estudadas (uréia e extrato de 
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levedura). Este fato, reforça a importância da adição de extrato de levedura nos 

ensaios para alcançar um consumo de açúcares totais maior que 90 %. 

 

Tabela 5.2 Parâmetros fermentativos da produção de etanol pela levedura 
Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana 
de açúcar após 156h de fermentação. 
 

Ensaios YP/S 
(g/g) 

QP 
(g/L.h) 

Consumo de 
Açúcares (%) 

Eficiência 
(%) 

1 0,10 0,027 49,26 19,61 
2 0,11 0,029 46,30 21,57 
3 0,13 0,067 92,14 25,49 
4 0,10 0,051 92,80 19,61 
5 0,08 0,027 62,30 15,69 
6 0,10 0,052 96,56 19,61 
7 0,12 0,063 98,50 23,53 
8 0,13 0,071 96,92 25,49 
9 0,11 0,054 89,96 21,18 

10 0,12 0,061 93,35 23,14 
11 0,12 0,069 88,92 22,75 
12 0,12 0,063 92,19 24,12 

 

Na Figura 5.10 observa-se a produção de subprodutos como o glicerol e 

xilitol, em concentrações inferiores a 0,5 g/L. Em alguns ensaios observou-se 

ausência da produção de xilitol  (E1 e E2). Estes baixos valores podem estar 

relacionados com a elevada concentração de xilose inicial no hidrolisado (75 g/L) 

utilizadas nos ensaios fermentativos. O glicerol tem sido encontrado como 

subproduto da fermentação de xilose a xilitol pelas leveduras Pichia stipitis, 

C. shehatae e P. tannophilus. Segundo Taherzadeh, Adler e Lidén (2002), a 

formação de glicerol durante o cultivo de Sacharomyces cerevisiae ocorreu como 

forma de compensar um desbalanço redox que ocorreu durante o crescimento da 

levedura, verificando uma diminuição do rendimento com a redução do 

crescimento celular.   
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Figura 5.10 Concentração de glicerol, xilitol e etanol (g/L) pela levedura Pichia 
stipitis UFMG-IMH 43.2 após 156 h de fermentação em meio hidrolisado 
hemicelulósico de bagaço de cana suplementação de acordo com o planejamento 
fatorial completo 23 (Tabela 4.2). Os ensaios de 1 a 4 sem adição de uréia e 5 a 8 
com adição de uréia. 
 

A influência da suplementação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana-de-açúcar sobre os parâmetros fermentativos YP/S e QP, no processo de 

bioprodução de etanol por Pichia stipitis, foi estudada de maneira mais detalhada, 

utilizando-se metodologia estatística apresentada a seguir. 

Na Tabela 5.3, encontra-se a matriz de planejamento fatorial 23 com 4 

repetições no ponto central. Encontram-se também os fatores das variáveis 

quantitativas, MgSO4 (X1), extrato de levedura (X2) e uréia (X3) contendo as 

condições experimentais na forma de valores reais e codificados tendo como fator 

resposta YP/S por Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana.  
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Tabela 5.3 Matriz para o YP/S apresentando os níveis codificados e reais do 
planejamento fatorial 23 completo com 4 repetições no ponto central. 
 

Ensaios 
MgSO4 
(g/L) 

EL     
(g/L) 

Uréia 
(g/L) Variáveis Codificadas YP/S          

(g/g) 
X1 X2 X3 X1 X2 X3 

1 0,0 0,0 0,0 -1 -1 -1 0,10 
2 1,0 0,0 0,0 +1 -1 -1 0,11 
3 0,0 5,0 0,0 -1 +1 -1 0,13 
4 1,0 5,0 0,0 +1 +1 -1 0,10 
5 0,0 0,0 5,0 -1 -1 +1 0,08 
6 1,0 0,0 5,0 +1 -1 +1 0,10 
7 0,0 5,0 5,0 -1 +1 +1 0,12 
8 1,0 5,0 5,0 +1 +1 +1 0,13 
9 0,5 2,5 2,5 0 0 0 0,11 

