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RESUMO 
 

CARNEIRO, L. M. Avaliação de estratégias de cultivo da levedura Pichia stipitis 
em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz vis ando à produção de etanol . 
2011. 175 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, 
Universidade de São Paulo, Lorena, 2011. 
 
O presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito da suplementação do meio 
de fermentação com diferentes fontes de nitrogênio e avaliar estratégias de 
aclimatação da levedura Pichia stipitis ao hidrolisado hemicelulósico de palha de 
arroz visando melhorar a produção de etanol. Em uma primeira etapa do trabalho 
foram realizados estudos em meio semissintético para avaliar o efeito das fontes de 
nitrogênio arginina, ácido glutâmico, uréia e fosfato de amônio sobre a produção de 
etanol por P. stipitis. Os resultados em meio semissintético demonstraram que o meio 
composto por ácido glutâmico, fosfato de amônio e extrato de levedura nas 
concentrações de 3 g/L proporcionou os melhores resultados de conversão (YP/S = 
0,36 g/g) e produtividade (QP = 0,71 g/L.h). O estudo de suplementação nutricional do 
hidrolisado mostrou que o crescimento de P. stipitis foi inibido pela suplementação 
com ácido glutâmico, e que a presença de extrato de levedura e fosfato de amônio 
não apresentou qualquer efeito sobre a produção de etanol, sendo o hidrolisado 
hemicelulósico capaz de suprir a necessidade nutricional da levedura, dispensando a 
sua suplementação para o uso como meio de fermentação. Na etapa de aclimatação 
da levedura P. stipitis ao hidrolisado, foram avaliadas cinco estratégias (A, B, C, D e 
E), baseadas em transferências sucessivas de células para meios com 
concentrações crescentes de hidrolisado, 45, 60 e 75 % (v/v). Durante a estratégia de 
aclimatação A foi possível isolar uma colônia (A75-2) capaz de fermentar em 
hidrolisado contendo 70 g/L de xilose, alcançando valores dos parâmetros YP/S (0,35 
g/g) e QP (0,23 g/L.h), 10 e 28 % superiores, respectivamente, aos obtidos pela cepa 
original. Os resultados das estratégias B e C mostraram que mesmo empregando um 
maior número de transferências, assim como a utilização de elevadas concentrações 
celulares, não foram capazes de contribuir com o processo de aclimatação. Na 
avaliação das estratégias D e E, verificou-se que o emprego de condições de maiores 
níveis de fornecimento de oxigênio durante as etapas de transferências sucessivas 
propiciaram condições mais adequadas para que a levedura superasse os efeitos de 
inibição ocasionados pelos compostos tóxicos presentes no hidrolisado. A estratégia 
E, realizada sob condição de maior aeração, apresentou os melhores resultados 
dentre as estratégias de aclimatação avaliadas, sendo obtida uma produção de 
27 g/L de etanol após 72 horas. Além disso, esta estratégia foi a única em que a 
levedura foi capaz de manter os valores de YP/S (0,33 g/g) e QP (0,35 g/L.h) durante 
todas as transferências, indicando uma maior aclimatação ao hidrolisado. Na 
fermentação em biorreator, o emprego de inóculo proveniente de cultivo sucessivo de 
células, quando comparado à fermentação realizada sem cultivo sucessivo, 
proporcionou um aumento de 7 e 50% sobre os valores de YP/S e QP, 
respectivamente. Com os resultados do presente trabalho pode-se concluir que 
estratégias de aclimatação da levedura P. stipitis em hidrolisado não destoxificado 
são métodos eficazes para a superação de inúmeros problemas relativos às 
condições de stress fisiológico e inibição do metabolismo microbiano. Porém, a 
resposta fisiológica da levedura P. stipitis é dependente do número de transferências, 
concentração celular e oxigenação do meio. 
 
Palavras-chave:  Etanol. Pichia stipitis (Aclimatação). Hidrolisado hemicelulósico de 
palha de arroz. Nitrogênio (Fontes). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

CARNEIRO, L. M. Evaluation of Pichia stipitis cultivation strategies on rice 
straw hemicellulosic hydrolysate aiming to ethanol production . 2011. 175 p. 
Thesis (Doctor of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de 
São Paulo, Lorena, 2011. 
 
In this work, different acclimatization strategies employing the yeast Pichia stipitis 
on rice straw hemicellulosic hydrolysate with high xylose concentration were 
evaluated. Initially, the effects of nitrogen sources supplementation in the 
semisynthetic and hydrolysate medium on P.stipitis fermentation were studied. 
The results showed that in semisynthetic medium the addition of glutamic acid, 
ammonium phosphate and yeast extract at concentrations of 3 g/L provided the 
best conversion  (YP/S = 0.36 g/g) and productivity (QP = 0.71 g/L.h). On the other 
hand, the hydrolysate supplementation with yeast extract and ammonium 
phosphate did not show effect on the fermentative parameters, whereas glutamic 
acid supplementation inhibited completely the cellular growth. These results show 
that the hemicellulosic hydrolysate can be used as a fermentation medium without 
any nutritional supplementation. To overcome the effects of inhibition caused by 
toxic compounds present on rice straw hemicellulosic hydrolysate, five 
acclimatization strategies (A, B, C, D and E) were performed by sequentially 
transferring of the cells in hydrolysate containing increasing concentrations (45, 60 
and 75% (v/v). During the strategy A was possible isolate a colony (A75-2) with 
ability to ferment the hydrolysate containing xylose at 70 g/L (YP/S = 0.35 g/g and 
QP =0.23 g/L.h), which corresponded to increase of 10 and 28%, respectively, as 
compared to the values obtained by the original strain. Employing a greater 
number of transfers, as well as the use of high cell concentrations (strategies B 
and C) was not possible improve to the acclimatization process. Regarding the 
strategy E, which employed higher levels of oxygen supply during periods of 
successive transfers, showed the most appropriate for the yeast overcome the 
effects of inhibition caused by toxic compounds present in the hydrolysate. With 
this strategy the best results (27 g/L ethanol after 72 hours) among all assessed, 
were observed. Moreover, this approach was the only in which the yeast was able 
to keep the values of YP/S (0.33 g/g) and QP (0.35 g/L.h) for all transfers, indicating 
greater acclimatization to hydrolysate. By using this strategy in bioreactor 
fermentation, it was obtained an increase of 7 and 50% on the values of YP/S and 
QP, respectively, in relation the reference fermentation (without successive 
transfer). It is possible conclude that acclimatization strategies of the yeast P. 
stipitis in no detoxified hydrolysate are effective methods to overcome numerous 
problems concerning the physiological stress and inhibition of microbial 
metabolism. However, the physiological response of yeast is dependent on the 
transfers number, cell concentration and oxygenation level of the medium. 

 
 

Keywords: Ethanol. Pichia stipitis (Acclimatation). Rice straw hemicellulosic 
hydrolysate. Nitrogen (Source). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores desafios para a sociedade no século 21 é atender à 

crescente demanda de energia para transporte, aquecimento e processos 

industriais, além do fornecimento de matéria-prima para a indústria de forma 

sustentável.  

O etanol já foi introduzido em grande escala no Brasil e Estados Unidos e, 

desta forma, espera-se que seja um dos biocombustíveis renováveis mais 

amplamente utilizados no setor de transportes nos próximos 20 anos. Atualmente, 

o etanol é produzido a partir de cana-de-açúcar (Brasil) ou milho (EUA), a preços 

competitivos. No entanto, estas matérias-primas também são amplamente 

utilizadas na alimentação, não sendo suficientes para atender à crescente 

demanda de etanol combustível. 

Dentro deste contexto, os materiais lignocelulósicos representam uma 

promissora fonte de matéria-prima para a produção de etanol através de 

bioconversão, visto que a maioria dos materiais lignocelulósicos são subprodutos 

de atividades agrícolas e resíduos agro-industriais. Porém, o desenvolvimento de 

tecnologias que permitam conversões eficientes destes resíduos constitui um dos 

grandes desafios para avanços tecnológicos nesta área. 

Nos últimos anos, vários trabalhos têm sido realizados buscando viabilizar 

a produção de etanol a partir de materiais lignocelulósicos. Entretanto, segundo a 

literatura científica, várias etapas deste processo necessitam estar bem 

estabelecidas para aplicações em grande escala. Por exemplo, processos de pré-

tratamento e hidrólise da matéria-prima para a liberação dos açúcares 

fermentescíveis têm sido largamente estudados, porém muitos destes processos 

em que se utilizam ácidos, bases, solventes orgânicos e elevadas temperaturas 

podem gerar produtos de degradação de açúcares como furanos, ácidos fracos, 

além de compostos fenólicos derivados da degradação da lignina. Estes 

compostos normalmente atuam como inibidores do metabolismo microbiano 

levando a baixos rendimentos e produtividade em etanol. Desta forma, processos 

de destoxificação de hidrolisados lignocelulósicos são geralmente necessários 

para a obtenção de melhores resultados nos processos fermentativos. Entretanto, 
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tais procedimentos podem demandar elevados investimentos, além de promover 

grandes perdas de açúcares dependendo do método empregado.  

Estratégias de aclimatação de leveduras aos inibidores presentes em 

hidrolisados hemicelulósicos têm sido amplamente estudadas como uma 

alternativa promissora aos métodos de destoxificação. Dentro deste contexto, o 

presente trabalho objetivou avaliar a influência de diferentes fontes de nitrogênio 

no meio e estratégias de aclimatação da levedura Pichia stipitis ao hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz, visando à obtenção de maiores rendimentos e 

produtividade em etanol sem a necessidade da etapa de destoxificação. O 

presente projeto de pesquisa está inserido no programa de pesquisa do Grupo de 

Microbiologia Aplicada e Bioprocessos (GMBio)  do  Departamento  de  

Biotecnologia  (LOT)  da  Escola  de Engenharia  de  Lorena  (EEL/USP),  que  

tem  como  objetivo  o  desenvolvimento  de tecnologias  para  o  aproveitamento  

de  matérias-primas  lignocelulósicas,  especialmente  os resíduos agro-industriais 

visando à produção de materiais de alto valor agregado por via biotecnológica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 HISTÓRICO DA PRODUÇÃO DE ETANOL 

 

O histórico de produção de biocombustível no Brasil teve início em 1975 com 

o Programa Nacional para a Produção de Álcool (ProÁlcool). A crise mundial de 

petróleo e o baixo preço do açúcar em 1970 levaram o Brasil a iniciar uma 

estratégia de produção de um biocombustível em substituição à gasolina, na 

época um produto escasso e de custo elevado.  

Com grandes intervenções do governo para aumentar a demanda e 

suprimento de etanol, o Brasil desenvolveu tecnologias para o uso desta energia 

renovável em grande escala. Em 1984, a maioria dos carros novos vendidos no 

Brasil utilizava etanol hidratado como combustível (96 % de etanol e 4 % de água) 

(BALAT; BALAT, 2009). Quando, em 1986, os preços do petróleo caíram 

(U$ 14/barril), o programa Pró-Álcool, que havia se tornado rentável pelo alto 

preço do petróleo, acima de US$ 40/barril, não era mais economicamente atrativo. 

O aumento do preço do açúcar e a liberalização da exportação do produto em 

1988 levaram à redução da produção do etanol. Depois de 1989, com o crescente 

aumento do preço desse combustível, aumentaram as vendas de veículos 

movidos a gasolina, levando nos anos 90, ao final da produção de motores 

movidos somente a etanol. Entretanto, em 1993, passou a ser obrigatória no 

Brasil a utilização de uma mistura de 20 a 25% de etanol na gasolina    

automotiva (BALAT; BALAT, 2009; CERQUEIRA LEITE et al., 2009; SOCCOL et 

al., 2010). 

Com base na discussão mundial sobre a substituição de energias fósseis por 

energias renováveis e em razão da queda do preço do açúcar no mercado 

mundial, em meados da década de 90 aumentaram-se os incentivos privados 

para a produção de etanol, e ao mesmo tempo a intervenção do governo 

diminuiu. No ano de 2002, foi apresentado o primeiro veículo com motor flex-fuel 

(combustível flexível), modelo desenvolvido por empresas alemãs e produzido em 

série no Brasil a partir de março de 2003 (KOHLHEPP, 2010). Em março de 2004, 

16% dos veículos novos vendidos no Brasil já eram equipados com esse tipo de 

motor, em fevereiro de 2006 já havia 76,6% da frota e hoje mais de 92% 

(KOHLHEPP, 2010; XAVIER, et al. 2010; CERQUEIRA LEITE et al., 2009). 
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Nos Estados Unidos, uma combinação de aumento de impostos e 

disponibilidade de petróleo barato efetivamente extinguiu o etanol como um 

combustível para o transporte no início do século 20, porém, com a necessidade 

de produção de biocombustíveis, particularmente etanol produzido a partir de 

milho, o mercado do etanol teve início na década de 80, principalmente para 

revitalizar o setor agrícola em uma época de excesso de oferta proveniente deste 

setor (BALAT; BALAT, 2009). A indústria de etanol foi reconstruída nos Estados 

Unidos mais gradualmente do que no Brasil, porém a partir de 2006 os Estados 

Unidos superaram a produção do Brasil e se tornaram os líderes mundiais na 

produção de etanol, utilizando atualmente em alguns estados uma mistura 

denominada E85 (85% etanol e 15% gasolina) em veículos projetados 

especialmente para o uso desta mistura (BALAT; BALAT, 2009; KLINE, et 

al.,2008).  

O etanol é produzido por outros países além do Brasil e Estados Unidos, 

porém em quantidades menos expressivas. A experiência no setor de etanol na 

China, por exemplo, teve início em 2001 usando milho e trigo como matéria-

prima. Na Ásia (Índia e Tailândia) a cana-de-açúcar é produzida por pequenos 

produtores, sendo a mandioca a principal matéria-prima utilizada na Tailândia. O 

Canadá produz etanol essencialmente a partir de trigo e milho e países da União 

Européia utilizam açúcar de beterraba (ROSILLO-CALLE; WALTER, 2006).  

A produção mundial de etanol em mais de 40 países aumentou cerca de 

400 % desde 2000, alcançando em 2009 uma produção de 74 bilhões de litros de 

etanol sendo distribuídos entre Estados Unidos, Brasil, União Européia, China, 

Tailândia, Canadá e Índia (Figura 2.1). O Brasil atualmente é o maior produtor de 

cana-de-açúcar com aproximadamente 33% da produção mundial e o segundo 

maior produtor de etanol alcançando uma produção de aproximadamente 24,9 

bilhões de litros de etanol em 2009 (RFA, 2010). O etanol brasileiro é mais barato 

que o produzido nos Estados Unidos e Europa devido aos menores custos com o 

processamento, além de ser mais favorável em termos de balanço de energia e 

redução na emissão dos gases de efeito estufa (GOLDEMBERG, 2009; NIGAM; 

SINGH, 2010). 
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Figura 2.1 –  Produção mundial de etanol (bilhões de litros) em 2009 e principais 
países produtores (Adaptado de RFA – Renewable Fuels Association, 2010). 

 

Atualmente, existem 448 unidades de produção de etanol instaladas no 

país (SOCCOL et al., 2010), das quais 354 unidades estão localizadas no Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste. Novas unidades de produção de etanol deverão ser 

instaladas em um futuro próximo, no entanto, uma expansão da produção de 

etanol a partir de cerca de 24,9 bilhões de litros em 2009 para 104 bilhões de 

litros em 2025 exigirá uma redução dos custos de produção para sustentar o 

transporte de áreas mais distantes para o interior e mercados externos (SOCCOL 

et al., 2010; CERQUEIRA LEITE et al., 2009). 

Atualmente, no Brasil, um hectare de cana pode produzir cerca de 6000 L 

de etanol com custo de produção variando de US$ 0,25 a 0,30 por litro 

(CERQUEIRA LEITE el al., 2009). Na União Européia e nos Estados Unidos esse 

custo é de aproximadamente US$ 0,29 e US$ 0,53 por litro, respectivamente 

(BALAT; BALAT, 2009).  
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2.2 PROCESSO BIOTECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO DE ETANOL 

 

Os processos biotecnológicos de produção de etanol são responsáveis por 

cerca de 95% do produzido mundialmente (ROSILLO-CALLE; WALTER, 2006). 

As matérias-primas utilizadas para a bioprodução de etanol podem ser divididas 

em três grupos: (1) açúcares simples: cana-de-açúcar, beterraba, sorgo, soro de 

leite e melaço; (2) amiláceos: milho, trigo, cevada, mandioca; (3) biomassa 

lignocelulósica: madeira, palha, resíduos agrícolas e resíduos de colheita 

(MUSSATTO et al., 2010). No primeiro grupo, o processo é menos complexo do 

que aqueles que utilizam materiais amiláceos ou biomassa lignocelulósica. A 

bioconversão destes materiais requer somente uma etapa de moagem para 

extrair os açúcares para a fermentação, não necessitando de nenhuma etapa de 

hidrólise. Neste processo os açúcares são diretamente fermentados a etanol por 

meio de microrganismos como a levedura Saccharomyces cerevisiae. De acordo 

com Sanches et al. (2004) após a fermentação o excesso de biomassa celular 

seca pode ser usada na alimentação animal e a vinhaça (subproduto da 

destilação) pode ser usada como fertilizante. 

A produção de etanol a partir de materiais amiláceos envolve a etapa de 

moagem e hidrólise do amido que é totalmente decomposto em glicose pela 

combinação de duas enzimas, a amilase e amiloglucosidase, antes de ser 

fermentado por leveduras para produzir etanol. Em países tropicais, as culturas 

amiláceas e outros tubérculos como a mandioca, podem ser usadas para a 

produção de etanol combustível (CARDONA; SÁNCHEZ, 2007; PRASAD, et al., 

2007, KUMAR, SINGH, GHOSH et al., 2010). O amido é o tipo de matéria-prima 

mais utilizada para produção de etanol na América do Norte e Europa. Os 

processos de produção de etanol utilizando culturas de amido são considerados 

bem estabelecidos. Atualmente culturas de amido correspondem a 60% da 

matéria-prima utilizada na produção mundial de etanol e 40% correspondem à 

cana-de-açúcar e beterraba (BIOFUELS, 2010).  

Os materiais lignocelulósicos como matéria-prima para a produção de 

etanol têm sido largamente estudados. As tecnologias envolvidas para a utilização 

destes materiais como matéria-prima para a produção de etanol são mais 

complexas e os custos de produção ainda são mais elevados quando 

comparados à cana-de-açúcar, beterraba ou milho. Os materiais lignocelulósicos 
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apresentam grande potencial para a produção de etanol em grande escala, tendo 

em vista que a maioria destes materiais são subprodutos de atividades agrícolas 

e resíduos agro-industriais. Considera-se que a biomassa lignocelulósica deverá 

tornar-se a principal matéria-prima para produção de etanol no futuro próximo.  

Devido à estrutura mais complexa dos materiais lignocelulósicos é 

necessário a realização de um pré-tratamento para a sua degradação e 

consequente liberação dos açúcares fermentescíveis. O processo de pré-

tratamento promove a remoção parcial da lignina, quebra parcial ou total da 

hemicelulose e a diminuição da fração de celulose cristalina relacionada com a 

celulose amorfa, a forma mais apropriada da celulose para posterior hidrólise 

enzimática. A Figura 2.2 apresenta um esquema resumido das principais etapas 

dos processos biotecnológicos de produção de etanol. 