10 0,5 2,5 2,5 0 0 0 0,12 
11 0,5 2,5 2,5 0 0 0 0,12 
12 0,5 2,5 2,5 0 0 0 0,12 

 

O diagrama de Pareto  que representa cada um dos efeitos estimados em 

ordem decrescente de importância foi usado para examinar o efeito das variáveis 

e suas interações sobre o fator YP/S pela Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana (Figura 5.11). O comprimento de 

cada barra é proporcional ao efeito padronizado, que é o efeito estimado dividido 

pelo seu erro padrão. 

Apesar de somente o efeito principal extrato de levedura ter sido 

significativo no nível de 95% de confiança, os outros como MgSO4 e uréia 

permaneceram por hierarquia, visto apresentarem suas interações significativas 

(Figura 5.11). 
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Figura 5.11 Diagrama de Pareto com os efeitos estimados das variáveis 
significativas no nível de 90 % de confiança para o fator YP/S de acordo o 
planejamento fatorial 23 completo com 4 repetições no ponto central (Tabela 4.2). 
 

A análise de variância (ANOVA) para o fator YP/S está representado na 

Tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4 Análise de variância (ANOVA) para o YP/S de acordo com o 
planejamento fatorial 23 completo com 4 repetições no ponto central. 
 

Fatores e 
interações 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Valor de 
F 

Valor de 
P 

MgSO4 [X1] 1,25E-05 1 1,25E-05 0,16 0,70 
E. de Levedura [X2] 1,01E-03 1 1,01E-03 13,35 0,01 
Uréia [X3] 1,25E-05 1 1,25E-05 0,16 0,70 
X1 X2 3,13E-04 1 3,13E-04 4,12 0,10 
X1 X3 3,13E-04 1 3,13E-04 4,12 0,10 
X2 X3 3,13E-04 1 3,13E-04 4,12 0,10 
Erro Total 3,79E-04 5 7,59E-05 - - 
Total 2,35E-03 11 - - - 
R2 =0,8389   R² (ajustado)=0,6456 
 

Pela análise dos resultados pode-se fazer uma triagem inicial dos fatores e 

interações de segunda ordem que foram significativos a um nível de 90 e 95 % de 

confiança. De acordo com a Figura 5.11 todas as interações foram 
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estatisticamente significativas no nível de 90 % de confiança. Deve se observar 

também que os efeitos principais MgSO4 e uréia não foram estatisticamente 

significativos no nível de 90 % de confiança, porém permaneceram no modelo por 

hierarquia, ou seja, apresentaram interações significativas. 

O gráfico dos efeitos principais (Figura 5.12A) mostra a variável resposta 

YP/S como uma função de cada fator experimental. Em cada parcela, os nutrientes 

foram variados de seu nível inferior (-1) para o seu nível superior (+1). Observa-se 

que o extrato de levedura foi o único fator principal que apresentou uma maior 

influência do que os outros fatores resposta. 

Na Figura 5.12 B, apresenta as interações de 2ª ordem dos fatores YP/S 

como uma função. Em cada parcela, dois nutrientes foram variados de seu nível 

inferior (-1) para o seu nível superior (+1), enquanto o terceiro nutriente foi 

mantido constante em seu nível central (0). Observou-se que os valores mais 

elevados para o fator de YP/S foram obtidos na interação MgSO4 e extrato de 

levedura, na condição de nível inferior de MgSO4 (0 g/L) mantendo-se o extrato de 

levedura em seu nível superior (5,0 g/L) e a uréia em seu nível central (2,5 g/L). 

Porém, nesta condição observa-se uma queda nos valores de YP/S com a 

elevação da concentração de MgSO4 para o seu nível +1 (1,0 g/L). Valores 

similares de YP/S (0,13 g/g) podem ser obtidos se o extrato de levedura e a uréia 

foram mantidos em seus níveis superiores (5,0 g/L) mantendo-se o MgSO4 em 

seu nível central (0,5 g/L).  
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Figura 5.12 Gráficos dos efeitos principais (A) e dos efeitos de interações (B) 
para o fator YP/S de acordo com o planejamento fatorial 23 completo com 4 
repetições no ponto central (Tabela 4.2). 

 

Na Tabela 5.5 encontram-se os coeficientes de regressão da equação 

representativa do modelo proposto para o fator de conversão dos açúcares totais 

(glicose e xilose) em etanol por Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

Tabela 5.5 Coeficiente de Regressão para o fator YP/S de acordo com o 
planejamento fatorial 23 completo com 4 repetições no ponto central. 
 

Variáveis 
independentes 

Coeficiente 
de Regressão 

Média/Interação 0,11125 
MgSO4 [X1] 0,00125 
EL [X2] 0,01125 
Uréia [X3] -0,00125 
X1 X2 -0,00625 
X1 X3 0,00625 
X2 X3 0,00625 

 

Na Tabela 5.6, encontra-se a análise de variância de ajuste do modelo 

estatístico aos dados das Tabelas 5.5, onde o resíduo total foi dividido em falta de 

ajuste e erro puro sendo este procedimento válido uma vez que, foram realizadas 

as repetições no ponto central, para poder se obter uma estimativa do erro 

aleatório (erro puro), podendo assim julgar de maneira quantitativa se o modelo 

representa satisfatoriamente os ensaios. No entanto, o modelo proposto para os 

dados experimentais de YP/S não apresentou curvatura significativa (Tabela 5.6). 

 Observa-se ainda na Tabela 5.6, que o F estimado pelos dados 

experimentais tanto do residual total quanto o da falta de ajuste foram menores do 

que o F tabelado, respectivamente. Este fato indica assim que tanto o resíduo 

total quanto a falta de ajuste se encontram dentro da distribuição F, ou seja, não 

foram estatisticamente significativos, evidenciando assim que o modelo é 

altamente significativo, dentro da região estudada, visto que os modelos 

empíricos são locais e aplicados a uma determinada região. 
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Tabela 5.6 Análise de variância para o ajuste de um modelo estatístico aos dados 
da Tabela 5.3, que representa o fator YP/S de acordo com o planejamento fatorial 
23 completo com 4 repetições no ponto central. 
 

Fonte de  
variação 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
Médio 

Valor de 
F 

Valor de 
P 

Modelo 0,00 0 - - - 
Curvatura 1,50E-04 1 1,50E-04 0,68 0,43 
Resíduos 2,20E-03 10 7,59E-05 - - 
Falta de ajuste 2,09E-03 7 1,31E-04 7,66 0,06 
Erro puro 1,17E-04 3 3,89E-05 - - 
Corr. Total 2,35E-03 11 - - - 
R2 =0,8389    R2 (ajustado)=0,6456 
   

Com relação aos coeficientes de determinação obtidos, observa-se pela 

Tabela 5.6 que 83,89 % da variação total em torno da média são explicadas pela 

regressão. Após a verificação dos fatores e interações que foram significativas, 

obteve-se a equação 5.1 de regressão ajustada aos dados que representam o 

fator YP/S por Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana, a partir dos coeficientes de regressão da Tabela 5.5: 

 

323121321 00625,000625,000625,000125,001125,000125,011125,0 XXXXXXXXXy ++−−++=  (5.1)

         

Onde: y é o fator YP/s, X1 é Fator MgSO4, X2 é Fator Extrato de levedura e X3 é 

Fator uréia. 

 

Com relação aos efeitos da concentração de nutrientes no fator YP/S por 

Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-

de-açúcar pode-se observar pela Figura 5.7 que o fator extrato de levedura em 

seu nível superior apresentou máximo valor de YP/S (0,13 g/g) em duas condições 

diferentes, uma delas mantendo-se tanto os fatores principais MgSO4 e uréia em 
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seus níveis inferiores, ou seja, sem adição destes nutrientes e também após 

adição de ambos nutrientes em seus níveis superiores.  