As etapas do processo de produção de etanol a partir da biomassa 

lignocelulósica são: 1) pré-tratamento: com o objetivo de liberar pentoses da 

fração hemicelulósica e tornar a celulose mais disponível para as etapas 

subsequentes; 2) hidrólise ácida ou enzimática da celulose, para quebrar os 

polissacarídeos em açúcares simples; 3) fermentação dos açúcares (hexoses e 

pentoses) a etanol através de microrganismos; 4) separação e concentração do 

etanol produzido por fermentação (ALVIRA et al., 2009; BIOFUELS, 2010).  

A etapa de pré-tratamento, é vista como uma das etapas mais onerosas 

para o processo global de conversão de biomassa a açúcares fermentescíveis. 

Os pré-requisitos de um pré-tratamento ideal dos materiais lignocelulósicos 

incluem: 1) produção de uma fibra de celulose suscetível ao ataque enzimático, 2) 

evitar a destruição da hemicelulose e celulose, 3) impedir a formação de possíveis 

inibidores para as enzimas hidrolíticas e os microrganismos fermentadores, 4) 

minimizar os custos da demanda de energia, 5) reduzir os custos de materiais 

para a construção de reatores, 6) produzir menos resíduos e 7) consumo de 

pouco ou nenhum reagente químico. O pré-tratamento é crucial para assegurar 

bons rendimentos em açúcares a partir de polissacarídeos. Processos físicos 

(moagem), físico-químicos (explosão à vapor/auto-hidrólise, hidrotermólise e 

oxidação via úmida), químicos (álcalis, ácido diluído, agentes oxidantes e 

solventes orgânicos) e biológicos, têm sido utilizados como pré-tratamentos de 

materiais lignocelulósicos (TAHERZADEH; KARIMI, 2007).  
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Figura 2.2 –  Principais matérias-primas e processos utilizados para a produção 
de etanol (Adaptado de Bioenergy today and tomorrow, 2010). 
 

 

De acordo com Hahn-Hagerdal et al. (2006), o melhor aproveitamento dos 

carboidratos presentes nos materiais lignocelulósicos é obtido quando a hidrólise 

é realizada em duas etapas. A primeira etapa é realizada em condições que 

priorizam a hidrólise da hemicelulose para a recuperação de pentoses, e na 

segunda etapa é realizada a conversão da celulose em glicose que pode ser 

química ou enzimática.  

Após a etapa de hidrólise, os açúcares obtidos podem ser convertidos a 

etanol por microrganismos. As pentoses são fermentadas por leveduras tais como 

Candida e Pichia, ou organismos geneticamente modificados (Saccharomyces), e 

as hexoses são fermentadas por leveduras convencionalmente utilizadas como a 

Saccharomyces cerevisiae. A etapa final do processo consiste na separação, 

concentração e destilação do etanol, que são tecnologias bem estabelecidas 

industrialmente. 
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2.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS MATERIAIS LIGNOCELULÓSIC OS 

 

A estrutura lignocelulósica é encontrada na parede celular dos vegetais, a 

qual é composta por fibras de carboidratos (celulose e hemicelulose) ligadas por 

uma estrutura fenólica complexa denominada lignina. Na Figura 2.3 está 

mostrado o arranjo dos principais constituintes presentes nestas estruturas. 

A composição dos materiais lignocelulósicos é um fator importante que 

afeta a eficiência da produção de etanol durante os processos de bioconversão. A 

composição estrutural e química destes materiais é altamente variável devido a 

variações genéticas da planta e influência do meio ambiente e suas interações. A 

composição típica dos materiais lignocelulósicos é 48% (p/p) de carbono, 

45% (p/p) de oxigênio, 6%(p/p) de hidrogênio, sendo um conteúdo muito pequeno 

de matéria inorgânica (GÍRIO et al., 2010). As três frações orgânicas com 

composições representativas na biomassa lignocelulósica em base de 

porcentagem de peso seco são: 30% a 60% de celulose, 20% a 35% de 

hemicelulose e 12% a 20% de lignina, correspondentes a 90% da matéria seca, 

em média.  

A celulose e a hemicelulose, que normalmente compõem dois terços da 

matéria seca da parede celular, são polissacarídeos que podem ser hidrolisados a 

açúcares e fermentados a etanol. A conversão de etanol a partir de biomassa está 

diretamente relacionada ao conteúdo de celulose e hemicelulose na matéria-

prima, uma vez que a lignina não é constituída por açúcares fermentescíveis 

(GOLDSTEIN, 1981). 

A celulose é o componente presente em maior proporção na biomassa 

vegetal e o principal constituinte da parede celular desempenhando uma função 

estrutural nas células. A celulose consiste exclusivamente de unidades de 

D-glicopiranose unidas por ligações β-1-4-glicosídicas, formando um polímero 

linear de glicose de alta massa molar e alta cristalinidade que confere rigidez às 

fibras deste polímero (BALAT; BALAT, 2009).  
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Figura 2.3  – Estrutura da parede celular dos vegetais; arranjo das microfibras de 
celulose, cadeias de hemicelulose e da lignina; e exemplo de monossacarídeos 
presentes nestas estruturas (Adaptado de Yarris, 2010). 
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O segundo componente mais abundante nos materiais lignocelulósicos é a 

hemicelulose. As hemiceluloses são heteropolissacarídeos formados por 

unidades de hexoses (D-glicose, D-manose e D-galactose), pentoses (D-xilose e 

L-arabinose), ou desoxiriboses (L-ramnose ou 6-desoxi-L-manose e raramente L-

fucose ou 6-desoxi-L-galactose). Também estão presentes em sua estrutura 

pequenas quantidades de alguns ácidos urônicos (ácido 4-O-metil-D-glucurônico, 

ácido D-galacturônico e ácido D-glucurônico) e grupos acetilas (YOSHIDA et al., 

1990). A hemicelulose é mais rapidamente hidrolisada comparada com a celulose, 

visto que a sua estabilidade química e térmica é geralmente menor, 

provavelmente devido à sua estrutura amorfa, menor grau de polimerização (100-

200 unidades) e à ramificações presentes na molécula. A xilose é o açúcar 

predominante na hemicelulose da maioria dos materiais lignocelulósicos como as 

gramíneas e folhosas, porém a arabinose também pode constituir uma quantidade 

significante destes materiais. A arabinose geralmente constitui de 2 a 4% do total 

de pentoses, porém pode chegar a um conteúdo de 20 a 30% em fibras de milho 

(BALAT; BALAT, 2009; DEMIRBAS; BALAT; BALAT, 2009). 

O terceiro componente mais abundante nos materiais lignocelulósicos é a 

lignina, uma estrutura polifenólica amorfa que difere de outras macromoléculas 

constituintes dos materiais lignocelulósicos. Ao contrário dos carboidratos, a 

estrutura química da lignina é irregular no sentido de que diferentes elementos 

estruturais (unidades de fenilpropano) não estão ligados uns aos outros 

ordenadamente (HON; SHIRAISHI, 2001). As unidades básicas de fenilpropano 

na lignina, principalmente siringil, guaiacil e p-hidroxifenol, são unidas por um 

conjunto de ligações que formam uma matriz muito complexa (BALAT, 2011). 

Esta matriz compreende uma variedade de grupos funcionais, tais como 

hidroxilas, metoxilas e carbonilas que concedem uma alta polaridade a esta 

macromolécula.  

Além dos três principais componentes, a parede celular da biomassa 

vegetal apresenta outros constituintes, em menor proporção, que podem ser 

classificados como extrativos (ácidos graxos, resinas, taninos, etc.) e não-

extrativos (sílica, oxalatos, carbonatos, etc.) que variam suas composições de 

acordo com cada tipo de material (KUHAD; SINGH, 1993). 
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2.3.1 Palha de Arroz 

 
 A palha de arroz tem um grande potencial como matéria-prima 

lignocelulósica, visto que é um dos resíduos agrícolas mais abundantes em todo o 

mundo (KADAM; FORREST; JACOBSON, 2000). Em termos de produção, o 

arroz é o terceiro grão mais produzido mundialmente depois do trigo e milho. Sua 

produção mundial em 2009 foi de 771 milhões de toneladas distribuídos em: Ásia 

(667,6), África (20,9) e Europa (3,9) (YOSWATHANA et al., 2010; FAO, 2010; 

BINOD et al., 2010) sendo que no Brasil a produção na safra de 2009 foi cerca de 

12,6 milhões de toneladas (IBGE, 2010). A cada quilograma de grão colhido são 

produzidos entre 1,0 e 1,5 quilogramas de palha de arroz (BINOD et al., 2010), o 

que permite estimar uma produção mundial de palha de arroz de cerca de 

1 bilhão de toneladas. Esta quantidade de palha de arroz poderia produzir 

potencialmente cerca de 205 bilhões de litros de etanol por ano se a tecnologia 

fosse disponível, o que significa 5% do consumo total de combustíveis 

automotivos como gasolina e diesel (YOSWATHANA et al., 2010). 

A composição da palha de arroz reportada por diversos autores está 

apresentada na Tabela 2.1. Os valores reportados apresentam uma considerável 

variação de seus constituintes, tais como o teor de glucanas (34 a 44%), xilanas 

(15 a 21%), arabinanas (2 a 4%), galactanas (0,5 a 2%), lignina (14 a 19%), 

proteínas (cerca de 3,6%) e cinzas (11 a 18%).  

O alto teor de celulose e hemicelulose na palha de arroz é uma 

característica que a torna uma matéria-prima promissora para obtenção de 

açúcares fermentáveis. Em termos de composição, a palha de arroz é um material 

fibroso, típico da maioria dos resíduos agrícolas de materiais lignocelulósicos, que 

contém predominantemente celulose (32 a 47%), hemicelulose (19 a 27%) e 

lignina (5 a 24%), porém difere da maioria dos materiais lignocelulósicos pelo seu 

alto teor de dióxido de silício (SiO2) (SAHA, 2003; BINOD et al., 2010; OBEROI et 

al., 2010). O conteúdo de cinzas em base de peso seco pode variar de acordo 

com o estado de conservação da palha após a colheita, sendo que as cinzas 

podem conter (% peso seco): SiO2 (75), K2O (10), P2O5 (3), Fe2O3 (3) e CaO 

(1,3), além de pequenas quantidades de magnésio, enxofre e sódio (KADAM; 

FORREST; JACOBSON, 2000; ABOU-EL-ENIN; FADEL; MACKILL, 1999; 

JENKINS et al., 1998). 
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Tabela 2.1 –  Composição química (% peso seco) da palha de arroz em diversos 
trabalhos reportados na literatura. 
 

 
Componente  

Referências 

1 2 3 4 5 

Glucanas 34,90 43,40 38,90 34,70 36,60 

Xilanas 20,60 20,20 20,40 15,10 16,10 

Arabinanas 3,90 2,73 3,40 2,20 - 

Galactanas 2,10 - 0,50 - - 

Lignina 15,50 17,20 13,50 19,10 14,90 

Proteínas  3,61 - - - - 

Cinzas 12,18 11,40 18,00 16,00 14,50 

Extrativos 7,21 - 5,30 17,90 - 
 
1: Oberoi et al., 2010; 2: Roberto; Mussatto; Rodrigues., 2003; 3: Kadam; Forrest; 
Jacobson, 2000; 4: Zhong et al. 2009; 5: Hsu et al., 2009. 

 

 

2.4 COMPOSTOS INIBIDORES LIBERADOS DURANTE O PRÉ-TR ATAMENTO 

 

A etapa de pré-tratamento dos materiais lignocelulósicos destina-se a 

desorganizar a estrutura cristalina das fibras destes materiais, a fim de liberar as 

cadeias de celulose e hemicelulose ou modificar os poros do material para 

permitir que as fibras se tornem suscetíveis à hidrólise enzimática 

(TAHERZADEH; KARIMI, 2007). Além disso, o pré-tratamento deve evitar a 

degradação ou perda de carboidratos e a formação de subprodutos inibidores 

para posterior hidrólise e fermentação (SUN; CHENG, 2002).  

De um modo geral as quantidades e os tipos de compostos tóxicos presentes 

em hidrolisados variam conforme a matéria-prima e as condições de hidrólise 

utilizadas (CRUZ et al., 2000; TAHERZADEH et al., 2000). 

Os compostos inibidores gerados durante o pré-tratamento podem ser 

divididos em grupos (Figura 2.4), os quais apresentam diferentes origens, como: 

os furanos que são gerados pela degradação de açúcares; os compostos 
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fenólicos, gerados pela degradação da lignina; o ácido fórmico e levulínico 

gerados na degradação de furanos; e o ácido acético, extrativos e íons metálicos, 

os quais são liberados dos materiais lignocelulósicos durante o pré-tratamento, ou 

ainda, dos equipamentos utilizados na hidrólise, no caso dos íons metálicos 

(MUSSATTO; ROBERTO, 2004; FENSKE; GRIFFIN; PENNER, 1998). Estes 

compostos podem interferir no metabolismo microbiano reduzindo ou mesmo 

impedindo o crescimento celular, consumo de substrato e formação de produto 

(BALAT, 2011; ALMEIDA et al., 2007).  

 

 

 
Figura 2.4  - Principais produtos de degradação gerados durante o processo de 
fracionamento de materiais lignocelulósicos (Adaptado de BALAT, 2011). Onde as 
cores representam: polissacarídeos (■), açúcares simples (■), furanos (■), ácidos 
carboxílicos (■); compostos fenólicos (■).   
 
 
 

Em elevada temperatura e pressão, as pentoses e hexoses liberadas durante 

a hidrólise podem ser degradadas dando origem a furfural e hidroximetilfurfural, 

respectivamente (ALMEIDA et al., 2007; KLINKE; THOMSEN; AHRING, 2004). 

Os efeitos de inibição destes compostos são atribuídos a dois diferentes 

mecanismos. O primeiro mecanismo está ligado à interferência no balanço redox 

de cofatores devido à alta demanda de NADH necessária para que o 

microrganismo possa reduzir os furanos a suas formas alcoólicas, as quais 

apresentam menor efeito inibidor (ALMEIDA et al., 2007; TAHERZADEH et al., 
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1999). E o segundo mecanismo é atribuído a inibição direta de algumas enzimas 

como a álcool desidrogenase, piruvato desidrogenase e aldeído desidrogenase, 

levando a reduções na atividade destas enzimas e resultando em um efeito de 

inibição do bioprocesso (ALMEIDA et al., 2007; MODIG; LÍDEN; THAERZADEH, 

2002; SANCHEZ; BAUTISTA, 1988). A presença de furanos pode interferir no 

crescimento celular, resultando em longas fases de latência, prejudicando a 

produtividade dos processos de bioconversão (SANCHEZ; BAUTISTA, 1988, 

ALMEIDA et al., 2008).  

Os ácidos carboxílicos são outro grupo de compostos resultantes do 

fracionamento dos materiais lignocelulósicos que podem prejudicar processos de 

bioconversão. Os ácidos carboxílicos tais como ácido fórmico e ácido levulínico 

resultam da degradação de furanos, enquanto que o ácido acético tem sua origem 

na liberação dos grupos acetil da hemicelulose durante a etapa de pré-tratamento 

(ALMEIDA et al., 2007). Os ácidos carboxílicos na sua forma não dissociada são 

capazes de atravessar a membrana citoplasmática do microrganismo, reduzindo o 

pH intracelular (LOHMEIER-VOGER; SOPHER; LEE, 1998; CARMELO; 

SANTOS; SÁ-CORREIA, 1997). Esta redução do pH intracelular leva a uma 

diminuição da disponibilidade de ATP, visto que este passa a ser usado pela 

ATPase para fazer o transporte dos prótons para fora da membrana, na tentativa 

de regular o pH intracelular. Esta redução na disponibilidade de ATP prejudica o 

transporte ativo de nutrientes, o que tem como consequência a redução do 

crescimento celular (OLIVA et al., 2006; PAMPULHA; LOUREIRO-DIAS, 2000).  

Os compostos fenólicos têm sua origem na solubilização e na clivagem 

hidrolítica ou oxidativa da estrutura da lignina (KLINKE; THOMSEN; AHRING, 

2004; MARTÍN et al., 2007). A quantidade e tipo dos compostos aromáticos 

formados dependem do tipo de pré-tratamento e da biomassa usada (ALMEIDA et 

al., 2007). De um modo geral, os compostos fenólicos podem ser classificados 

como hidroxibenzil (H), guaiacil (G) e siringil (S), conforme os tipos de resíduos 

monoméricos da lignina (Figura 2.5), os quais possuem diferentes graus de 

metoxilação, podendo apresentar ainda diferentes grupos funcionais, tais como 

aldeídos, cetonas e ácidos ligados aos anéis aromáticos (KLINKE et al., 2002; 

KLINKE; THOMSEN; AHRING, 2004).  
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Figura 2.5  - As três principais unidades fenólicas constituintes da lignina: 
p-hidroxibenzil (H), guaiacil (G) e siringil (S). A função R indica que as ligações 
éster ou éter podem ocorrer nestas posições, e R = H representa o fenol livre. No 
lugar do polímero, são possíveis muitos tipos diferentes de estruturas (KLINKE; 
THOMSEN; AHRING, 2004). 

 

Os compostos fenólicos atuam sobre a membrana celular causando a perda 

de sua integridade, o que interfere na sua capacidade de atuar como barreira 

seletiva. Ácidos fenólicos também podem interferir na geração de ATP destruindo 

o gradiente eletroquímico por carrearem o transporte de prótons através da 

membrana da mitocôndria (ALMEIDA et al., 2007). Grande parte do efeito de 

inibição observado em hidrolisados pode ser atribuído aos compostos fenólicos, 

principalmente aos compostos de baixa massa molar os quais tem sido 

considerados os de maior toxicidade (PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000; 

MIKULASOVA; VODNY; PEKAROVICOVA, 1990), 

Compostos resultantes da fração de extrativos como resinas ácidas, ácidos 

tanínicos e terpenos, além de íons metálicos resultantes da corrosão do próprio 

equipamento de hidrólise, também estão presentes em hidrolisados, podendo 

muitos destes compostos atuar como agentes inibidores do metabolismo 

microbiano (MUSSATTO; ROBERTO, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 para - hidroxibenzil (H)                   guaiacil (G)                                 siringil (S) 
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2.5 ESTRATÉGIAS EMPREGADAS PARA CONTORNAR A TOXICID ADE DOS 

HIDROLISADOS HEMICELULÓSICOS 

 

Os diversos subprodutos gerados durante o fracionamento dos materiais 

lignocelulósicos podem interferir negativamente sobre os processos fermentativos 

devido aos seus efeitos de inibição sobre o metabolismo microbiano, limitando o 

crescimento celular e consequentemente reduzindo a produção de etanol. Desta 

forma, o emprego de estratégias que permitam superar os efeitos de inibição, 

representa um importante aspecto a ser considerado na utilização de hidrolisados 

lignocelulósicos como matéria-prima em bioprocessos. 

 Diferentes estratégias para superar o efeito de inibição dos compostos 

tóxicos presentes nos hidrolisados vêm sendo avaliados, tais como a redução da 

concentração dos compostos tóxicos a níveis não inibitórios ao processo 

fermentativo, ou obtenção de cepas mais resistentes aos efeitos de tais 

compostos tóxicos. O primeiro grupo refere-se aos chamados métodos de 

destoxificação, enquanto que o segundo grupo é constituído pelas estratégias de 

aclimatação do microrganismo aos compostos tóxicos presentes no hidrolisado. 

 

2.5.1 Métodos de Destoxificação do Hidrolisado 

 

Os processos empregados para a redução da concentração de compostos 

tóxicos presentes nos hidrolisados podem ser divididos em três grupos principais, 

métodos físicos, químicos e biológicos.  

Os métodos físicos são aqueles nos quais a diminuição da concentração dos 

compostos inibidores presentes no meio é realizada pela simples remoção destes 

compostos, não havendo modificações nas estruturas químicas dos compostos 

inibidores. Estes métodos são baseados em processos de adsorção ou processos 

de transferência de fases (MUSSATTO; ROBERTO, 2004).  

Os processos de adsorção ocorrem por meio de forças de interações entre as 

superfícies dos materiais adsorventes e as moléculas que neles são adsorvidas. 

Nos processos de adsorção são empregados materiais tais como o carvão 

ativado, resinas de troca iônica e terra diatomácea. O emprego de carvão ativado 

para a remoção de compostos tóxicos presentes em hidrolisados hemicelulósicos 
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tem sido relatado em diversos trabalhos (VILLARREAL et al., 2006; MIYAFUGI et 

al., 2003). Este método tem se mostrado eficaz na remoção de compostos como 

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

permitindo desta maneira obter melhores resultados nos processos fermentativos 

(MUSSATTO; ROBERTO, 2001). As terras diatomáceas e as resinas de troca 

iônica são materiais adsorventes que também podem ser empregados em 

processos de adsorção. As terras diatomáceas apresentam características como 

alta porosidade, alta permeabilidade e inércia química, podendo ser empregadas 

de maneira semelhante ao carvão ativado (AL-GHOUTI, 2003). Já as resinas de 

troca iônica são polímeros complexos os quais possuem uma estrutura na qual os 

grupos funcionais encontram-se presos por meio de ligações covalentes, sendo a 

capacidade de adsorção destes materiais atribuída a interações eletrostáticas 

entre o adsorvente e moléculas com cargas opostas. Tratamentos empregando 

resina de troca iônica são capazes de remover de forma eficiente íons metálicos, 

furanos, ácidos orgânicos e compostos fenólicos (CARVALHO, et al., 2005). 

Entretanto tais processos apresentam elevados custos quando comparados com 

os tratamentos que utilizam carvão ativado (LEE et al., 1999). 

Nos processos de transferência de fase são utilizados métodos como a 

remoção por evaporação a vácuo ou extração dos inibidores por meio do uso de 

solventes imiscíveis em fase aquosa. Na extração com solvente orgânico uma 

solução aquosa, que no caso são os hidrolisados lignocelulósicos, é colocada em 

contato com um solvente orgânico imiscível, sendo promovida a transferência de 

um ou de mais solutos do primeiro para o segundo solvente (LOGSDAIL; 

SLATER, 1993). Nestes processos podem ser utilizados solventes orgânicos 

como tricloroetileno, benzeno, acetato de etila, éter etílico, clorofórmio e hexano, 

os quais são capazes de remover seletivamente inibidores como furfural, ácido 

acético e derivados de lignina a partir de hidrolisados (CONVERTI; PEREGO; 

DOMINGUÉS, 1999; DIZ et al., 2002). Já os processos de evaporação a vácuo 

limitam-se a promover a remoção apenas de compostos voláteis presentes em 

hidrolisados, tais como ácido acético, furfural, vanilina e outros (HUANG et al., 

2009; CONVERTI et al., 2000; PARAJÓ; DOMINGUEZ; DOMINGUEZ, 1998). 

Os principais métodos químicos empregados para a destoxificação de 

hidrolisados baseiam-se em processos de alteração do pH e na adição de 

substâncias redutoras. A adição de substâncias redutoras como Na2SO3, 
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NaHSO3, Na2S203.5H2O, Na2S205, Na2S204, KHSO3, Na2S, entre outras, pode 

proporcionar modificações químicas de compostos inibidores, alterando o grau de 

toxicidade de tais compostos (PARAJÓ; DOMÍNGUES; DOMÍNGUES, 1998). 

Com relação aos processos baseados em alteração de pH, a redução da 

toxicidade de hidrolisados pode estar relacionada a dois diferentes mecanismos. 

O primeiro é a precipitação de certos compostos tóxicos, tais como íons metálicos 

e o segundo é a decomposição de compostos inibidores, como furanos, que 

apresentam instabilidade química em determinadas condições de pH (MARTINEZ 

et al., 2000; PALMQVIST; HAHN-HAGERDAL, 2000).  

Os chamados métodos biológicos de destoxificação de hidrolisados são 

aqueles que se baseiam no emprego de agentes biológicos como certas enzimas 

e determinados microrganismos, capazes de promover modificações na estrutura 

química dos compostos inibidores, resultando em substâncias de menor 

toxicidade (MUSSATTO; ROBERTO, 2004). Enzimas obtidas de fungos 

lignolíticos, como as peroxidases e as lacases, podem ser empregadas no 

tratamento de hidrolisados, promovendo uma redução na toxicidade e 

contribuindo para a melhoria dos processos fermentativos. Tais enzimas são 

capazes de promover a polimerização oxidativa de compostos fenólicos de menor 

massa molar, convertendo-os a compostos aromáticos de menor efeito tóxico 

(JONSSON et al., 1998; MUSSATTO; ROBERTO, 2004; PALMQVIST; HAHN-

HAGERDAL, 2000). O uso de microrganismos tais como alguns fungos 

filamentosos e leveduras, tem sido também proposto para remover compostos 

inibidores de hidrolisados lignocelulósicos. Na literatura são encontrados 

trabalhos que descrevem a utilização de microrganismos capazes de metabolizar 

compostos como ácido acético, furfural e compostos fenólicos, com baixos 

consumos de açúcares (SCHNEIDER, 1996; BUGOS; SUTHERLAND; ADLER, 

1988; PALMQVIST et al., 1997; HAHN-HAGERDAL et al., 2006).  
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2.5.2 Estratégias de Aclimatação 

 

A obtenção de cepas de microrganismos resistentes aos compostos tóxicos 

presentes em hidrolisado constitui um método biológico capaz de melhorar os 

resultados da fermentação dos hidrolisados hemicelulósicos. Estes 

procedimentos, também conhecido como processos de adaptação, baseiam-se no 

cultivo sucessivo do microrganismo em concentrações crescentes do meio 

contendo compostos tóxicos (HAN-HAGERDAL et al., 2005). 

Na Figura 2.6 são apresentados três diferentes métodos que podem ser 

empregados para a obtenção de cepas adaptadas. O primeiro método refere-se à 

adaptação de leveduras em meio semi-sólido através de cultivos sucessivos em 

meios constituídos com quantidades crescentes do meio seletivo. Ao fim de vários 

cultivos são isoladas cepas provenientes do meio de maiores concentrações de 

compostos inibidores. A segunda proposta se refere aos cultivos em frascos 

agitados em meio líquido, no qual a cepa adaptada é obtida após vários cultivos 

sucessivos realizados em batelada. O terceiro método consiste na utilização de 

fermentadores operando em regime contínuo, onde a alimentação é realizada 

com concentrações crescentes do meio de fermentação onde ao longo do tempo 

as leveduras mais adaptadas vão prevalecendo dentro do reator. 

O aumento da tolerância de cepas decorrente de estratégias de adaptação 

pode estar relacionado com dois diferentes mecanismos: o primeiro refere-se ao 

isolamento de cepas mais tolerantes aos inibidores presentes no meio de 

fermentação, sendo tais cepas capazes de manter suas características mesmo 

com a diminuição dos inibidores do meio; o segundo mecanismo é atribuído a 

aumento da expressão gênica e da atividade de determinadas enzimas como 

consequência da indução pela presença de compostos inibidores no meio. Neste 

mecanismo as características de maior tolerância não resultam em novas cepas. 

Desta forma, a maior robustez da levedura, e consequente aumento da 

capacidade fermentativa, são dependentes tanto do número de transferências 

empregadas, quanto das condições ambientais e nutricionais, tais como a 

aeração, pressão osmótica, fontes de nitrogênio entre outras (ALMEIDA, 2009). 

 Jeffries e Van Vleet (2009) sugerem que a expressão de genes pode ser 

estimulada pela presença de compostos tóxicos, o que é um comportamento 

muito   interessante,   principalmente  para  o desenvolvimento  de  estratégias  de  
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Figura 2.6 –  Processos de adaptação de leveduras empregando cultivos 
sucessivos em meio sólido, frascos agitados e reatores (Hahn-Hagerdal et al., 
2005). 
 

adaptação ou superação da toxicidade de hidrolisados, uma vez que as células 

podem através destes mecanismos de expressão gênica, aumentar sua tolerância 

à presença de compostos inibidores.  

A regulação da resposta de leveduras às condições ambientais envolvem 

sistemas complexos que incluem sensores de estresse e vias de transcrição de 

genes que resultam na ativação dos chamados genes de resposta ao estresse, 

resultando na síntese de proteínas ou enzimas responsáveis pelo aumento da 

tolerância as condições em que as células foram submetidas, como mostrado na 

Figura 2.7 (QUEROL et al., 2003). 

Tanto o isolamento de leveduras após vários cultivos sucessivos em meios 

contendo compostos inibidores, quanto o aumento da expressão gênica 

ocasionado por condições de estresse, resultante da presença de compostos 

tóxicos, tem sido empregado para o aumento da tolerância de leveduras utilizadas 

em fermentações alcoólicas.  

etc

etc

Cultura contínua 
com aumento do 
fator de seleção

Frascos com aumento do fator de seleção

Placas com aumento do fator de seleção

Cepa Original
Cepa 

Adaptada
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Figura 2.7  - Representação esquemática do mecanismo de resposta de uma 
levedura a condições ambientais de estresse (QUEROL et al, 2003). 

 

Diferentes estratégias de adaptação de leveduras em hidrolisados 

lignocelulósicos têm sido reportadas na literatura, podendo o processo de 

adaptação gradual de microrganismos aos compostos inibidores levar de poucas 

horas ou até meses de cultivo sob diferentes condições e composições de meio 

(HUANG et al., 2009; OBEROI et al., 2010; NIGAM; SINGH, 2010; BANERJEE et 

al., 1981; VILLA, 1992; CHUNG; LEE, 1984). Banerjee et al. (1981) avaliaram a 

adaptação de Saccharomyces cerevisiae em reator de mistura em processo de 

batelada. Estes autores atribuíram a adaptação da levedura à síntese de novas 

enzimas e co-enzimas para a redução de furfural, sendo observados aumentos de 

78% nos níveis de alcooldesidrogenase quando 2 g/L de furfural foi adicionado ao 

meio de cultura. 

Lawford et al. (1999) utilizando uma cepa de Zymomonas mobilis isolada 

após vários cultivos em meio contendo concentrações crescentes de hidrolisado 

de 10 a 50% (v/v) e constataram que a cepa adaptada foi capaz de tolerar 7,5 g/L 

de ácido acético em 50% (v/v) de hidrolisado hemicelulósico de madeira contendo 

4 g/L de xilose e 8 g/L de glicose. Segundo os autores, em meio semissintético 

contendo 4,0 g/L de ácido acético a cepa adaptada foi capaz de alcançar 96% do 

rendimento teórico (YP/S = 0,50 g/g), atingindo uma produtividade volumétrica em 

etanol de 0,55 g/L.h, enquanto que a cepa original apresentou o mesmo 

rendimento, porém um decréscimo na produtividade volumétrica em etanol 
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(QP = 0,44 g/L.h). Segundo estes autores, a adaptação promoveu maiores 

produtividades em etanol e maior tolerância ao ácido acético. 

Almeida et al. (2009), avaliaram a seleção de 12 linhagens de S. cerevisiae 

para crescimento aeróbio em hidrolisado hemicelulósico de madeira, palha de 

cevada e de trigo. O grau de adaptação variou com os tipos de hidrolisados e as 

cepas isoladas, sendo que o hidrolisado de palha de cevada, constituído de 

elevada concentração de furfural foi o mais inibitório.  De acordo com os autores, 

as cepas com bom desempenho em todos os três hidrolisados apresentam 

melhores respostas adaptativas aos compostos inibidores do que as cepas que 

apresentam bom desempenho em apenas um único tipo de hidrolisado, sendo 

que, neste último caso, a adaptação pode estar direcionada para um inibidor 

específico, o que limita a utilização de diferentes hidrolisados lignocelulósicos. 

Huang e colaboradores (2009) desenvolveram uma cepa adaptada de 

Pichia stipitis com o objetivo de aumentar a tolerância aos compostos inibidores 

presentes no hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz. O estudo de 

adaptação foi realizado utilizando-se uma fração de hidrolisado não tratado 

(apenas neutralizado com NaOH), suplementado com xilose e glicose, a fim de se 

obter sempre uma concentração final destes açúcares de 30 e 10 g/L, 

respectivamente. Inicialmente a adaptação foi realizada com uma fração de 

20 % (v/v) de hidrolisado. Após atingir uma fração de 100 % (v/v) de hidrolisado, a 

cultura foi continuamente transferida para um novo meio e cultivada por mais de 

60 vezes. Os rendimentos em etanol a partir da cepa adaptada foram similares 

(YP/S = 0,45 g/g) para ambos hidrolisados avaliados (não-tratado e tratado por 

“overliming”). No entanto, a produtividade volumétrica em etanol e a conversão de 

substrato em produto foram aumentadas em 10% com relação à cepa não 

adaptada em hidrolisado não destoxificado. Segundo os autores a cepa adaptada 

demonstrou também tolerância ao sulfato e furfural, uma vez que ambos 

inibidores não foram removidos do hidrolisado neutralizado com NaOH. 

Oberoi e colaboradores (2010) estudaram a produção de etanol em 

hidrolisado de palha de arroz a partir da levedura Candida tropicalis ATCC 13803 

adaptada. A cepa foi obtida a partir de doze transferências sucessivas em meio 

líquido contendo hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz constituído de 

12,4 g/L de xilose e 3,9 g/L de glicose. Segundo os autores a cepa adaptada 

produziu 60% mais etanol do que a cepa não adaptada, após 18 horas de 
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fermentação, alcançando rendimento e produtividade volumétrica em etanol de 

0,48 g/g e 0,33 g/L.h, respectivamente.  

Nigam (2001a) estudou a adaptação da levedura Pichia stipitis em 

hidrolisado de madeira de carvalho contendo 26,7 g/L de xilose e 3,0 g/L de 

glicose a partir de cultivos em meio líquido e semi-sólido. De acordo com os 

autores não foi possível adaptar a cultura em meio semi-sólido, uma vez que não 

foi observado crescimento em placas de agar contendo 20% (v/v) de hidrolisado.  

A adaptação foi então realizada por transferências sucessivas em meio líquido até 

que a cultura fosse capaz de tolerar 60% (v/v) do hidrolisado hemicelulósico. Em 

meio constituído de 50% (v/v) de hidrolisado, a cepa apresentou rendimentos em 

etanol de 0,31 g/g e produtividade volumétrica em etanol de 0,10 g/L.h, enquanto 

que a original mostrou valores de 0,22 g/g e 0,034 g/L.h, respectivamente. Os 

autores relataram ainda que a cepa adaptada se apresentou estável quando 

testada em hidrolisado hemicelulósico por três meses.  

Em outro trabalho de Nigam (2001b), foi relatada a adaptação de Pichia 

stipitis ao licor sulfítico (subproduto da indústria papeleira) destoxificado por 

“overliming” contendo 30 g/L de xilose e 10 g/L de glicose. Neste estudo foram 

também empregadas concentrações crescentes de hidrolisado, 20, 40, 60 e 

80% (v/v). A cepa adaptada foi isolada após o cultivo em hidrolisado a 80% (v/v) e 

mantida em meio semi-sólido a 50% (v/v) de hidrolisado. Os resultados revelaram 

que em hidrolisado não tratado foram alcançados rendimentos de 0,16 e 0,28 g/g 

para a cepa original e adaptada, respectivamente. Por outro lado, em hidrolisado 

tratado estes valores foram aumentados para 0,30 e 0,41 g/g para a cepa original 

e adaptada, respectivamente. 

A produção de etanol por cepas de P. stipitis original e adaptada foi 

também avaliada em hidrolisado hemicelulósico de palha de trigo contendo 45 g/L 

de xilose e 6,4 g/L de glicose (Nigam, 2001c). A adaptação foi realizada 

cultivando-se a levedura por transferências sucessivas a concentrações 

crescentes de hidrolisado, 20, 40, 60 e 80% (v/v). A cepa adaptada obtida após 

39 subcultivos foi mantida em meio semi-sólido a 50 % (v/v) de hidrolisado. Neste 

trabalho foram alcançados rendimentos em etanol de 0,15 e 0,27 g/g e 

produtividade volumétrica de 0,03 e 0,10 g/L.h para a cepa original e adaptada, 

respectivamente. 

Liu et al. (2004) avaliaram as respostas adaptativas ao estresse das 

leveduras Saccharomyces cerevisiae e P. stipitis NRRL-Y 7124, em diferentes 
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concentrações de furfural e hidroximetilfurfural (10, 30 e 60 mmol/L). Segundo os 

autores, as cepas submetidas à adaptação na presença destes compostos 

inibidores apresentaram diferenças nas dinâmicas de expressão gênica com 

consequente melhora na fermentação a etanol. Os autores identificaram aumento 

da atividade de certas enzimas sob condições de estresse como, por exemplo, a 

indução da enzima álcool desidrogenase pela presença de furfural, a qual é capaz 

de reduzir esse composto a álcool furfurílico, um composto de menor toxicidade.  

Oliveira (2010) avaliou a aclimatação de uma linhagem de P. stipitis para a 

produção de etanol em biorreator de bancada a partir de hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar não destoxificado, contendo uma 

concentração de xilose de 50g/L. Este autor realizou 45 repiques da levedura em 

meio sólido contendo concentrações crescentes de hidrolisado, sendo 

posteriormente realizados ainda dois cultivos sucessivos das células em meio 

líquido contendo hidrolisado a 25 e 50%. O autor reportou uma produção de 

etanol de 22,5 g/L, tendo a linhagem aclimatada apresentado um aumento de 50, 

170, e 55% no crescimento celular, produção de etanol e produtividade 

volumétrica em etanol, respectivamente, em relação à linhagem sem aclimatação. 

Na Tabela 2.2 são mostrados os resultados de diferentes estratégias de 

adaptação reportadas em diversos trabalhos. Observa-se de um modo geral que 

processos de adaptação têm demonstrado resultados positivos na superação dos 

efeitos de inibição de diferentes subprodutos presentes no hidrolisado de 

materiais lignocelulósicos, proporcionando melhores fatores de conversão e 

produtividades em etanol.  



48 
 

 

Tabela 2.2 –  Parâmetros fermentativos da produção de etanol empregando leveduras adaptadas em diversos hidrolisados 
hemicelulósicos.  

1 - Huang et al., (2009); 2 - Oberoi et al., (2010); 3 – Agbogbo; Wenger (2007)        (continua) 

 

 

Microrganismo Meio de adaptação 
(g/L) Cultivo Meio de fermentação 

(g/L) 
Rendimento        

YP/S (g/g) 
Produtividade              

(QP (g/L.h) 

1  Pichia stipitis  
BCRC21777 

Hidrolisado: palha de arroz      
(17-27 de xilose) e açúcares 
sintéticos  (3-13), extrato de 
levedura (10), peptona (20),       
pH 5,0 

60 vezes 

Hidrolisado não tratado: 
xilose: 21,1; glicose: 3,3 

0,40  (original)   
0,44 (adaptada) 

0,22 (original)    
0,24 (adaptada) 

Hidrolisado (Overliming) 
xilose: 21,1; glicose: 3,3 

0,37 (original)      
0,45 (adaptada) 

0,22 (original)  
0,38 (adaptada) 

2  Candida 
tropicalis ATCC 
13803 

Hidrolisado de palha de arroz 
(12,4 de xilose), extrato de 
levedura (3), peptona (3),    
sulfato de amônio (3), pH 5,2 

12 vezes 

Hidrolisado  não tratado: 
xilose: 12,4; glicose: 3,9; 
arabinose: 3,3; galactose: 
1,74 

0,48 (adaptada) 0,33 (adaptada) 

3 Pichia stipitis         
CBS 6054 

Meio líquido: Hidrolisado de 
sabugo de milho (corn stover) 
sem destoxificação 

overnight 
Hidrolisado não tratado   
12,5 %: xilose: 25; glicose: 
40; agitação 100 rpm 

0,38 (original)      
0,39 (adaptada) 

0,17 (original)   
0,19 (adaptada) 
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(continuação) 
Tabela 2.2 –  Parâmetros fermentativos da produção de etanol empregando leveduras adaptadas em diversos hidrolisados 
hemicelulósicos.  