 

 
 

Figura 5.13 Diagrama de interpretação dos efeitos entre os nutrientes MgSO4, 
extrato de levedura (EL) e uréia sobre o fator YP/S de acordo com o planejamento 
completo 23 (Tabela 4.2). 
 

No entanto, pelos dados da Figura 5.14 em que se manteve o  MgSO4 e o 

extrato de levedura em seus níveis superiores pode-se observar a necessidade 

da adição de uréia ao hidrolisado para obter um aumento no valor de YP/S de 0,11 

para 0,13 g/g. 

 

 
 

Figura 5.14 Gráfico da resposta YP/S de acordo com o planejamento fatorial 23 

completo com 4 repetições no ponto central, fixando-se o extrato de levedura em 
seu nível superior (5g/L). 
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Na Figura 5.14, pode-se também observar que independentemente da 

concentração de uréia utilizada na ausência de MgSO4 não se observou 

favorecimento significativo no fator YP/S. Deve-se salientar que em ambos os 

casos o extrato de levedura foi utilizado em seu nível superior (+1).  Desta forma, 

para validação do modelo (equação 5.1) que melhor represente os dados 

experimentais optou-se em fixar em seus níveis inferiores os fatores principais 

MgSO4 e uréia (0 g/L, sem adição, respectivamente), mantendo-se o fator extrato 

de levedura em seu nível superior (5,0 g/L). Nesta condição experimental, o valor 

estimado do fator YP/S pela equação 5.1 foi de 0,12 g/g. Esta condição 

experimental mostrou de certa forma, a melhor condição nutricional para o 

hidrolisado visando a obtenção de elevados valores de YP/S. Experimentalmente 

foi obtido o valor de YP/S 0,13 g/g, indicando que o modelo pode representar 

matematicamente o fator de YP/S. Neste caso, foi obtido os máximos valores de 

produtividade em etanol (0,067 g/L.h), consumo de açúcares totais (92,14 %) e 

fator de conversão teórico (25,49 %).  

   

5.2.2. Efeito da concentração de xilose e células na produção de etanol 

Nas Figuras 5.15 a 5.26 são apresentados o comportamento da 

concentração de células, substrato e produto, para o hidrolisado de bagaço de 

cana-de-açúcar. 

 



79 

 

 
 
Figura 5.15 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 1 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
 

 
 
Figura 5.16 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 2 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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Figura 5.17 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 3 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 
Figura 5.18 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 4 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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Figura 5.19 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 5 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 
Figura 5.20 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 6 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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Figura 5.21 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 7 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 
Figura 5.22 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 8 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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Figura 5.23 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 9 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 
Figura 5.24 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 10 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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Figura 5.25 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 11 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 
Figura 5.26 Concentração de açúcares, células e etanol durante a fermentação 
de hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-
IMH 43.2 para o ensaio 12 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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A máxima concentração de etanol alcançada nos ensaios de fermentação 

foi cerca de 9,2 g/L, com consumo de  83% dos açúcares presentes no meio com 

concentrações iniciais de xilose e células de 52,5 g/L e 1,0 g/L, respectivamente 

(Figuras 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26). 

Nas Figuras 5.17, 5.19 e 5.21, após 96 horas do ensaio 3 e 48 horas dos 

ensaios 5 e 7, a concentração de etanol no meio de fermentação diminuiu 

gradativamente. Esta redução na concentração de etanol pode ser atribuída a um 

possível consumo pela levedura, diante da escassez de açúcares no meio de 

fermentação. Esta hipótese pode ser apoiada no modelo de crescimento de 

leveduras em xilose e glicose apresentando por Olsson e Hahn-Hägerdal (1996) e 

Hahn-Hägerdal et al. (2007). Segundo estes autores, a capacidade respiratória 

das células governa o metabolismo da xilose e glicose ou do etanol, e a formação 

de produtos em células em crescimento, e representa uma restrição ou 

estrangulamento para utilização oxidativa do substrato. Como a utilização de 

etanol é um processo oxidativo e a sua utilização tem uma prioridade menor que a 

da glicose e xilose, não há consumo de etanol nestas condições, ou seja, o 

princípio da capacidade respiratória limitada não permite o consumo e produção, 

simultâneos, de etanol. 