 
3 – Agbogbo; Wenger (2007); 4 – Nigam (2001a)              (continua) 

Microrganismo Meio de adaptação 
(g/L) Cultivo Meio de fermentação 

(g/L) 
Rendimento        

YP/S (g/g) 
Produtividade              

(QP (g/L.h) 

3 Pichia stipitis         
CBS 6054 

 
Meio líquido: Hidrolisado de 
sabugo de milho (corn stover) 
sem destoxificação 

 
overnight 

   
Hidrolisado não tratado    
12,5 %: xilose: 25; glicose: 
40; agitação 150 rpm 

0,42 (original)         
0,41 (adaptada) 

0,35 (original)  
0,35 (adaptada) 

3 Pichia stipitis         
CBS 6054 

Meio Sólido: Hidrolisado,     
extrato de levedura (10),   
peptona (20), agar (20). 

overnight 
Hidrolisado tratado             
12,5 %: xilose: 25; glicose: 
40; agitação 100 rpm 

0,41 (adaptada) 0,20 (adaptada) 

4 Pichia stipitis      
NRRL Y-7124 

Hidrolisado: madeira de 
carvalho:   xil (26,7), gli (3,0), 
galactose (1,7)   ara (1,5), man 
(6,5), até 60 % de 
concentração, suplementado 
com    xil (30), gli (5), ara (1,5), 
extrato de levedura (1,5) 
peptona (3), KH2PO4 (2), 
(NH4)2SO4 (1), MgSO4 (0,5)  

45 dias 
Hidrolisado não tratado 30 
% (8 g/L de açúcares 
totais); pH 5,5 

0,25 (original)         
0,40 (adaptada) 

0,1 (original)           
0,21 (adaptada)  

   

Hidrolisado não tratado a 
50 % (16,5 g/L de 
açúcares totais); pH 5,5 

0,22 (original)            
0,31 (adaptada) 

0,034 (original)            
0,1 (adaptada) 
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(continuação) 
Tabela 2.2 –  Parâmetros fermentativos da produção de etanol empregando leveduras adaptadas em diversos hidrolisados 
hemicelulósicos.  
 

Microrganismo Meio de adaptação 
(g/L) Cultivo Meio de fermentação 

(g/L) 
Rendimento           

YP/S (g/g) 
Produtividade              

(QP (g/L.h) 

5 Pichia stipitis       
NRRL Y-7124 

Hidrolisado: licor sulfítico:       
xil (30),   gli (10), extrato de 
levedura (2,5), MgSO4 (0,5), 
 (NH4)2HPO4 (2), até 80 % de 
concentração 

15 vezes 

Meio sintético 0,47 (adaptada) 0,68 (adaptada) 

Hidrolisado não tratado 
0,16 (original)       
0,28 (adaptada) 

0,01 (original)     
0,07 (adaptada) 

Hidrolisado tratado 
0,30 (original)       
0,41 (adaptada)  

0,11 (original)      
0,44 (adaptada)  

6 Pichia stipitis       
NRRL Y-7124 

Hidrolisado de palha de trigo: 
xil (45), gli (6,4) e ara (9) até 
80 % da concentração, 
suplementado com: xil (30), gli 
(10), ara (5), extrato de 
levedura (1), (NH4)2HPO4 (2), 
MgSO4 (0,5), (NH4)2SO4 (1) 

39 vezes 

Hidrolisado não tratado  
 
 
 

Hidrolisado tratado 

0,15 (original)       
0,27 (adaptada) 
 
 
0,36 (original) 

0,03 (original)        
0,10 (adaptada)  
 
 
0,17 (original) 

5 – Nigam (2001b); 6- Nigam (2001c)                final 
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2.6 METABOLISMO DE XILOSE EM LEVEDURAS 

 

Microrganismos fermentadores de pentoses podem ser divididos em dois 

grupos, os encontrados na natureza e os geneticamente modificados. Os 

microrganismos encontrados na natureza incluem Pichia stipitis, Candida 

shehatae, Pachysolen tannophilus, entre outros. Os microrganismos 

geneticamente modificados com capacidade de fermentar pentoses incluem 

diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae, E. coli, Zymomonas mobilis e 

Klebsiella oxytoca (HAH-HAGERDHAL et al., 2006; AGBOGBO; COWARD-

KELLY, 2008). E. coli e Klebsiella oxytoca, capazes de consumir pentoses, são 

geradas a partir da introdução de genes etanologênicos provenientes de 

Zymomonas mobilis (HAHN-HAGERDAL et al., 2006). Da mesma forma, cepas de 

Saccharomyces cerevisiae com a capacidade de fermentar pentoses podem ser 

geradas através da introdução de genes provenientes de Pichia stipitis, que são 

capazes de gerar enzimas necessárias para metabolizar pentoses.  

Na Figura 2.8 são apresentadas as vias metabólicas (Embden Meyerrhof 

Parnas -EMP, fosfo pentose-PPP e ciclo do ácido cítrico-CAC) de assimilação de 

açúcares e íons NH4
+ por leveduras. O catabolismo de hexoses, como a glicose, 

manose e frutose, ocorre pela glicólise. Em relação ao catabolismo de pentoses, 

como a xilose e arabinose, a assimilação destes açúcares por leveduras depende 

da capacidade destes microrganismos de sintetizar enzimas como a xilose 

redutase (XR) e xilitol desidrogenase (XD).  

Após chegar ao citoplasma a xilose é convertida a xilitol pela enzima xilose 

redutase (XR), que é a primeira enzima da via da pentose fosfato, sendo tal 

reação dependente da coenzima NADH e/ou NADPH (JEFFRIES, 1983). O xilitol 

resultante desta reação pode ser oxidado à xilulose pela enzima xilitol 

desidrogenase, com a participação de NAD+ como coenzima, ou ser excretado 

pela célula (SLININGER et al., 1987). A xilulose produzida é fosforilada pela ação 

da enzima xilulose quinase, formando xilulose-5P, que é metabolizada na via das 

pentoses fosfato (WEBB; LEE, 1990). Os metabólitos resultantes da via das 

fosfopentoses, como a frutose-6P e gliceraldeído-3P, são metabolizados na 

glicólise (via Embden Meyerhof Parnas), onde são levados a piruvato. O piruvato 

resultante   do   catabolismo    de   açúcares,    dependendo    da    disponibilidade  
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Figura 2.8  – Vias metabólicas da assimilação de monossacarídeos por leveduras: 
Embden-Meyerrhof (glicólise), Fosfo pentose (PPP), ciclo do ácido cítrico (CAC) e 
a assimilação de NH4

+. (adaptado de Taherzadeh, 1999 e Gírio et al., 2010). 
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de oxigênio para a célula, pode ser oxidado no Ciclo do Ácido Cítrico, sendo as 

coenzimas, neste caso, recuperadas através da cadeia respiratória, ou ser 

convertido a etanol, pela ação das enzimas piruvato descarboxilase e álcool 

desidrogenase, havendo a reoxidação do NADH resultante da oxidação do 

gliceraldeído 3P. 

Segundo Agbogbo e Coward-Kelly (2008), a levedura Pichia stipitis tem 

características únicas que a tornam o organismo natural mais promissor para a 

conversão dos açúcares provenientes da hemicelulose, fração rica em pentoses, 

o que se deve ao seu sistema enzimático. Esta levedura possui dois mecanismos 

que favorecem a produção de etanol, minimizando a formação de xilitol. O 

primeiro mecanismo refere-se à possibilidade de utilização de ambos os 

cofatores, NADH e NADPH, pela enzima XR, o que favorece o equilíbrio entre os 

cofatores. Este mecanismo também pode ser encontrado em outros 

microrganismos como Pachysolen tannophilus, que possuem capacidade 

semelhante à da Pichia stipitis (VAN DIJKEN; SCHEFFERS, 1986). O segundo 

mecanismo, exclusivo da levedura P. stipitis, refere-se à existência de um sistema 

respiratório oxidativo complexo na mitocôndria, o qual possui duas vias diferentes 

de transporte de elétrons, a cadeia tradicional de transporte via citocromo-C e 

uma via alternativa que utiliza o ácido salicil-hidroxâmico (SHAM), proporcionando 

um maior controle do potencial redox para lidar com o desequilíbrio de cofatores 

(JEPPSSON; ALEXANDER; HAHN-HAGERDAL, 1995; SHI et al., 2002).  

 

2.7 COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO MEIO DE FERMENTAÇÃO 

 

A produtividade de qualquer processo de bioconversão é influenciada por 

parâmetros ambientais tais como: pH, temperatura, oxigênio, entre outros, e pela 

composição nutricional do meio de fermentação incluindo fontes de nitrogênio, 

minerais, vitaminas, dentre outros (SUNITHA; LEE; OH, 1999; HANH-HAGERDAL 

et al., 1994). De acordo com a literatura, o estabelecimento de condições ótimas 

da composição do meio de cultura é uma importante maneira de aumentar a 

produtividade e melhorar a eficiência de um bioprocesso (PHAM et al., 1998).  

As fontes de nitrogênio desempenham papel fundamental na produção de 

etanol por leveduras. As leveduras são capazes de assimilar diferentes fontes de 

nitrogênio orgânico e inorgânico para incorporação nos componentes estruturais e 

funcionais nitrogenados da célula, como está mostrado na Figura 2.9.  
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Figura 2.9 –  Visão geral da assimilação de nitrogênio por leveduras (Walker, 
1998). 

 

Geralmente os meios de fermentação industriais empregam fontes de 

nitrogênio orgânico na forma de uréia ou de uma mistura complexa de 

aminoácidos (extrato de levedura e peptona) e na forma de nitrogênio inorgânico 

tais como sulfato de amônio (WALKER, 1998). Os íons amônio, suplementados 

ao meio ou derivados do catabolismo de outros compostos nitrogenados, são 

transportados e assimilados ativamente pelas leveduras para síntese de 

aminoácidos, particularmente glutamato e glutamina, os quais atuam como 

precursores da biossíntese de outros aminoácidos. Glutamato e glutamina são, 

portanto, os produtos primários da assimilação do amônio e são compostos 

fundamentais tanto para o metabolismo de carbono quanto para o de nitrogênio 

(WALKER, 1998; TAHERZADEH et al. 1999). A uréia é amplamente utilizada 

pelas leveduras como uma fonte de nitrogênio orgânico e, dependendo de sua 

concentração extracelular, pode ser assimilada pela célula por transporte ativo ou 

difusão facilitada, além disso esta fonte de nitrogênio pode ser empregada como 

um suplemento de baixo custo (WALKER, 1998). 

Em meios de fermentação industriais, a concentração e o tipo de 

aminoácidos são de fundamental importância para o sucesso da fermentação. 

Thomas e Ingledew (1990) estudaram a fermentação de hidrolisado de trigo por 
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Saccharomyces cerevisiae e verificaram que a adição de ácido glutâmico ao meio 

estimulou o crescimento celular e reduziu o tempo de fermentação. Também, 

Albers et al. (1996), mostraram que a adição de aminoácidos ao meio 

quimicamente definido promoveu aumento no rendimento em etanol enquanto 

que os níveis de glicerol foram reduzidos. 

Outro fator importante a ser avaliado na formulação de meios de 

fermentação é com relação ao custo de seus componentes. Por exemplo, Kadam 

e Newman (1997) demonstraram que um meio contendo 0,3 % de farelo de milho 

e 2,5 mM de sulfato de magnésio (U$ 0,5/L) apresentou desempenho similar ao 

de um meio nutricional de maior custo, formulado com extrato de levedura e 

peptona (U$ 27,86/L), tanto no que diz respeito à formação de biomassa quanto à 

produção de etanol por Saccharomyces cerevisiae. 

Amartey e Jeffries (1994) avaliaram a bioconversão de xilose em etanol por 

P. stipitis em meios formulados com nutrientes de baixo custo. Segundo estes 

autores o rendimento (YP/S = 0,36 g/g) e a produtividade volumétrica em etanol 

(QP = 0,66 g/L.h) em meio suplementado com 3% de “corn steep liquor” 

(subproduto da fabricação do amido de milho)  foram comparáveis aos obtidos em 

meios formulados com nutrientes de alto custo, tais como extrato de levedura e 

extrato de malte em concentrações de 3 g/L.  

Guebel et al. (1992), avaliaram a influência de fontes de nitrogênio, como 

íons amônio e extrato de levedura sobre o crescimento celular e a produção de 

etanol pela levedura P. stipitis NRRL Y-7124 em meio semissintético. Estes 

autores constataram que a presença de íons amônio no meio de fermentação 

contribuiu para o aumento da produção de etanol e crescimento celular em 57 e 

113%, respectivamente, em relação ao meio suplementado com extrato de 

levedura como principal fonte de nitrogênio. 

Silva et al. (2011) avaliou a influência de uréia e extrato de levedura na 

composição do meio de fermentação, sobre a produção de etanol a partir de 

xilose pela levedura P. stipitis. Este autor verificou grande influência do tipo de 

fontes de nitrogênio sobre a produtividade volumétrica em etanol e a velocidade 

de consumo de substrato. Quando empregado uréia como única fonte de 

nitrogênio, a levedura consumiu pobremente a xilose e consequentemente não 

produziu etanol. No entanto, quando foi utilizado extrato de levedura como única 

fonte de nitrogênio, foram obtidos valores de QP e QS de cerca de 0,33 e 
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0,89 g/L.h, respectivamente, e com a combinação uréia e extrato de levedura na 

composição do meio de fermentação, a levedura apresentou valores QP e QS 

próximos a 0,50 e 1,38 g/L.h, respectivamente 

Outro trabalho na literatura que também reporta a avaliação nutricional do 

meio de fermentação semissintético para a produção de etanol pela levedura 

Pichia stipitis é o de Slininger et al. (2006), que avaliaram o emprego de fontes de 

nitrogênio na forma de aminoácido, além de minerais em meio semissintético 

contendo xilose como a principal fonte de carbono. Os autores verificaram que os 

aminoácidos foram capazes de aumentar a produtividade volumétrica em etanol 

quando adicionados de maneira combinada, e também verificaram que a adição 

de aminoácidos de forma isolada não acarretou em benefícios para o processo 

fermentativo, visto que a levedura utiliza os aminoácidos para diversos fins, 

principalmente para a síntese de proteínas, e por isso maiores benefícios só são 

conseguidos com a adição de grupos de aminoácidos, visto que estes não agem 

somente como fonte de nitrogênio. Além da utilização de aminoácidos para a 

formação de proteínas, estes possuem ainda a função de proteção para as 

células contra os vários fatores de stress do meio que poderiam levar ao 

desequilíbrio redox, reduzindo a capacidade de produção de etanol. Segundo 

Mauricio et al. (2001), aminoácidos além de suprir a necessidade de fontes de 

nitrogênio pelas leveduras, ainda atuam como agentes reguladores do equilíbrio 

redox sob condições restritas de oxigênio.  

Além do tipo da fonte de nitrogênio, a relação carbono e nitrogênio (C:N) 

tem sido apontada como um fator de fundamental importância para melhorar os 

parâmetros fermentativos da bioprodução de etanol a partir de xilose por P. stipitis 

(SLININGER et al., 2006;  AMARTEY; JEFFRIES, 1994). 

 Slininger et al. (2006) também avaliaram o efeito da adição de diferentes 

fontes de nitrogênio, incluindo uma série de aminoácidos, sobre a produção de 

etanol por P. stipitis. Segundo estes autores, os aminoácidos arginina e ácido 

glutâmico foram os que apresentaram os maiores efeitos sobre o aumento da 

produtividade volumétrica em etanol. Além disto, foi constatado que a faixa ótima 

da razão C:N em concentrações de xilose de 50, 100 e 150 g/L foi de 127:1 a 

24:1, 126:1 a 33:1 e 182:1 a 57:1, respectivamente. Neste estudo foram também 

avaliados o efeito da uréia em combinação com diferentes aminoácidos sobre a 

produção de etanol por P. stipitis (Figura 2.10). De acordo com os autores quando 
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uréia ou aminoácidos foram utilizados como única fonte de nitrogênio, o acúmulo 

de etanol foi de 11 e 24 g/L, respectivamente. Porém quando se utilizou uma 

combinação destas fontes (80 % de uréia e 20 % de aminoácidos) a uma relação 

C:N de 37:1 a produção de etanol atingiu 46 g/L.  

 

 

 

Figura 2.10 –  Variação do meio base para encontrar a combinação ótima entre 
uréia e aminoácidos, visando maximizar a produção de etanol por P. stipitis NRRL 
Y-7124, em meio contendo 150 g/L de xilose (SLININGER et al., 2006). 

 

 

A Tabela 2.3 sumariza os principais resultados de crescimento celular e 

produção de etanol por Pichia stipitis em função da composição nutricional do 

meio de fermentação. 
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Tabela 2.3 –  Efeito da composição nutricional do meio sobre o crescimento e produção de etanol por diferentes cepas da 
levedura Pichia stipitis. 

continua 

 

 

Nutriente  Cepa Efeito no crescimento 
celular 

Efeito na produção de 
etanol Referências 

Aminoácido 
NRRL Y-
7124 

Arginina, histidina, isoleucina e 
prolina aumentaram o 
crescimento. Alanina, ácido 
glutâmico, leucina e tirosina 
diminuíram o crescimento 
celular 

Ala, Arg, Asp, Glu, Gli, Hist, 
Leu e Tir aumentaram a 
concentração de etanol. 
Isoleucina reduziu a 
concentração de etanol 

Slininger (2006) 

Cálcio 
NRRL Y-
7124; CBS 
6054 

Aumentou o crescimento a 
baixas concentrações (0,34 
mM). Diminuiu crescimento a 
altas concentrações        (1 
mM) 

Abaixou ligeiramente a 
concentração de etanol  

Guebel e Nudel 
(1992),           

Agbogbo e Wenger 
(2007) 

Corn steep liquor CBS 6054 
Aumento do crescimento 
celular 

Aumento da velocidade de 
produção de etanol e 
concentração final 

Amartey e Jeffries 
(1994) 

Extrato de malte, 
extrato de levedura e 
sulfato de amônio 

CBS 6054 Diminuiu crescimento celular 
Diminuiu a velocidade de 
produção de etanol e a 
concentração final  

Amartey e Jeffries 
(1994) 
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(continuação) 
Tabela 2.3 –  Efeito da composição nutricional do meio sobre o crescimento e produção de etanol por diferentes cepas da 
levedura Pichia stipitis. 

 
        final

Nutriente Cepa Efeito no crescimento 
celular 

Efeito na produção de 
etanol Referências 

Peptona, extrato de 
levedura, sulfato de 
magnésio e fosfato 
de potássio 

CBS 6054 Diminuiu o crescimento celular 
Aumentou a velocidade de 
produção de etanol e 
concentração final 

Amartey e Jeffries 
(1994) 

Purinas e pirimidinas NRRL Y-
7124 

Nenhum efeito significante no 
crescimento 

Nenhum efeito na 
produção de etanol 

Slininger (2006) 

YNB com 
aminoácidos 

CBS 6054 Diminuiu o crescimento celular 

Diminuiu a velocidade de 
produção de etanol, mas 
aumentou a concentração 
final 

Amartey e Jeffries 
(1994) 

Vitaminas (tiamina, 
riboflavina, niacina, 
ácido fólico, biotina, 
B12) 

NRRL Y-
7124 

Geralmente melhorou o 
crescimento celular 

Nenhum efeito na 
produção de etanol 

Slininger (2006) 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 O presente trabalho tem como objetivo melhorar o processo de produção 

de etanol por Pichia stipitis NRRL Y-7124 em hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz empregando estratégias nutricionais e de aclimatação da levedura. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

− Avaliar o efeito de diferentes fontes de nitrogênio sobre a produção de 

etanol pela levedura Pichia stipitis em meio semissintético; 

 

− Estudar o efeito da suplementação do hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz com as fontes de nitrogênio previamente selecionadas em meio 

semissintético, sobre a produção de etanol por Pichia stipitis; 

 

− Avaliar diferentes estratégias de aclimatação da levedura Pichia stipitis ao 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz visando aumentar a tolerância 

da levedura aos compostos inibidores presentes no meio; 

 

− Avaliar o perfil cinético de produção de etanol em biorreator de bancada, 

pela levedura Pichia stipitis adaptada, segundo a estratégia selecionada; 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fermentação I do 

Departamento de Biotecnologia (LOT) da Escola de Engenharia de Lorena da 

Universidade de São Paulo (EEL – USP), e no Laboratório de Fermentações do 

Departamento de Engenharia Biológica (DEB), da Universidade do Minho 

(Uminho) em Portugal. 

 

4.1 OBTENÇÃO E CONCENTRAÇÃO DO HIDROLISADO 

 
A palha de arroz utilizada neste trabalho foi obtida após a colheita do grão 

na cidade de Canas, São Paulo. O material foi seco naturalmente ao sol e 

cominuído em moínho de martelo a fim de se obter um tamanho de 

aproximadamente 5 mm. A palha de arroz foi estocada em sacos de polipropileno 

de 5 kg de capacidade e mantida em local seco a temperatura ambiente até a 

realização da hidrólise. 

A hidrólise da hemicelulose da palha de arroz foi realizada pelo processo 

de hidrólise ácida segundo as condições otimizadas e descritas por Roberto, 

Mussatto e Rodrigues (2003). Para a realização das hidrólises foi utilizado um 

reator de aço inoxidável com o volume total de 50 litros de capacidade e volume 

útil de 40 litros, provido de aquecimento por resistência elétrica e agitação por 

rotação sobre o próprio eixo. As reações de hidrólise foram realizadas sob as 

seguintes condições: temperatura de 120 °C, tempo d e 30 minutos, agitação de 

3 rpm, pressão manométrica de 180 KPa. A concentração de ácido sulfúrico foi de 

100 mg/g de matéria seca e a relação sólido/líquido de 1:10 (m/v). 

Visando alcançar uma concentração de cerca de 120 g/L de xilose no 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, este foi submetido a um processo 

de concentração sob vácuo a uma temperatura de 65°C  em concentrador 

confeccionado em aço inoxidável com 30 litros de capacidade, aquecido por 

resistência elétrica. Após a concentração, o hidrolisado foi estocado a 4 ºC em 

câmara fria, para posterior utilização.  
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4.2 MICRORGANISMO E PREPARO DO INÓCULO 

 
Neste trabalho foi utilizada a levedura Pichia stipitis NRRL Y-7124, 

fornecida pela USDA de Peoria, Illinois. A cultura foi mantida repicada em tubos 

contendo agar extrato de malte inclinado e conservada a 4°C. 

Os inóculos foram preparados transferindo-se uma alçada de células, 

proveniente do repique em meio de manutenção, para frascos Erlenmeyer de 250 

ou 500 mL contendo 50 ou 100 mL de meio, respectivamente, mantendo-se a 

proporção de 5:1 de Vfrasco/Vmeio. Os frascos foram inoculados e incubados em 

agitador rotatório a 30 ºC, sob agitação de 200 rpm, por 24 horas. Após este 

tempo as células foram separadas por centrifugação em centrífuga Jouan modelo 

MR 18-12, a 2000 x g por 20 minutos e ressuspensas em água destilada 

esterilizada de forma a se obter uma suspensão celular concentrada de cerca de 

50 g/L. A partir desta suspensão foi calculado o volume necessário para inocular o 

meio de fermentação com uma concentração celular inicial de 1 g/L. 

O inóculo utilizado para as fermentações em meio semissintético foi 

cultivado em um meio constituído por (g/L): xilose (30,0), glicose (5,0), 

arabinose (5,0), (NH4)2HPO4 (3,0), MgSO4.7H2O (1,0) e extrato de levedura (3,0). 

As soluções utilizadas para a composição do meio de cultivo foram preparadas 

em concentrações mais elevadas e esterilizadas separadamente em autoclave a 

121°C por 20 minutos, com exceção dos açúcares que foram autoclavados a 

112°C por 15 minutos. Estas soluções foram então ad icionadas assepticamente 

aos frascos Erlenmeyer de forma a se obter a concentração desejada de cada 

componente ao meio de cultura. 

 Para fermentações em hidrolisado, o inóculo foi preparado cultivando as 

células em hidrolisado diluído de forma a se obter uma concentração inicial de 

xilose, glicose e arabinose de 30, 5 e 5 g/L, respectivamente. Antes da diluição do 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz concentrado, este teve seu pH 

ajustado para o valor de 5,5 com solução 10 mol/L de hidróxido de sódio, e em 

seguida, o sólido precipitado foi removido por centrifugação em centrífuga Jouan 

modelo MR 18-12, a 2000 x g por 20 minutos. Os cultivos em hidrolisado foram 

realizados sem qualquer suplementação nutricional. 
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4.3 MEIO E CONDIÇÕES DE FERMENTAÇÃO 

 

Para as fermentações realizadas em hidrolisado, utilizou-se o hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz concentrado (Item 4.1), o qual foi devidamente 

diluído em água esterilizada a fim de se obter as concentrações desejadas em 

cada ensaio. Nas fermentações em meio semissintético, o meio padrão foi 

constituído por uma concentração dos açúcares xilose:glicose:arabinose nas 

proporções encontradas no hidrolisado hemicelulósico concentrado de 6:1:1. 

Desta forma o meio foi composto por (g/L): xilose (60,0), glicose (10,0), arabinose 

(10,0), extrato de levedura (3,0) e MgSO4.7H2O (1,0).  

As fermentações foram conduzidas em frascos Erlenmeyer de 250 mL 

contendo 100 mL de meio ou em frascos de 125 mL contendo 50 mL de meio de 

fermentação, mantendo-se a proporção de 2,5:1 de Vfrasco/Vmeio. Em todos os 

ensaios os frascos foram inoculados com 1 g/L de células e incubados em 

agitador rotatório, a 30 °C e 200 rpm, sendo que am ostras foram retiradas a cada 

12 ou 24 horas para o acompanhamento do crescimento celular, consumo de 

açúcares e produção de etanol. 

 

4.4 EFEITO DE DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO SOBRE A 

PRODUÇÃO DE ETANOL PELA LEVEDURA Pichia stipitis NRRL Y-7124 

 

4.4.1 Seleção das Variáveis através do Planejamento  Fatorial 2 4 

 

 A influência da arginina, ácido glutâmico, uréia e fosfato de amônio sobre a 

produção de etanol por P. stipitis em meio semissintético foi avaliada através de 

um planejamento fatorial 24, com triplicata no ponto central (Tabela 4.1), nas 

concentrações de 0 a 6 g/L, conforme a Tabela 4.2. Nesta etapa, todos os 

ensaios do planejamento foram realizados na presença 3 g/L de extrato de 

levedura (9,5% (m/m)), o que corresponde a 0,3 g/L de nitrogênio orgânico, o qual 

foi determinado no presente trabalho conforme descrito no Item 4.7.8. 
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Tabela 4.1 – Matriz experimental do planejamento fatorial 24 para avaliação de 
diferentes fontes de nitrogênio na produção de etanol pela levedura P. stipitis. 
 

Ensaios 
Variáveis 

Arginina Ácido 
glutâmico Uréia (NH4)2HPO4 

1 -1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 -1 

4 +1 +1 -1 -1 

5 -1 -1 +1 -1 

6 +1 -1 +1 -1 

7 -1 +1 +1 -1 

8 +1 +1 +1 -1 

9 -1 -1 -1 +1 

10 +1 -1 -1 +1 

11 -1 +1 -1 +1 

12 +1 +1 -1 +1 

13 -1 -1 +1 +1 

14 +1 -1 +1 +1 

15 -1 +1 +1 +1 

16 +1 +1 +1 +1 

17 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 
 

 

Tabela 4.2 –  Níveis e valores reais estudados no planejamento fatorial 24 para 
avaliação de diferentes fontes de nitrogênio na produção de etanol pela levedura 
P. stipitis. 
 

Variáveis (g/L) 
Níveis 

-1 0 +1 

Arginina  0 3,0 6,0 

Ácido glutâmico 0 3,0 6,0 

Uréia 0 3,0 6,0 

(NH4)2HPO4 0 3,0 6,0 
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4.4.2 Otimização de Fontes de Nitrogênio através de  Planejamento Fatorial 

22 com Face Centrada 

 
 A partir dos resultados estatísticos obtidos na etapa de avaliação do efeito 

de diferentes fontes de nitrogênio, ácido glutâmico e fosfato de amônio foram 

selecionados para a etapa de otimização através de um planejamento fatorial 22 

com face centrada (Tabela 4.3), visando otimizar os níveis de concentração 

destas variáveis em meio semissintético. Ácido glutâmico e fosfato de amônio 

foram utilizados em concentrações de 3,0 a 9,0 g/L, conforme está apresentado 

na Tabela 4.4. Neste estudo, todos os ensaios do planejamento também foram 

realizados na presença 3 g/L de extrato de levedura (9,5% (m/m)), 

correspondente a 0,3 g/L de nitrogênio orgânico, o qual foi determinado no 

presente trabalho conforme descrito no Item 4.7.8. 

 
Tabela 4.3 –  Matriz experimental do planejamento fatorial 22 para otimização das 
concentrações de ácido glutâmico e fosfato de amônio no meio de fermentação 
para a produção de etanol a partir da levedura Pichia stipitis. 
 

Ensaios 
Variáveis 

Ácido glutâmico (NH 4)2HPO4 

1 -1 -1 

2 -1 +1 

3 +1 -1 

4 +1 +1 

5 -1 0 

6 +1 0 

7 0 -1 

8 0 +1 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 
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Tabela 4.4 –  Níveis e valores reais estudados no planejamento fatorial 22 para 
otimização de ácido glutâmico e fosfato de amônio no meio de fermentação para 
a produção de etanol pela levedura P. stipitis. 
 

Variáveis (g/L) 
Níveis 

-1 0 1 

    

Ácido glutâmico 3 6 9 

(NH4)2HPO4 3 6 9 

 

4.4.3 Efeito da Suplementação do Hidrolisado Hemice lulósico de Palha de 

Arroz com Fontes de Nitrogênio previamente selecion adas em Meio 

Semissintético 

 

Nesta etapa foi avaliado o efeito da suplementação do hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz com diferentes fontes de nitrogênio sobre a 

bioprodução de etanol por P. stipitis. Além das fontes de nitrogênio previamente 

selecionadas em meio semissintético (ácido glutâmico e fosfato de amônio) foi 

avaliado também o efeito de extrato de levedura na presença destas fontes de 

nitrogênio. Em todos os ensaios do planejamento fatorial o meio foi suplementado 

com 1,0 g/L de sulfato de magnésio heptahidratado. 

Este estudo foi realizado através de um planejamento fatorial 23 com 

duplicata no ponto central, como apresentado na Tabela 4.5. As fontes de 

nitrogênio foram estudadas em concentrações de 0 a 3,0 g/L, conforme está 

apresentado na Tabela 4.6.   
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Tabela 4.5 –  Matriz do planejamento fatorial 23 com duplicata no ponto central 
para avaliação do efeito da suplementação do hidrolisado hemicelulósico de palha 
de arroz para a produção de etanol a partir da levedura P. stipitis. 
 

Ensaios 

Variáveis 

Extrato de 
levedura 

Ácido 
glutâmico (NH4)2HPO4 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 
 
 
 
Tabela 4.6 –  Níveis e valores reais estudados no planejamento fatorial 23 para 
avaliação do efeito da suplementação do hidrolisado hemicelulósico de palha de 
arroz para a produção de etanol a partir da levedura P. stipitis. 
 

Variáveis (g/L) 
Níveis 

-1 0 +1 

Extrato de levedura 0 1,5 3,0 

Ácido glutâmico 0 1,5 3,0 

(NH4)2HPO4 0 1,5 3,0 
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4.5 ESTRATÉGIAS DE ACLIMATAÇÃO DA LEVEDURA Pichia stipitis  

 
Nesta etapa, diferentes estratégias de aclimatação (A, B, C, D e E) foram 

conduzidas com a levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz. As estratégias foram baseadas em transferências sucessivas da cultura 

para meios contendo várias proporções de hidrolisado: 25 (H25), 45 (H45), 60 (H60) 

e 75 (H75) (% (v/v), o que correspondeu a concentrações de xilose de 

aproximadamente 30, 50, 70 e 90 g/L, respectivamente. Colônias foram isoladas 

em diferentes etapas do cultivo e foram selecionadas para posterior avaliação 

quanto ao nível de aclimatação ao hidrolisado hemicelulósico. A partir desta 

etapa, o hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz não foi suplementado com 

nutrientes. 

  

4.5.1 Estratégia de Aclimatação “A” 

  

A levedura P. stipitis foi primeiramente cultivada em frascos Erlenmeyer de 

125 mL contendo 50 mL de meio semissintético, a 30 ºC e 200 rpm de agitação 

por 24 horas. Aproximadamente 1,0 g/L de células foram transferidas 

assepticamente para um meio contendo uma proporção de 25% (v/v) de 

hidrolisado, o que correspondeu a uma concentração de 30 g/L de xilose no 

hidrolisado. Após o cultivo, cerca de 1,0 g/L de células foram transferidas para um 

meio contendo hidrolisado mais concentrado. Este procedimento foi repetido até a 

proporção de 75% (v/v) de hidrolisado, conforme esquema mostrado na Figura 

4.1, sendo as transferências para os meios 45, 60 e 75% realizadas nos tempos 

de cultivo de 24, 48 e 72 horas, respectivamente. 

A cada transferência de células para novos meios de cultivo foram retiradas 

alíquotas, as quais foram diluídas assepticamente cerca de 10.000 vezes por 

diluição sucessiva em tubos de centrífuga estéreis, sendo que um volume de 

0,1 mL da suspensão celular diluída foi transferido para placas de Petri e 

espalhado com auxílio de uma alça de Drigalski, conforme mostrado na Figura 

4.2. O meio sólido utilizado para o isolamento e manutenção foi constituído por 

hidrolisado a 25 ou 45% (v/v), correspondentes a 30  ou  50 g/L  de  concentração  
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Figura 4.1 –  Esquema da aclimatação da levedura Pichia stipitis NRRL-Y7124, 
seleção e isolamento das colônias durante a estratégia de aclimatação “A”. Pré-
inóculo em meio semissintético (MS); Inóculo em hidrolisado a 25% (v/v), 
Fermentação 1A (H45) e transferências sucessivas: 1ªT e 2ªT em hidrolisado a  
60 e 75 % (v/v), respectivamente. 
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Figura 4.2 –  Procedimento utilizado para a seleção e o isolamento das colônias 
aclimatadas da levedura Pichia stipitis NRRL-Y7124, provenientes de cultivos 
sucessivos em meio líquido. 
 
 

de xilose, além dos seguintes componentes (g/L): extrato de levedura (3,0), 

extrato de malte (3,0), peptona (5,0) e agar (20). As placas permaneceram em 

estufa a 30 ºC por 72 horas, sendo que apenas as placas contendo uma 

proporção de 25% (v/v) de hidrolisado apresentaram crescimento. Após o 

crescimento, as colônias isoladas foram repicadas para tubos contendo agar de 

hidrolisado a 25% (v/v), sendo mantidas resfriadas a 4 ºC para utilizações 

posteriores.  

A partir desta primeira estratégia de aclimatação foram selecionadas seis 

colônias (A60-1, A60-2, A60-3, A75-1, A75-2 e A75-3), como demonstrado na Figura 

4.1. As cepas receberam denominações de acordo com a etapa de cultivo da qual 

foram retiradas. 

Com o objetivo de avaliar a capacidade de fermentação das seis colônias 

selecionadas durante o processo de aclimatação A, foram realizadas 

fermentações em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a uma 

concentração de aproximadamente 70 g/L de xilose, correspondente a 60% (v/v) 

de hidrolisado. Os ensaios fermentativos foram realizados em frascos Erlenmeyer 

de 125 mL com um volume de 50 mL de meio de fermentação, sendo que os 

meios foram inoculados com aproximadamente 1 g/L de células provenientes de 

cultivo em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a 25% (v/v) de 

hidrolisado. 

 

 

1 mL

10-1 10-2 10-3 10-4

0,1 mL

Hidrolisado
Hemicelulósico

de Palha de Arroz

Colônias Esgotamento Repique
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4.5.2 Estratégia de Aclimatação “B” 

 
Na estratégia de aclimatação “B” a levedura P. stipitis foi primeiramente 

cultivada em frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de meio 

semissintético, a 30 ºC e 200 rpm de agitação por 24 horas, sendo cerca de 

2,0 g/L de células transferidas sucessivamente para meios contendo proporções 

crescentes de hidrolisado correspondentes a 25, 45, 60 e 75% (v/v). As células 

provenientes do cultivo em hidrolisado a 75% (v/v) foram transferidas mais quatro 

vezes para meios contendo também 75% (v/v) de hidrolisado, conforme está 

demonstrado na Figura 4.3. As transferências 1ªT, 2ªT, 3ªT e 4ªT foram 

inoculadas com uma concentração inicial próxima a 3,0 g/L de células. Nesta 

estratégia foram isoladas e selecionadas quatro colônias aclimatadas de P. 

stipitis, provenientes de cada transferência, conforme mostrado na Figura 4.2.  

Para avaliar a capacidade de fermentação das quatro colônias isoladas 

durante esta estratégia de aclimatação, foram realizadas fermentações em 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a uma concentração próxima a 

90 g/L de xilose ou 75% (v/v) de hidrolisado. Os ensaios fermentativos foram 

realizados em frascos Erlenmeyer de 125 mL com um volume de 50 mL de meio 

de fermentação, sendo que os meios foram inoculados com aproximadamente 

2 g/L de células provenientes de cultivo em hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz a 25% (v/v) de hidrolisado. 

 

4.5.3 Estratégia de Aclimatação “C” 

 

A estratégia de aclimatação “C” foi realizada de maneira semelhante à 

estratégia de aclimatação “B”, porém nesta etapa foram transferidas maiores 

concentrações de células, cerca de 14 g/L, para os frascos referentes às quatro 

transferências contendo hidrolisado a 75% (v/v), conforme mostrado na Figura 

4.3. Nesta estratégia também foram isoladas quatro colônias de P. stipitis, 

provenientes da 1ªT, 2ªT, 3ªT e 4ªT transferências. 