Na Figura 5.19 atingiu em 48 horas uma concentração de etanol de 

2,65 g/L, consumindo cerca de 87 % dos açúcares presentes, sendo tanto o 

consumo de açúcares quanto a produção de etanol significativamente maiores 

que os alcançados com o ensaio 1 (Figura 5.15).  Esta diferença foi observada 

por Silva (2007) e Moutta (2009) e pode ser atribuída a suplementação com 

extrato de levedura por ser uma fonte de nitrogênio que permite melhorar o 

metabolismo da levedura. Este mesmo comportamento pode ser observado nos 
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ensaios 2 e 6 (Figura 5.16 e 5.20), 3 e 7 (Figura 5.17 e 5.21) e finalmente  4 e 8 

(Figura 5.18 e 5.22).  

Na Figura 5.21 se observa uma produção de etanol de 6,43 g/L e um 

consumo de açúcares aproximadamente de 93% com condições iniciais de 30 g/L 

de xilose; 2,0 g/L de células e 5,0 g/L de extrato de levedura. Enquanto que para 

o ensaio 8 (Figura 5.22) aumentando a concentração de xilose a 75 g/L e 

mantendo as mesmas condições anteriores de células e extrato de levedura, a 

concentração de etanol obtida foi de 5,91 g/L com um consumo de açúcares de 

68 %, sugerindo a dificuldade da célula metabolizar altas concentrações de 

açúcares presentes no meio. Um comportamento semelhante foi observado por 

Silva (2007) para o processo de bioconversão de hidrolisado de palha de arroz a 

etanol pela levedura Pichia stipitis NRRLY-7124. 

 

Na Figura 5.27 observa-se que nos ensaios 5 a 12 (com extrato de 

levedura) apresentam produção de glicerol e os ensaios 5 e 7 além de glicerol, 

apresentam também produção de xilitol. Nos ensaios sem extrato de levedura 

(1 ao 4) não foi observado a produção destes subprodutos. Segundo Rodrigues et 

al. (2003) e Arruda, Rodrigues e Felipe (2007) a formação desses subprodutos 

são relatados como uma resposta ao estresse celular provocado pelas condições 

ambientais impostas a levedura, indicando que  pH superior a 7,0 favorecem a 

formação destes subprodutos.  
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Figura 5.27 Produção de xilitol e glicerol no processo de fermentação de 
hidrolisado pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 de acordo com o 
planejamento fatorial completo 23 (Tabela 4.4) 
 

Na Figura 5.11 são apresentados o comportamento de ácido acético e 

pH, para o hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar. Observou-se que a 

concentração de ácido acético diminuiu e o pH aumentou em todos os ensaios, 

comportamento semelhante aos reportados na literatura (SILVA, 2007; MOUTTA, 

2009). 
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Figura 5.28 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 1 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 

Figura 5.29 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 2 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 



89 

 

 
 

Figura 5.30 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 3 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 

Figura 31 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 4 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 



90 

 

 
 
Figura 5.32 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 5 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 

Figura 33 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 6 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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Figura 34 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 7 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 

Figura 35 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 8 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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Figura 36 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 9 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 

Figura 37 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 10 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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Figura 38 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 11 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 

 

 
 

Figura 39 Concentração de ácido acético e pH durante a fermentação de 
hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 
43.2 para o ensaio 12 de acordo com o planejamento fatorial completo 23 
(Tabela 4.4) 
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O máximo valor do fator YP/S (0,19 g/g) foi obtido no ensaio 7, contendo  

30 g/L de concentração de xilose no hidrolisado, 2,0 g/L de concentração inicial 

de células e 5,0 g/L de extrato de levedura  (Tabela 5.7). Neste ensaio observou-

se também o valor máximo de eficiência de conversão (37,45 %).  