Para avaliar a capacidade de fermentação das quatro colônias isoladas 

durante esta estratégia de aclimatação, foram realizadas fermentações em 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a uma concentração próxima a 

90 g/L de xilose  ou  75% (v/v)  de  hidrolisado.  Os  ensaios  fermentativos  foram  
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Figura 4.3 –  Esquema da aclimatação da levedura Pichia stipitis NRRL-Y7124, 
seleção e isolamento das colônias durante a estratégia de aclimatação “B” e “C”. 
Pré-inóculo em meio semissintético (MS); Inóculo em hidrolisado a 25% (v/v), e 
transferências sucessivas realizados em hidrolisado a 45, 60 e 75% (v/v). 
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realizados em frascos Erlenmeyer de 125 mL com um volume de 50 mL de meio 

de fermentação, sendo que os meios foram inoculados com aproximadamente 

2 g/L de células provenientes de cultivo em hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz a 25% (v/v) de hidrolisado. 

 

4.5.4 Estratégia de Aclimatação “D” 

 
Esta estratégia foi realizada de maneira semelhante à estratégia de 

aclimatação “A”, no entanto, sem a etapa do pré-inoculo em meio semissintético.  

As células foram cultivadas inicialmente em hidrolisado a 25% (v/v) e transferidas 

para o meio H45, sendo a partir desta etapa realizadas duas transferências para 

meios contendo proporções crescentes de hidrolisado correspondentes a 60 e 

75% (v/v), conforme demonstrado na Figura 4.4, sendo nesta etapa realizada as 

transferências de cerca de 2,0 g/L de células. Nesta estratégia foram isoladas 

duas colônias de P. stipitis, provenientes das transferências 1ªT e 2ªT em placas 

contendo meio sólido em proporção de 25% (v/v).  

4.5.5 Estratégia de Aclimatação “E” 

 
A estratégia de aclimatação “E” foi realizada de maneira semelhante à 

estratégia de aclimatação “D”, também sem a etapa do pré-inóculo em meio 

semissintético. No entanto, esta estratégia diferencia-se de todas as outras pela 

utilização de condição de maior aeração, representada por uma razão de 5:1 de 

Vfrasco/Vmeio.  

As células foram cultivadas inicialmente em hidrolisado a 25% (v/v), 

transferidas para o meio H45 sendo a partir desta etapa realizadas duas 

transferências sucessivas para meios contendo proporções crescentes de 

hidrolisado correspondentes a 60 e 75% (v/v), conforme demonstrado na Figura 

4.4, sendo nesta etapa também realizada transferências de cerca de 2,0 g/L de 

células. Nesta estratégia foram isoladas e selecionadas duas colônias de P. 

stipitis, provenientes das transferências 1ªT e 2ªT, para placas contendo meio 

sólido em proporção de 25% (v/v) de hidrolisado.  
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Figura 4.4 –  Esquema da aclimatação da levedura Pichia stipitis NRRL-Y7124, 
seleção e isolamento das colônias durante as estratégias de aclimatação “D” e 
“E”. Inóculo em hidrolisado a 25% (v/v), e cultivos sucessivos: C1, C2, e C3 
realizados em hidrolisado a 45, 60 e 75% (v/v), respectivamente. Proporção de 
2,5:1 e 5:1 de Vfrasco/Vmeio nas estratégias D e E, respectivamente. 

 

4.6 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ETANOL EM REATOR DE BA NCADA 

 

As fermentações em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz foram 

realizadas na proporção de 70% (v/v), para avaliar a capacidade fermentativa da 

levedura P. stipitis após ser submetida a três cultivos sucessivos em hidrolisado 

nas proporções de 25, 45 e 60% (v/v). O inóculo foi preparado através de 

transferências sucessivas em agitador rotatório a 200 rpm e 30 ºC, para os quais 

foram utilizados frascos Erlenmeyer de 250 mL de capacidade mantendo-se a 

H25

t 24

H45

t 48

H60

t 96

H75

t 120

Estratégia “D”

D60

D75

H25

t 24

H45

t 48

H60

t 96

H75

t 120

Estratégia “E”

E60

E75

Inóculo Inóculo 

Fermentação 1 

1ª T

2ª T

1ª T

2ª T

Fermentação 1 

1 g/L

1 g/L

1 g/L

1 g/L

1 g/L

1 g/L



75 
 

 

proporção de 5:1 de Vfrasco/Vmeio. A fermentação controle foi realizada com inóculo 

preparado nas mesmas condições de aeração, no entanto, a levedura P. stipitis 

passou por apenas um cultivo em hidrolisado a 25% (v/v).  

 As fermentações foram conduzidas em biorreator modelo BIOSTAT B (B. 

Braun International) de 2 litros de capacidade equipado com controlador de 

temperatura, agitação e aeração, além de sonda de pH, munido de duas turbinas 

com seis pás planas. O volume de meio fermentativo utilizado foi de 1,2 L, sendo 

a temperatura mantida a 30 ºC sem realização de ajuste de pH no decorrer da 

fermentação. As condições de transferência de oxigênio utilizadas foram kLa 

próximo a 10,0 h-1, (correspondentes a uma aeração de 0,25 vvm e agitação de 

350 rpm). Amostras foram retiradas periodicamente a cada 12 horas para o 

acompanhamento das concentrações de células, açúcares e etanol. 

 

4.7 MÉTODOS ANALÍTICOS 

4.7.1 Determinação do Teor de Umidade na Palha de A rroz 

  
Amostras de aproximadamente 1g de palha de arroz foram colocadas em 

uma balança de secagem por radiação infravermelha (IV 2000 Gehaka). A 

secagem foi realizada a uma temperatura de 105 ºC até peso constante (variação 

de massa menor que 0,0005 g/min) e a umidade da palha de arroz foi 

determinada pela diferença de massa obtida antes e após o aquecimento em 

relação à massa úmida (Equação 4.1). 

 

 % ������� =

ú���� 
�������


 ú���
 � 100                      Equação 4.1 

Onde: múmida = massa úmida da palha de arroz (g); mseca = massa da palha de 

arroz após secagem na balança (g). 

 

4.7.2 Determinação das Principais Frações Orgânicas  Presentes no 

Hidrolisado Hemicelulósico de Palha de Arroz 

 

 A palha de arroz foi caracterizada quanto aos teores de celulose, 

hemicelulosee lignina, baseando-se nas metodologias descritas por Browning 
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(1967). Amostras de aproximadamente 1,0 grama de palha de arroz previamente 

seca em estufa a 105 ºC até peso constante, foram transferidas para um béquer 

de 50 mL e adicionou-se 10 mL de H2SO4 72 % p/p (pré-aquecido a 45 ºC). A 

reação foi mantida em banho termostatizado Micronal modelo B.15, a 45 ºC por 7 

minutos, sob agitação constante com bastão de vidro. Após este tempo foram 

utilizados 275 mL de água para transferir quantitativamente o conteúdo do béquer 

para um Erlenmeyer de 500 mL, interrompendo desta maneira a reação. Em 

seguida o Erlenmeyer foi fechado com papel alumínio e autoclavado a 1 atm, 

121 ºC, durante 45 minutos. Após autoclavagem, o frasco foi resfriado até 

temperatura ambiente e o material sólido foi separado da fração líquida por 

filtração utilizando papel de filtro quantitativo previamente tarado. O hidrolisado foi 

recolhido em um balão volumétrico de 500 mL e o sólido contido no papel de filtro 

foi lavado com água destilada, sendo esta água também recolhida para o mesmo 

balão. O resíduo retido no papel de filtro foi em seguida lavado novamente com 

cerca de 1,5 L de água destilada. O papel de filtro foi seco em estufa a 105 ºC até 

atingir peso constante e, após a secagem o resíduo foi calcinado para 

determinação de cinzas segundo item 4.7.3. A porcentagem de lignina insolúvel 

presente na palha de arroz foi calculada através da Equação 4.2. 

 

% ������� �����ú��� =

������� � �


���� ����
. 100                     Equação 4.2 

 

Onde: massalignina = (massa do resíduo retido no papel filtro – massa de cinzas) 

(g); massaseca = massa seca de palha de arroz (g). 

 

Os teores de celulose, hemicelulose e grupo acetil na palha de arroz foram 

calculados a partir das Equações 4.3, 4.4 e 4.5, respectivamente (IRICK et al., 

1988). Inicialmente, as amostras foram filtradas em filtro Sep Pak C18 e 

analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para determinação 

das concentrações de glicose, xilose, arabinose e ácido acético, conforme 

metodologia detalhada no Item 4.7.5. O teor de celulose foi calculado através da 

Equação 4.3 que relaciona a massa de glicose encontrada na fração líquida e a 

massa seca de palha de arroz, considerando a diluição realizada em um balão 

volumétrico de 500 mL. Os teores de hemicelulose e grupo acetil foram 
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calculados da mesma forma, porém utilizando as massas dos açúcares presentes 

na hemicelulose (xilose e arabinose), e do ácido acético, respectivamente, de 

acordo com as Equação 4.4 e 4.5.        

 

% "������� =

��������#��


��������
. $% . $&' � 100     Equação 4.3 

 

% ℎ���"������� =  

����)��#��* 
�����+�,� #��


��������
. $% . $&'  � 100    Equação 4.4 

 

% ��-� �"�.�� =

����á��# ��é1��#


��������
. $á%.�%é23%4  �100     Equação 4.5 

 

Onde: 

massaglicose = (concentração de glicose (g/L) x 0,5 L);  

massaxilose = (concentração de xilose (g/L) x 0,5 L);  

massaarabinose = (concentração de arabinose (g/L) x 0,5 L);  

 massaácido acético = (concentração de ácido acético (g/L) x 0,5 L); 

Fc = fator de conversão (0,9 para celulose e 0,88 para hemicelulose);  

Fph = fator de perda de hidrólise (1,055 para celulose e 1,155 para hemicelulose);  

Fconversão = fator de conversão (0,72 para o ácido acético).   

massaseca = massa seca de palha de arroz. 

  

Para a determinação da lignina solúvel em meio ácido foi utilizada a 

metodologia descrita por Rocha (2000). Uma amostra de 5 mL da fração líquida 

foi alcalinizada com solução 6 mol/L de NaOH até atingir pH 12, a amostra foi 

transferida quantitativamente para um balão volumétrico de 100 mL. A 

absorbância desta solução foi determinada em espectrofotômetro Hitachi U-2000 

a um comprimento de onda de 280 nm usando água como referência.  

O teor de lignina solúvel na palha de arroz foi determinado segundo a 

Equação 4.6. As concentrações dos produtos de degradação (PD) de xilose e 

glicose (furfural e hidroximetilfurfural, respectivamente), foram determinadas por 

CLAE. 

 

 



78 
 

 

  % ������� ���ú��� =

������� � �


��������
 � 100           Equação 4.6 

 

678 9:; = <=>?=  � @=>?= + <BCD  � @BCD          Equação 4.7  

 

 

<E3FG3G� �4EúHIE  (� K⁄ ) = 4,187. 10�9 � (6R�DS 9:; − 6R�78 9:;) − 3,279. 10�X     Equação 4.8 

Onde: Abs FL = absorbância da fração líquida a 280 nm;  

Abs PD = absorbância, em 280 nm, de furfural e hidroximetilfurfural (Equação 4.7); 

CHMF e EHMF = concentração de furfural e hidroximetilfurfural, respectivamente;  

Efurf = absortividade molar do furfural (146 L/g.cm);  

EHMF = absortividade molar do hidroximetilfurfural (114 L/g.cm). 

massalignina = concentração de lignina solúvel (Equação 4.8) x 0,5 L;   

massaseca = massa seca de palha de arroz. 

 

4.7.3 Determinação de Sólidos Totais, Cinzas e Mine rais 

 
Para a determinação de sólidos totais presentes no hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz concentrado, amostras de 10 mL de hidrolisado 

foram adicionadas a cadinhos previamente tarados. Estes cadinhos foram 

colocados em estufa a 105 ºC para evaporação de água até peso constante. A 

concentração de sólidos totais na amostra foi determinada segundo a Equação 

4.9.  

 

<�óE3Z4� 242�3�  (� K⁄ ) =  

�����ó��#�

[4E>
I\�+#����#
      Equação 4.9 

 

 

Onde: (massasólidos=(massa seca do hidrolisado após evaporação – massa do 

cadinho tarado); volumehidrolisado = volume de hidrolisado submetido à evaporação 

(10 mL). 

Para determinação do teor de cinzas na palha de arroz, cerca de 1g do 

material previamente seco em estufa a 105 ºC (~7 % de umidade) foi colocado em 

cadinho de porcelana previamente tarado, o qual foi submetido ao aquecimento 

em mufla elétrica a 800 ºC por 2h. Após o resfriamento os cadinhos foram 
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colocados em dessecador até atingir a temperatura ambiente e, em seguida 

pesados. As cinzas foram determinadas pela diferença de massa (g) das 

amostras, antes e após a calcinação (Equação 4.10).  

 

% <��]�� =

������ ^��


��������
 � 100          Equação 4.10 

 

Onde:  

massacinzas = (massa da amostra calcinada – massa do cadinho) (g);  

massaseca = massa da amostra seca (g). 

 

Para a determinação de cinzas no hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz concentrado, obtido conforme descrito no Item 4.1, uma amostra de 

hidrolisado foi inicialmente submetida à secagem em estufa a 105 ºC para 

evaporação de água até peso constante, sendo este sólido submetido à análise 

de cinzas como está descrito anteriormente 

 Os teores dos diversos minerais presentes na palha de arroz e no 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, foram determinados por 

espectrometria de absorção atômica por chama, em um equipamento PerkinElmer 

modelo Analyst 800, conforme metodologia desenvolvida no Departamento de 

Engenharia Química (LOQ), EEL-USP. Para as determinações foram pesados 

cerca de 1 g de palha de arroz previamente seca a 105 ºC, sendo em seguida 

calcinada a 600 ºC por 1 hora. Para as determinações de minerais no hidrolisado 

hemicelulósico concentrado foram tomadas amostras de 10 mL de hidrolisado, as 

quais foram submetidas ao processo de secagem e calcinação. 

Às amostras calcinadas, foram adicionados cerca de 3 mL de solução água 

régia (3 HCl: 1 HNO3), e estas foram então aquecidas em chapa de aquecimento 

durante 1 hora para completar a digestão. O material contido no cadinho foi 

transferido quantitativamente e avolumado em balão volumétrico de 100 mL com 

água deionizada (Millipore, condutividade máxima de 18 mΩ.cm), fazendo-se 

diluição das amostras quando necessário.  
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4.7.4 Determinação de pH e Densidade 

 

Os valores de pH das amostras foram determinados por potenciometria, 

em um aparelho Micronal modelo B15, com correção de temperatura. 

A densidade do HHPA concentrado foi determinada através de um 

picnômetro de 50 mL através da Equação 4.11. 

 

�'3Z?4E3��Z4 =

����\�+#����#


����á�_� ��1����
 � �áF>�  

2 º`              Equação 4.11 

 

Onde: massahidrolisado = massa de hidrolisado contida no volume de 50 mL do 

picnômetro (g); massaágua destilada = massa de água destilada do contida no volume 

de 50 mL do picnômetro (g); �áF>�  
2 º`= 0,99716 g/mL (densidade da água na 

temperatura de 24,5 ºC).  

 

4.7.5 Determinação dos Teores de Açúcares, Ácido ac ético, Glicerol, 

Furanos, Compostos Derivados de Lignina (CDL) e Eta nol 

 

As concentrações de xilose, glicose, arabinose, ácido acético, glicerol e 

etanol foram determinadas por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

através de curvas de calibração na faixa de concentração de 0,2 e 4,0 g/L, em 

equipamento Waters com detector de índice de refração e coluna BIO-RAD 

Aminex HPX-87H (300 x 7,8 mm), nas seguintes condições: temperatura de 

45 °C; eluente: ácido sulfúrico 0,005 mol/L; fluxo de 0,6 mL/min; volume de 

amostra de 20 µL. As amostras foram previamente centrifugadas a 2000 x g por 

20 minutos para remoção de sólidos sendo o sobrenadante diluído em água 

deionizada, em seguida, filtradas em filtro Sep-Pack C18 Cartridge (Waters 

Associates). 

As concentrações de furanos (furfural e hidroximetilfurfural) e os compostos 

derivados de lignina (CDL) ácido p-hidroxibenzóico, vanilina, ácido vanilínico, 

ácido siríngico, ácido ferúlico e siringaldeído), também foram determinados por 

CLAE em equipamento Waters, porém foram utilizados um detector ultravioleta e 

uma coluna Waters Resolve 5 µm C18 (300 x 3,9mm), nas seguintes condições: 
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temperatura de 25 °C; eluente: acetonitrila e água na proporção de 1:9 com 1% 

de ácido acético; fluxo de 0,8 mL/min; volume de amostra de 20 µL. As amostras 

foram previamente centrifugadas a 2000 x g por 20 minutos para remoção de 

sólidos sendo o sobrenadante diluído em água deionizada, e em seguida, filtradas 

em membrana Milipore com poros de 0,45 µm. 

 
 

4.7.6 Determinação dos Compostos Fenólicos Totais 

 

 A concentração dos compostos fenólicos totais no hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz foi determinada por espectrofotometria através 

de metodologia adaptada de Folin-Ciocalteau (Singleton et al., 1999), utilizando 

ácido ferúlico como padrão. As amostras foram centrifugadas a 2000 x g por 20 

minutos para a remoção de sólidos, filtradas em membrana Milipore com poros de 

0,45 µm, e em seguida diluídas em água deionizada.  

Para a reação colorimétrica, 3,0 mL de amostra e 0,2 mL de reagente de 

Folin foram adicionados a tubos de ensaio seguido de agitação. O sistema foi 

mantido em repouso por 5 minutos, adicionou-se 0,8 mL de solução de Na2CO3 

150 g/L e o sistema foi novamente agitado e deixado em repouso durante 30 

minutos em ausência de luz. As concentrações dos compostos fenólicos foram 

determinadas através de curva de calibração realizada na faixa de concentração 

de 0,2 a 5,0 g/L de ácido ferúlico, sendo as absorbâncias das amostras 

determinadas por espectrofotometria a 760 nm. Para a composição do branco, 

água destilada foi adicionada em substituição à amostra realizando-se o mesmo 

procedimento. 

 

4.7.7 Determinação da Concentração Celular 

 
As concentrações de células durante os processos fermentativos foram 

determinadas pelas medidas de absorbância das amostras diluídas. As amostras 

foram centrifugadas a 2000 x g por 20 min, as células foram lavadas e 

centrifugadas novamente a 2000 x g por 10 min e ressuspensas em água 

destilada. A absorbância da suspensão celular foi determinada a 600 nm em 

espectrofotômetro Hitachi U-2000 utilizando-se água como branco. As 
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concentrações celulares foram calculadas através de curvas de calibração entre 

peso seco e absorbância para meio semissintético e hidrolisado.  

4.7.8 Determinação de Nitrogênio Orgânico e Inorgân ico 

 

  O teor de nitrogênio total e inorgânico presente no hidrolisado hemicelulósico 

e na palha de arroz foi determinado pelo método Kjeldahl baseado na 

metodologia descrita por Vogel (1989) e Harris (2005). Para a determinação de 

nitrogênio no hidrolisado hemicelulósico e na palha de arroz, amostras de 3 mL e 

0,5 g, respectivamente, foram adicionadas a tubos de digestão, seguido da adição 

de 10 mL de H2SO4 concentrado e 0,5 g de catalisador (mistura de K2SO4:CuSO4 

2:1), os quais foram submetidos ao aquecimento em bloco digestor a 350 ºC por 3 

a 4 horas. Após a completa digestão a amostra foi transferida quantitativamente 

para um tubo de destilação, sendo adicionado a este cerca de 150 mL de água 

destilada. O tubo de destilação foi acoplado ao destilador automático Büchi 

Distillation Unit modelo K-355, sendo o meio alcalinizado, e a destilação realizada 

por adição de vapor durante 5 minutos, sendo todo o destilado recolhido em 

solução de HCl 0,1 mol/L previamente aferido. Todo o volume do destilado 

recolhido em ácido foi titulado por processo de retorno com NaOH 0,1 mol/L, 

também previamente aferido. Para a determinação de nitrogênio inorgânico a 

amostra foi submetida somente ao processo de destilação seguido de titulação. O 

teor de nitrogênio total na amostra foi determinado segundo a Equação 4.12. 