 

Tabela 5.7 Parâmetros fermentativos da produção de etanol pela levedura Pichia 
stipitis UFMG-IMH 43.2 no hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-
açúcar. 
 

Ensaios YP/S      
(g/g) 

Consumo de 
Açúcares (%) 

Eficiência 
(%) 

1 0,09 88,74 17,25 
2 0,04 54,21 7,33 
3 0,16 75,16 31,29 
4 0,10 62,13 19,79 
5 0,09 87,51 18,43 
6 0,05 71,58 9,80 
7 0,19 93,28 37,45 
8 0,11 68,14 22,18 
9 0,17 84,14 32,94 

10 0,17 83,81 32,92 
11 0,17 83,73 32,55 
12 0,17 83,00 32,75 

  

A influência da concentração do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana-de-açúcar e concentração celular sobre os parâmetros fermentativos YP/S, 

no processo de bioprodução de etanol pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 

43.2, foi estudada de maneira mais detalhada, por análise estatística apresentada 

a seguir. 

 

Na Tabela 5.8, encontra-se a matriz de planejamento fatorial 23 com 4 

repetições no ponto central. Encontram-se também os fatores das variáveis 

quantitativas, concentração inicial de xilose no hidrolisado de bagaço de cana-de-
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açúcar (X1), concentração celular inicial (X2) e extrato de levedura (X3) contendo 

as condições experimentais na forma de valores reais e codificados tendo o fator 

YP/S pela levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 como fator resposta. 

  

Tabela 5.8 Matriz para o fator YP/S apresentando os níveis codificados e reais do 
planejamento fatorial 23 completo com 4 repetições no ponto central. 
 

Ensaios 
Xilose 
(g/L) 

Células 
(g/L) 

EL       
(g/L) Variáveis Codificadas YP/S        

(g/g) 
X1 X2 X3 X1 X2 X3 

1 30,0 0,5 0,0 -1 -1 -1 0,09 
2 75,0 0,5 0,0 1 -1 -1 0,04 
3 30,0 2,0 0,0 -1 1 -1 0,16 
4 75,0 2,0 0,0 1 1 -1 0,10 
5 30,0 0,5 5,0 -1 -1 1 0,09 
6 75,0 0,5 5,0 1 -1 1 0,05 
7 30,0 2,0 5,0 -1 1 1 0,19 
8 75,0 2,0 5,0 1 1 1 0,11 
9 52,5 1,0 2,5 0 0 0 0,17 

10 52,5 1,0 2,5 0 0 0 0,17 
11 52,5 1,0 2,5 0 0 0 0,17 
12 52,5 1,0 2,5 0 0 0 0,17 

 

Os dados mostrados na análise de variância ANOVA (Tabela 5.9) indicam 

que o modelo linear já não é o mais adequado para a estimativa do fator YP/S. 

Esta mesma tabela mostra que os valores de probabilidade (p) foram não 

significativos, exceto o fator concentração celular inicial. Isto indica que o modelo 

mais adequado para o fator resposta (YP/S) seria um modelo quadrático. Isto pode 

ser observado pelos dados apresentados na Tabela ANOVA (Tabela 5.10) 

supondo um modelo quadrático onde se observa a curvatura significativa um nível 

de 5% de confiança. 
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Tabela 5.9 Análise de variância (ANOVA) para o fator YP/S de acordo o 
planejamento fatorial 23 completo com 4 repetições no ponto central. 
 