 

% N =
14b(Vdef. C) − (Vhijd . C)k

m ou V
 

                    Equação 4.12 

 

4.7.9 Determinação de Proteínas 

 

   O teor de proteínas na palha de arroz foi determinado como o conteúdo 

total de nitrogênio pelo método Kjeldahl, utilizando o fator de conversão de 6,25 

(Proteína = N x 6,25). 

 



83 
 

 

4.7.10 Determinação do coeficiente volumétrico de t ransferência de oxigênio  

 

   O coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (kLa) foi determinado 

pelo método estático, proposto inicialmente por Wise (1951). A sonda 

polarográfica de oxigênio foi calibrada à pressão atmosférica, definindo-se o zero 

pela injeção de nitrogênio e consequente expulsão de oxigênio, e 100% pela 

saturação do meio de fermentação com a injeção de ar atmosférico. A cada 

fermentação o kLa foi determinado nas mesmas condições nas quais as 

fermentações foram realizadas, porém, na ausência de células. Após a remoção 

de todo o oxigênio do meio de fermentação por introdução de nitrogênio, foram 

retomadas as condições de agitação e aeração utilizadas na fermentação, sendo 

monitoradas a variação da porcentagem de oxigênio dissolvido em função do 

tempo, o que foi utilizado para calcular o valor de kLa através da forma integrada 

da equação proposta por Stanbury, Whitaker e Hall (1995), onde o valor de –kLa é 

igual à inclinação resultante da representação linear de ln (C*-CL) versus tempo. 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS FERMENTATIVOS 

4.8.1 Fator de Conversão de Substrato em Etanol (Y P/S) 

 
O fator de conversão de substrato (xilose e glicose) em etanol (YP/S), 

expresso em g/g, foi calculado através da Equação 4.12. 

 

( )
( )fI

If

SP SS

PP

S

P
Y

−

−
=








∆−
∆

=/

                           Equação 4.12 

 

  Onde: Pi e Pf = concentração inicial e final de etanol; Si e SF = concentração 

inicial e final de substrato (xilose e glicose). 

 

4.8.2 Fator de Conversão de Substrato em Células (Y X/S) 

 

O fator de conversão de xilose e glicose em células (YX/S), expresso em 

g/g, foi calculado através da Equação 4.13. 
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                         Equação 4.13 

 

Onde: Xi e Xf = concentração inicial e final de células; Si e SF = concentração 

inicial e final de substrato (xilose e glicose). 

 

4.8.3 Produtividade Volumétrica em Etanol (Q P) 

 

A produtividade volumétrica em etanol (QP), expressa em g/L.h, foi 

calculada através da Equação 4.14. 

 
  

( )
( )
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=                                   Equação 4.14 

 

Onde: PI e PF = concentração inicial e final de etanol; tI e tF = tempo inicial e final 

da fermentação. 

 

4.8.4 Velocidade de Consumo de Substrato (Q S) 

 

A velocidade de consumo de xilose e glicose (QP), expressa em g/L.h, foi 

calculada através da Equação 4.15. 
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=                                   Equação 4.15 

 

Onde: Si e SF = concentração inicial e final de substrato (xilose e glicose); tI e tF = 

tempo inicial e final da fermentação. 
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4.8.5 Eficiência de fermentação  

 

 A eficiência de produção de etanol (η%) foi calculada pela relação entre os 

valores de YP/S obtidos nas fermentações e o valor máximo teórico para este 

parâmetro (0,51 g/g), calculada através da Equação 4.16. 

 

 

ηηηη % =  
op

qr

op
qr   stóuvwx

  y z{{                   Equação 4.16 

 

4.8.6 Análise Estatística 

 

 A análise estatística dos experimentos foi realizada utilizando-se o 

programa Statistica versão 6.0. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PALHA DE ARROZ E DO HIDROLISA DO 

HEMICELULÓSICO 

 

A palha de arroz utilizada neste trabalho foi analisada quanto aos teores de 

celulose, hemicelulose, lignina, grupo acetil, cinzas e minerais, conforme 

mostrado na Tabela 5.1.  

Os teores de celulose (38,8 %) e hemicelulose (25,1 %) da palha de arroz 

estão dentro da faixa de variação reportada na literatura, situando-se entre 35 e 

43% (p/p) para a celulose e entre 17 a 26% para a hemicelulose (OBEROI et al., 

2010; KADAM; FORREST; JACOBSON, 2000; ROBERTO et al., 2003; ZHONG et 

al., 2009). A porcentagem de hemicelulose na palha de arroz bem como de seus 

carboidratos foram muito semelhantes aos reportados por Kadam, Forrest e 

Jacobson (2000), que verificaram a presença de 20,4% de xilanas e 3,4% de 

arabinanas, correspondente a 24,3% de hemicelulose presente na palha.  

Com relação à fração de lignina, o valor obtido (17,8%) é também muito 

semelhante ao reportado por Kadam, Forrest e Jacobson (2000) e Zhong et al. 

(2009), que relataram valores de 13,5 a 19,1%, respectivamente. Diferente do 

observado para os teores de celulose, hemicelulose e lignina, o teor de cinzas da 

palha de arroz encontrado no presente trabalho (8,7%) foi inferior à faixa de 

variação normalmente reportada na literatura, entre 12 e 18% (OBEROI et al., 

2000; KADAM; FORREST; JACOBSON et al., 2000), o que pode ser atribuído a 

fatores como o estado de conservação da palha após a colheita (KADAM 

FORREST; JACOBSON, 2000). 

Na fração de cinzas foi quantificada a presença de diversos minerais, tais 

como cálcio, sódio, potássio, magnésio, alumínio, ferro, manganês, cobre, zinco e 

fósforo, os quais contabilizam 2,18 % (p/p) dos constituintes da palha de arroz 

(Tabela 5.1). A fração destes minerais identificados representam 25% do total de 

cinzas encontrado na palha de arroz, sendo provavelmente os 75% restantes 

constituídos em sua grande maioria por SiO2, visto que, na literatura são 

encontrados diversos trabalhos que reportam que aproximadamente 75% do 

conteúdo de cinzas presente na palha de arroz pode ser atribuído à presença de 

sílica (KADAM; FORREST; JACOBSON, 2000; THY et al., 2006). O teor de 
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proteínas encontrado na palha de arroz (4,7%) é muito similar aos trabalhos de 

Oberoi et al. (2010) e Han (1975), que reportaram valores de 3,61 e 4,2%, 

respectivamente. O teor de extrativos (determinado por diferença) representa 

3,3% do conteúdo da palha e pode estar relacionado à presença de gorduras, 

graxas, amidos, resinas, taninos, óleos essenciais e vários outros constituintes 

citoplasmáticos (Olsson; Hahn-Hagerdal, 1996).  

 

Tabela 5.1 –  Composição química da palha de arroz. 

Componente (% p/p) 

Celulose (glucanas) 38,8 

Hemicelulose 25,1 

     Xilana 21,3 

     Arabinana 3,8 

Lignina Total 17,8 

     Lignina Klason 15,5 

     Lignina Solúvel em meio ácido 2,3 

Grupo Acetil 1,6 

Cinzas 8,7 

Proteínas (N x 6,25) 4,7 

Extrativos (por diferença) 3,3 

Minerais (% p/p)* 

Cálcio 0,298 

Sódio 0,048 

Potássio 1,410 

Magnésio 0,133 

Alumínio 0,033 

Ferro 0,021 

Manganês 0,073 

Cobre 0,0006 

Zinco 0,0021 

Fosfato 0,166 

Total 2,18 
*Incluído no percentual total de cinzas presentes na palha de arroz 
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O hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz foi obtido através do 

processo de hidrólise com ácido diluído, conforme metodologia descrita no Item 

4.1. O processo de hidrólise da hemicelulose apresentou uma eficiência de 

conversão dos açúcares de 79%, resultado este semelhante ao reportado por 

Karimi, Kheradmandinia e Taherzadeh (2006), que empregando processo de 

hidrólise ácida para a palha de arroz, com ácido diluído a 0,5 % de concentração, 

e uma relação sólido:líquido de 1:7, obtiveram uma eficiência de hidrólise da 

hemicelulose de aproximadamente 80 %. 

No presente trabalho foram realizadas 11 bateladas de hidrólise da palha 

de arroz, das quais foram obtidos 337 litros de hidrolisado, a partir de 

aproximadamente 44 kg de palha de arroz. O hidrolisado hemicelulósico de palha 

de arroz obtido foi analisado para determinação dos parâmetros físico-químicos 

(pH, densidade, sólidos totais e cinzas), açúcares (glicose, xilose e arabinose), 

furanos (furfural e hidroximetilfurfural), compostos derivados de lignina (fenóis 

totais, ácido p-hidroxibenzóico, ácido vanílico, ácido siríngico, vanilina, ácido 

ferúlico, siringaldeído), ácido acético e minerais, sendo estes resultados 

apresentados na Tabela 5.2. As análises dos parâmetros físico-químicos, 

açúcares e inibidores presentes no hidrolisado foram realizadas  antes e após o 

processo de concentração a vácuo, sendo a análise de minerais realizada 

somente no hidrolisado concentrado. 

Com o objetivo de obter maiores concentrações de açúcares presentes no 

hidrolisado hemicelulósico foi realizado o processo de concentração a vácuo 

empregando um fator de concentração de sete vezes, o que levou a um aumento 

na concentração dos açúcares nesta mesma proporção. Diferente do observado 

para a concentração de açúcares, os demais constituintes como ácido acético, 

furanos, compostos derivados de lignina e fenóis totais apresentaram aumento de 

concentração inferior ao fator de concentração empregado, sendo os menores 

aumentos de concentração observados para o ácido acético e furfural, 1,3 e 1,4 

vezes, respectivamente. O fato do aumento da concentração de tais compostos 

ter sido inferior ao fator de concentração está relacionado às características de 

volatilidade destes nas condições utilizadas durante a etapa de concentração, o 

que levou a uma remoção parcial de tais compostos durante o processo de 

concentração (Rodrigues et al., 2001).  
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Tabela 5.2 –  Composição do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz diluído 
e concentrado. 

Parâmetros Hidrolisado  
diluído 

Hidrolisado 
Concentrado 

Físico-químicos   
pH 1,3 0,5 
Densidade (g/mL) 1,02 1,14 
Sólidos totais (g/L) 43,7 305,0 
Cinzas (g/L) 6,4 31,5 

Açúcares (g/L) 
  

Glicose 2,6 20,9 
Xilose  16,4 115,9 
Arabinose 3,1 21,4 

Nitrogênio (g/L)   
Total n.a 2,80 
Inorgânico n.a 0,33 
Orgânico  n.a 2,47 

Inibidores (g/L)   
Fenóis totais 3,1 12,8 
Furfural 0,153 0,216 
Hidroximetilfurfural 0,029 0,126 
Ácido p-hidroxibenzóico 0,004 0,016 
Ácido vanilínico 0,003 0,034 
Ácido siríngico 0,002 0,056 
Vanilina 0,008 0,032 
Ácido ferúlico 0,077 0,280 
Siringaldeído 0,175 0,276 
Ácido acético 1,48 1,97 

Minerais  (mg/L)  
Cálcio n.a. 137,4 
Sódio n.a. 195,0 
Potássio n.a. 5778,7 
Magnésio n.a. 922,7 
Alumínio n.a. 265,6 
Ferro n.a. 1764,7 
Manganês n.a. 1217,0 
Cobre n.a. 0,4 
Zinco n.a. 29,7 
Fosfato n.a. 926,7 
Sulfato n.a. 9998,0 
Cromo n.a. 332,5 
n.a. – não analisado 
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Foram identificados no hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 

concentrado a presença de alguns íons como o ferro, cromo e cobre, os quais 

podem ser prejudiciais aos processos de bioconversão. Porém, além destes íons 

também estavam presentes no hidrolisado íons como magnésio, cálcio, zinco, 

manganês e fosfato que são reportados como nutrientes importantes para os 

processos fermentativos (PALUKURTY et al., 2008; WATSON et al., 1984). 

Segundo Parajó, Dominguez e Dominguez (1998) alguns íons encontrados 

em hidrolisados, tais como, cromo, ferro e cobre, podem ser resultantes da 

corrosão de equipamentos utilizados no processo de hidrólise. Além disso, a 

presença de sulfato no hidrolisado é atribuída ao ácido sulfúrico utilizado no 

processo de hidrólise.  

Ainda na Tabela 5.2, observa-se uma redução no valor de pH após a etapa 

de concentração, o que está relacionado ao aumento da concentração de íons H+ 

provenientes do ácido sulfúrico utilizado no processo de hidrólise. 

O hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz apresentou uma 

considerável concentração de nitrogênio total (2,8 g/L), sendo a sua maioria 

(88%) constituída por nitrogênio orgânico, os quais provavelmente podem ser 

provenientes de aminoácidos liberados durante a etapa de hidrólise da palha de 

arroz.  
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5.2 EFEITO DE DIFERENTES FONTES DE NITROGÊNIO SOBRE A 

PRODUÇÃO DE ETANOL PELA LEVEDURA Pichia stipitis NRRL Y-7124 

 

A composição nutricional do meio de fermentação, principalmente as fontes 

de nitrogênio, podem afetar fortemente a eficiência de conversão de xilose a 

etanol por Pichia stipitis, visto que estes componentes estão diretamente 

relacionados com a eficiência de biossíntese, preservação e manutenção celular, 

e balanço redox de cofatores envolvendo NAD/NADH e NADP/NADPH 

(SLININGER et al., 2006).  

5.2.1 Seleção das Variáveis através do Planejamento  Fatorial 2 4 

 
A seleção de fontes de nitrogênio a serem utilizadas para a composição do 

meio semissintético visando à produção de etanol pela levedura Pichia stipitis foi 

realizada através de um planejamento fatorial 24 completo. Neste planejamento 

foram avaliados os efeitos da adição de arginina, ácido glutâmico, uréia e fosfato 

de amônio assim como seus possíveis efeitos de interação sobre a produção de 

etanol. Devido a necessidade mínima de micronutrientes e macronutrientes para a 

manutenção e crescimento celular da levedura P. stipitis, optou-se pelo uso de 

3 g/L de extrato de levedura e 1 g/L de MgSO4.7H2O na composição do meio 

padrão descrito no Item 4.3. De acordo com Hahn-Hagerdal, et al. (2005) o 

extrato de levedura além de ser uma fonte de vitaminas, peptídeos e elementos 

traços que são constituintes essenciais para o crescimento e metabolismo de 

leveduras, também contém fontes de nitrogênio na forma de aminoácidos.  

Na Tabela 5.3 estão apresentados os resultados referentes ao consumo de 

substrato (xilose e glicose) e produção de etanol observados nos ensaios do 

planejamento. Nota-se que a levedura P. stipitis foi capaz de produzir etanol 

mesmo na ausência das fontes de nitrogênio avaliadas no planejamento (Ensaio 

E1),  o  que  provavelmente  está   relacionado à  presença  de  uma  quantidade 

mínima de nutrientes (extrato de levedura e MgSO4.7H2O), na composição do 

meio. 

De um modo geral, na maioria dos ensaios do planejamento, tanto o 

consumo de substrato  quanto  a produção  de  etanol atingiram seus  valores 
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Tabela 5.3 –  Matriz experimental do planejamento fatorial 24, para avaliação da presença de arginina, ácido 
glutâmico, uréia e fosfato de amônio na composição do meio semissintético para a produção de etanol pela 
levedura P. stipitis.  

 

Substrato: xilose e glicose. 

Ensaio 

Variáveis 
Consumo de 

Substrato  
(%) 

Etanol        
(g/L) 

Tempo 
(h) Arginina  

(g/L) 

Ácido 
Glutâmico 

(g/L) 

Uréia               
(g/L) 

(NH4)2HPO4   

(g/L) 

1 0,0 (-1) 0,0 (-1) 0,0 (-1) 0,0 (-1) 78,9 16,5 72 
2 6,0(+1) 0,0 (-1) 0,0 (-1) 0,0 (-1) 93,4 17,1 48 
3 0,0 (-1) 6,0(+1) 0,0 (-1) 0,0 (-1) 87,5 17,8 48 
4 6,0(+1) 6,0(+1) 0,0 (-1) 0,0 (-1) 88,6 20,9 48 
5 0,0 (-1) 0,0 (-1) 6,0(+1) 0,0 (-1) 98,0 20,0 48 
6 6,0(+1) 0,0 (-1) 6,0(+1) 0,0 (-1) 99,3 18,3 48 
7 0,0 (-1) 6,0(+1) 6,0(+1) 0,0 (-1) 94,3 18,9 48 
8 6,0(+1) 6,0(+1) 6,0(+1) 0,0 (-1) 91,8 21,6 48 
9 0,0 (-1) 0,0 (-1) 0,0 (-1) 6,0(+1) 100,0 25,0 48 

10 6,0(+1) 0,0 (-1) 0,0 (-1) 6,0(+1) 100,0 21,6 72 
11 0,0 (-1) 6,0(+1) 0,0 (-1) 6,0(+1) 99,7 27,5 48 
12 6,0(+1) 6,0(+1) 0,0 (-1) 6,0(+1) 100,0 26,0 48 
13 0,0 (-1) 0,0 (-1) 6,0(+1) 6,0(+1) 100,0 24,6 48 
14 6,0(+1) 0,0 (-1) 6,0(+1) 6,0(+1) 71,7 15,0 72 
15 0,0 (-1) 6,0(+1) 6,0(+1) 6,0(+1) 100,0 26,7 48 
16 6,0(+1) 6,0(+1) 6,0(+1) 6,0(+1) 100,0 29,3 48 
17 3,0 (0) 3,0 (0) 3,0 (0) 3,0 (0) 100,0 25,8 48 
18 3,0 (0) 3,0 (0) 3,0 (0) 3,0 (0) 100,0 26,6 48 
19 3,0 (0) 3,0 (0) 3,0 (0) 3,0 (0) 100,0 26,3 48 
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máximos após 48 horas de fermentação, com exceção dos ensaios E1, E10 e 

E14, nos quais a máxima produção de etanol alcançada pela levedura P. stipitis 

ocorreu após 72 horas de fermentação. Nota-se que a levedura apresentou as 

maiores concentrações de etanol (25 g/L em média), assim como o consumo 

completo de substrato nos ensaios que continham fosfato de amônio no meio de 

fermentação (ensaios E9 ao E19), com exceção do ensaio E14. Observa-se ainda 

que mesmo quando o meio de fermentação foi suplementado apenas fosfato de 

amônio (ensaio E9), a levedura P. stipitis foi capaz de alcançar uma produção de 

25 g/L de etanol. Estes resultados indicam a importância da utilização de fosfato 

de amônio como fonte de nitrogênio para a suplementação do meio 

semissintético. Resultado semelhante foi reportado por Guebel et al. (1992), que 

avaliaram a influência de fontes de nitrogênio, como íons amônio e extrato de 

levedura sobre o crescimento celular e produção de etanol por P. stipitis NRRL Y-

7124 em meio semissintético. Estes autores constataram que a presença de íons 

amônio no meio de fermentação contribuiu para o aumento da produção de etanol 

e formação de biomassa em 57 e 113%, respectivamente, em relação ao meio 

suplementado com apenas extrato de levedura como principal fonte de nitrogênio. 