Fatores e 
interações 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Valor de 
F 

Valor de 
P 

Concentração do  
Hidrolisado  [X1] 

6,61E-03 1 6,62E-03 3,10 0,1387 

Concentração  
celular [X2] 

1,01E-01 1 1,08E-02 5,06 0,0743 

Extrato de 
Levedura [X3] 

4,81E-04 1 4,81E-04 0,23 0,6552 

X1 X2 2,21E-04 1 2,21E-04 0,10 0,7609 
X1 X3 2,45E-05 1 2,45E-05 0,01 0,9188 
X2 X3 8,45E-05 1 8,45E-05 0,04 0,8501 
Erro Total 1,07E-01 1 2,13E-03 - - 
Total   5       

R2 =0,6307      
 

Tabela 5.10 Análise de variância para o ajuste de um modelo estatístico aos 
dados da Tabela 5.8, que representa o fator YP/S de acordo com o planejamento 
fatorial 23 completo com 4 repetições no ponto central. 
 

Fonte de  
variação 

Soma dos 
Quadrados  

Graus de 
liberdade 

Quadrado  
médio 

Valor de 
F 

Valor de 
P 

Modelo 0,00E+00 0 - - - 
Curvatura 1,10E-02 1 1,10E-02 5,78 0,0371 
Resíduos 1,80E-02 10 1,83E-03 - - 
Falta de ajuste 1,80E-02 7 2,62E-03 2853,74 < 0,0001 
Erro puro 2,75E-06 3 9,17E-07 - - 
Corr. Total 2,90E-02 11 - - - 

R2 =0,6307      
 

De uma maneira geral, nos ensaios onde se estudou o efeito dos nutrientes 

(MgSO4, uréia e extrato de levedura) mantendo constante a concentração de 

xilose no hidrolisado (75 g/L) e a concentração celular inicial (2 g/L) obteve-se um 

YP/S na faixa de 0,13 g/g. Este fator foi melhorado quando foi feita a variação da 

concentração de xilose  no hidrolisado (30 a 75 g/L) e da concentração celular 



97 

 

inicial (0,5 a 2,0 g/L), apresentado valores próximos a 0,19 g/g, observando-se um 

aumento de 1,5 vezes.   

O melhor valor de YP/S foi obtido no ensaio 7, utilizando em seu nível 

inferior a concentração de xilose no hidrolisado (30 g/L) e em seu nível superior a 

concentração celular inicial (2 g/L). Isto permite afirmar que uma redução na 

concentração inicial de xilose no hidrolisado favoreceu a produção de etanol. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 foi capaz de crescer em 

hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar em diferentes 

concentrações iniciais de xilose (30; 52,5; 75 g/L) e produzir etanol. 

 

O aumento da concentração de açúcares no hidrolisado hemicelulósico de 

bagaço de cana-de-açúcar desfavoreceu o crescimento celular desta levedura. 

 

Os melhores resultados de YP/S e produtividade em etanol foram obtidos 

em meio suplementado com 5 g/L de extrato de levedura. Esta suplementação se 

mostrou favorável e permitiu reduzir a composição do meio diminuindo o número 

de nutrientes adicionados. 

  

No processo de fermentação de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana-de-açúcar contendo concentrações iniciais de xilose elevadas (75 g/L), 

quando se manteve o nutriente MgSO4 em seu nível superior, observou-se a 

necessidade da adição de uréia para obter valores de YP/S próximos aos 

encontrados com adição de somente extrato de levedura (0,13 g/g). 

 

No processo de fermentação do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de 

cana-de-açúcar, na condição de nível inferior de concentração de xilose no 

hidrolisado (30 g/L) e em seus níveis superiores de concentração celular inicial e 

de extrato de levedura (2,0 e 5,0 g/L, respectivamente) mostrou o melhor valor de 

YP/S e produtividade em etanol (0,19 g/g e 0,03 g/L) com relação aos outros 
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ensaios, mostrando que a levedura teve melhor comportamento a baixas 

concentrações de xilose. 
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7. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Otimizar as condições experimentais do processo (concentração de xilose, células 

iniciais e extrato de levedura) visando aumentar a produtividade de etanol. 

 

Avaliar a influência dos fatores: aeração, pH e temperatura no processo 

fermentativo com a levedura Pichia stipitis UFMG-IMH 43.2 no hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar. 
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