No presente estudo a maior produção de etanol (29,3 g/L), foi observada 

no E16, sendo este ensaio suplementado com todas as fontes de nitrogênio 

avaliadas (arginina, ácido glutâmico, uréia e fosfato de amônio), em seus níveis 

mais elevados (concentrações de 6 g/L). Resultados muito semelhantes foram 

reportados por Amartey e Jeffries (1994), que avaliaram a influência de diferentes 

fontes de nitrogênio para a produção de etanol pela levedura P. stipitis NRRL Y-

7124 a partir de xilose (80 g/L). Estes autores constataram que o crescimento 

celular, consumo de xilose e produção de etanol foram fortemente influenciados 

pelo tipo de fonte de nitrogênio, sendo a maior a concentração de etanol obtida 

em torno de 29 g/L após 48 horas de cultivo quando foram empregados 3 g/L de  

peptona e extrato de levedura como fontes de nitrogênio ou apenas 3% de corn 

steep liquor. 

Nas Figuras 5.1, 5.2 e 5.3 estão mostrados os perfis de crescimento 

celular, produção de etanol, e consumo de açucares da levedura P. stipitis nos 

ensaios fermentativos do planejamento 24. Devido ao grande número de 

experimentos realizados, os ensaios estão apresentados em dois grupos, sendo o 

primeiro grupo relativo aos ensaios em que fosfato de amônio esteve ausente no 
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Figura 5.1 –  Crescimento celular dos ensaios E1 a E8 (a) e ensaios E9 a E16 e 
ponto central (b), do planejamento fatorial 24 para avaliação de arginina, ácido 
glutâmico, uréia e fosfato de amônio na composição do meio semissintético para 
a produção de etanol pela levedura P. stipitis. 
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Figura 5.2 –  Consumo de xilose (�) e glicose (�) dos ensaios E1 a E8 (a) e 
ensaios E9 a E16 e ponto central (b), do planejamento fatorial 24 para avaliação 
de arginina, ácido glutâmico, uréia e fosfato de amônio na composição do meio 
semissintético para a produção de etanol pela levedura P. stipitis. 
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Figura 5.3 –  Produção de etanol dos ensaios E1 a E8 (a) e ensaios E9 a E16 e 
ponto central (b), do planejamento fatorial 24 para avaliação de arginina, ácido 
glutâmico, uréia e fosfato de amônio na composição do meio semissintético para 
a produção de etanol pela levedura P. stipitis. 
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meio de fermentação (E1 a E8), e o segundo grupo, aos ensaios nos quais fosfato 

de amônio esteve presente (E9 ao E16 e ponto central).  

Na Figura 5.1a, são mostrados os perfis de crescimento celular no grupo 

de ensaios realizados na ausência de fosfato de amônio no meio de fermentação. 

De um modo geral, este grupo de ensaios foi aquele em que a levedura P. stipitis 

apresentou os maiores valores de crescimento celular. Nota-se que os 

comportamentos observados durante as fermentações variaram de acordo com 

as condições experimentais avaliadas no planejamento, sendo que a 

concentração celular atingiu o valor máximo após 48 horas de fermentação. Os 

maiores valores de concentração celular, cerca de 15 g/L, foram observados nos 

ensaios E2 (suplementado apenas com arginina) e no E6 (suplementado com 

arginina e uréia), sugerindo um efeito positivo da arginina sobre a formação de 

biomassa.  

Para o grupo de ensaios realizados na presença de fosfato de amônio 

(Figura 5.1b), nota-se que o crescimento celular foi menor do que o observado no 

primeiro grupo de ensaios (realizados na ausência de fosfato de amônio), 

chegando a valores máximos de cerca de 11,0 g/L de células após 48 horas de 

fermentação. Nota-se ainda que nos ensaios E10 (suplementado com arginina e 

fosfato de amônio) e E14 (suplementado com arginina, uréia e fosfato de amônio) 

a levedura apresentou fase de latência de 24 horas no crescimento, atingindo 

concentrações celulares da ordem de 6 e 3 g/L, respectivamente após 72 horas  

de fermentação.  

Na Figura 5.2 a e b são apresentados os perfis de consumo de açúcares 

para os diferentes ensaios do planejamento. Observa-se no grupo de ensaios 

realizado sem adição de fosfato de amônio (Figura 5.2a), que a levedura foi capaz 

de consumir a glicose e a xilose simultaneamente, tendo apresentado um 

consumo total de glicose após 24 horas. Com relação ao consumo de xilose 

nestes ensaios, observa-se que a levedura mostrou um consumo parcial deste 

açúcar, restando ainda uma concentração entre 5 e 27 g/L de xilose após 48 

horas, com exceção do ensaio E6, onde o consumo de xilose foi completo neste 

mesmo tempo de fermentação. Com relação ao consumo de açúcares nos 

ensaios com adição de fosfato de amônio (E9 a E16 e ponto central), nota-se em 

geral que houve um completo consumo de glicose e xilose após 24 e 48 horas, 

respectivamente, com exceção dos ensaios E10 (arginina e fosfato de amônio) e 
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E14 (arginina, uréia e fosfato de amônio), os quais apresentaram um consumo 

reduzido de xilose, sendo que o ensaio E14 mostrou um residual de xilose em 

torno de 20 g/L após 72 horas. Estes resultados indicam um possível efeito de 

interação negativa entre arginina e fosfato de amônio na ausência de ácido 

glutâmico, visto que nos ensaios E12 (arginina, fosfato de amônio e ácido 

glutâmico) e E16 (arginina, fosfato de amônio, ácido glutâmico e ureia), ambos 

realizados na presença de ácido glutâmico, a levedura foi capaz de consumir 

totalmente a xilose após 48 horas de fermentação.  

Os resultados referentes à produção de etanol (Figura 5.3), mostraram que 

no grupo de ensaios em que fosfato de amônio esteve ausente (E1 a E8), a 

máxima concentração de etanol variou de 13 a 21 g/L, enquanto que no grupo de 

ensaios em que fosfato de amônio esteve presente, ensaios E9 a E16 e ponto 

central (Figura 5.3b), a levedura apresentou as maiores concentrações de etanol, 

em torno de 25 a 30 g/L, após 48 horas, com exceção dos ensaios E10 e E14. De 

um modo geral, estes resultados demonstram uma grande contribuição da adição 

de fosfato de amônio sobre a produção de etanol. Dentre este grupo de ensaios, 

nota-se ainda que nas fermentações relativas aos ensaios do ponto central, a 

levedura P. stipitis foi capaz de produzir cerca de 26 g/L de etanol, concentração 

próxima à alcançada no ensaio E16 (29 g/L), sugerindo assim que menores 

concentrações de arginina, ácido glutâmico, uréia e fosfato de amônio podem ter 

sido capazes de suprir a necessidade de fontes de nitrogênio pela levedura. 

Na Figura 5.4 são mostrados os valores dos parâmetros fermentativos YP/S, 

YX/S, QP e QS, obtidos nos ensaios do planejamento experimental. Observa-se que 

estes parâmetros foram fortemente afetados pelas fontes de nitrogênio avaliadas. 

Em geral os maiores valores do fator de conversão de substrato em etanol, cerca 

de 0,38 g/g, foram alcançadas nos ensaios em que fosfato de amônio esteve 

presente, como observados no ensaio E11 (suplementado com ácido glutâmico e 

fosfato de amônio) e ensaio E15 (suplementado com ácido glutâmico, uréia e 

fosfato de amônio). Ao contrário do observado para YP/S, os maiores valores de 

YX/S (0,20 g/g) foram observados no grupo de ensaios em que fosfato de amônio 

esteve ausente no meio de fermentação. Tais resultados demonstram que a 

suplementação com fosfato de amônio foi capaz de influenciar no fluxo de 

carbono do metabolismo microbiano, tendo a presença desta fonte de nitrogênio 

favorecido a produção de etanol em detrimento do crescimento celular. 
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Figura 5.4 –  Parâmetros fermentativos YP/S (a), YX/S (b), QP (c) e QS (d) dos ensaios do planejamento fatorial 24 para avaliação de arginina, 
ácido glutâmico, uréia e fosfato de amônio na composição do meio semissintético para a produção de etanol pela levedura P. stipitis. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
P.C

.

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40
Y P

/S
 (g

/g
)

Ensaios

(a)

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
P.C

.

0,00

0,03

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

0,21

Y X
/S

 (g
/L

.h
)

Ensaios

(b)

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E1

6
P.C

.
0,00

0,08

0,16

0,24

0,32

0,40

0,48

0,56

0,64

Q
P

 (g
/L

.h
)

Ensaios

(c)

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
P.C

.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Q
S 

(g
/L

.h
)

Ensaios

(d)



100 
 

 

Com relação à produtividade volumétrica em etanol (QP) e velocidade de 

consumo de substrato (QS), apresentados na Figura 5.4 c e d, nota-se uma 

grande variação dos valores de QP (de 0,23 a 0,61 g/L.h) e QS (de 0,78 e 

1,62 g/L), o que demonstra considerável influência das fontes de nitrogênio 

avaliadas sobre tais parâmetros fermentativos. Em geral, os maiores valores de 

produtividade volumétrica em etanol e velocidade de consumo de substrato 

ocorreram nos ensaios suplementados com fosfato de amônio (E9 a E16, e 

ensaios do ponto central), dentre os quais destaca-se o ensaio E16, no qual 

estavam presentes todas as fontes de nitrogênio avaliadas, indicando assim um 

possível efeito combinado da associação de diferentes tipos de fontes de 

nitrogênio. De fato, a combinação de diferentes fontes de nitrogênio na 

composição do meio de fermentação tem demonstrado um forte efeito sobre a 

produção de etanol por P. stipitis como nos trabalhos de Silva et al. (2011) e 

Slininger et al. (2006). Silva et al. (2011) avaliaram a influência da presença de 

uréia e extrato de levedura na composição do meio de fermentação, sobre a 

produção de etanol a partir de xilose pela levedura P. stipitis. Estes autores 

verificaram grande influência do tipo de fontes de nitrogênio sobre a produtividade 

volumétrica em etanol e a velocidade de consumo de substrato. Quando 

empregado uréia como única fonte de nitrogênio, a levedura consumiu 

pobremente a xilose e praticamente não produziu etanol. No entanto, quando foi 

utilizado extrato de levedura como única fonte de nitrogênio, foram obtidos valores 

de QP e QS de cerca de 0,33 e 0,89 g/L.h, respectivamente, e com a combinação 

uréia e extrato de levedura na composição do meio de fermentação, a levedura 

apresentou valores QP e QS próximos a 0,50 e 1,38 g/L.h, respectivamente. 

Slininger et al (2006), que também avaliaram fontes de nitrogênio em meio 

semissintético, relataram que na utilização de uréia ou aminoácidos como única 

fonte de nitrogênio, o acúmulo de etanol foi de 11 e 24 g/L, respectivamente, 

porém com a combinação destas fontes (80% de uréia e 20% de aminoácidos), a 

levedura foi capaz de produzir cerca de 46g/L de etanol a partir de 150 g/L de 

etanol após 96 horas de fermentação. 
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5.2.1.1 Análise Estatística do Planejamento Fatoria l 24 para Seleção das 

Fontes de Nitrogênio 

 
 

Na Figura 5.5 são apresentadas na forma de gráficos de Pareto, as 

análises estatísticas para as respostas YP/S e QP. Neste gráfico, as barras 

representam os efeitos padronizados (t calculado) relacionados às variáveis 

respostas. Desta forma as variáveis representadas pelas barras que ultrapassam 

a linha vertical (t tabelado), são consideradas estatisticamente significantes ao 

nível de confiança de 95 %. 

Nota-se na Figura 5.5a que o efeito principal das variáveis ácido glutâmico 

(+16,88) e fosfato de amônio (+16,02), assim como o efeito de interação entre 

arginina e ácido glutâmico (+7,36) foram positivos e significativos, tendo apenas a 

variável arginina (-9,09) apresentado efeito principal negativo sobre o fator de 

conversão de açúcares em etanol (YP/S). Esta análise mostrou que a adição de 

ácido glutâmico e fosfato de amônio contribuíram para o aumento do fator de 

conversão de substrato em etanol. Com relação à arginina, apesar de seu efeito 

de interação com ácido glutâmico ter sido positivo, seu efeito principal foi negativo 

e com uma influência sobre YP/S superior à apresentada por seu efeito de 

interação. Desta forma, o efeito individual da arginina prevalece sobre o efeito da 

interação com ácido glutâmico, sendo prejudicial para o fator de conversão de 

substrato em etanol. A variável uréia (C) não apresentou efeito sobre o fator de 

conversão de substrato em etanol ao nível de confiança de 95 %, o que significa 

que esta fonte de nitrogênio também não é necessária como constituinte do meio 

de fermentação para o processo de bioprodução de etanol por P. stipitis quando 

já existe a presença de fosfato de amônio e ácido glutâmico.  

Quanto à produtividade volumétrica em etanol (QP) (Figura 5.5 b), nota-se 

que, com exceção da interação entre ácido glutâmico e uréia (BC), todas as 

outras variáveis estudadas bem como suas interações apresentaram efeitos 

significativos sobre esta resposta a um nível de 95 % de confiança. Nota-se ainda 

que as variáveis ácido glutâmico (B), fosfato de amônio (D), uréia (C) bem como 

as interações AB e BD apresentaram efeito positivo sobre QP, enquanto que a 

variável arginina (A) e as interações AD, CD e AC apresentaram efeito negativo. 
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Figura 5.5 –  Gráficos de Pareto representando as estimativas dos efeitos a 95% 
de confiança e erro puro com 2 graus de liberdade (t = 4,30) para as variáveis 
respostas: fator de conversão de substrato etanol, YP/S (a) e produtividade 
volumétrica em etanol, QP (b). 
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Da mesma forma que o observado para o YP/S, as variáveis fosfato de 

amônio (+42,87) e ácido glutâmico (+34,20) apresentaram os maiores efeitos 

nesta resposta, o que mostra a importância da presença destas fontes de 

nitrogênio para o aumento da produtividade do processo. De um modo geral, a 

adição de arginina contribuiu de maneira negativa para QP, o que se deve ao seu 

efeito principal (-12,55) e a seus efeitos de interação AD (-30,74) e AC (-7,36), os 

quais foram negativos, superando seu único efeito de interação positivo AB 

(+24,68). 

Comportamento semelhante também foi observado para a uréia (C) que 

apesar de ter apresentado efeito principal positivo (+9,09), seus efeitos de 

interação CD (-12,55) e AC (-7,36) foram negativos. Em decorrência dos seus 

efeitos de interação a adição de uréia acarretou na redução da produtividade 

volumétrica em etanol.   

 As análises de variância (ANOVA) dos efeitos principais e suas interações 

sobre as respostas conversão de substrato em etanol (YP/S) e produtividade 

volumétrica em etanol (QP) estão apresentadas nas Tabelas 5.4 e 5.5, 

respectivamente.  Nota-se na Tabela 5.4 que as variáveis ácido glutâmico (B) e 

fosfato de amônio (D) apresentaram significância estatística ao nível de confiança 

de 95 %, sendo estas capazes de explicar 35,4 e 31,9 %, respectivamente, de 

toda variação observada em YP/S. A variável arginina (A) também se mostrou 

significativa (p < 0,05), porém, como foi visto no gráfico de Pareto, o seu efeito foi 

negativo sobre YP/S. Estes resultados mostram que a conversão de xilose em 

etanol é aumentada na presença de ácido glutâmico e fosfato de amônio e na 

ausência de arginina. 

Para a resposta produtividade volumétrica em etanol (Tabela 5.5), verifica-

se que a variável ácido glutâmico (B) foi a que apresentou a maior contribuição 

(24,6 %), e que para esta resposta, a falta de ajuste do modelo também  se 

mostrou significativa ao nível de 95 % de confiança, levando a um coeficiente de 

correlação muito baixo (R2 < 0,7), o  que  provavelmente  pode  estar  relacionado 

com o efeito significativo da curvatura. Nota-se que a curvatura foi significativa 

para as duas respostas avaliadas (YP/S e QP), o que está relacionado a possíveis 

efeitos quadráticos que não puderam ser avaliados neste modelo linear. 
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Tabela 5.4 -  Análise de variância dos efeitos principais e de interações dos 
fatores avaliados na composição do meio de fermentação para a produção de 
etanol por P. stipitis, sobre o fator de conversão de substrato (xilose e glicose) em 
etanol (YP/S). 
 

 
Fatores SQ G.L. MQ F p Contribuição (%)  

Curvatura 0,0031 1 0,0031 94,0 0,0105 *11,7 
A – Arginina 0,0028 1 0,0028 82,7 0,0119 *10,3 
B - Ácido Glutâmico 0,0095 1 0,0095 285,2 0,0035 *35,4 
C – Uréia 0,0003 1 0,0003 9,2 0,0938 1,1 
D - Fosfato de amônio 0,0086 1 0,0086 256,7 0,0039 *31,9 
AB 0,0018 1 0,0018 54,2 0,0180 6,7 
AC 0,0001 1 0,0001 1,7 0,3235 0,2 
AD 0,0000 1 0,0000 0,2 0,7072 0,0 
BC 0,0000 1 0,0000 0,2 0,7072 0,0 
BD 0,0000 1 0,0000 0,2 0,7072 0,0 
CD 0,0005 1 0,0005 15,2 0,0600 1,9 
Falta de Ajuste 0,0001 5 0,0000 0,8 0,6419 
Erro 0,0001 2 0,0000 

Total 0,0268 18       R2 = 0,98 
* Significativo a 95 % de confiança (p < 0,05). 

 
Tabela 5.5 -  Análise de variância dos efeitos principais e de interações dos 
fatores avaliados na composição do meio de fermentação para a produção de 
etanol por P. stipitis,  sobre a produtividade volumétrica em etanol (QP).  
 

Fatores SQ G.L. MQ F p Contribuição (%)  

Curvatura 0,0355 1 0,0355 1065,0 0,0009 *14,2 
A – Arginina 0,0053 1 0,0053 157,7 0,0063 *2,1 
B - Ácido Glutâmico 0,0613 1 0,0613 1837,7 0,0005 *24,6 
C – Uréia 0,0028 1 0,0028 82,7 0,0119 *1,1 
D - Fosfato de amônio 0,0390 1 0,0390 1170,2 0,0009 *15,6 
AB 0,0203 1 0,0203 609,2 0,0016 *8,1 
AC 0,0018 1 0,0018 54,2 0,0180 *0,7 
AD 0,0315 1 0,0315 945,2 0,0011 *12,6 
BC 0,0000 1 0,0000 0,2 0,7072 0,0 
BD 0,0150 1 0,0150 450,2 0,0022 *6,0 
CD 0,0053 1 0,0053 157,7 0,0063 *2,1 
Falta de Ajuste 0,0317 5 0,0063 190,1 0,0052 
Erro 0,0001 2 0,0000 

Total 0,2494 18       R2 = 0,67 
* Significativo a 95 % de confiança (p < 0,05). 
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Com base na análise dos gráficos de Pareto e nas Tabelas de ANOVA, as 

fontes de nitrogênio que apresentaram maior contribuição sobre o processo de 

produção de etanol por P. stipitis foram fosfato de amônio e ácido glutâmico. 

Desta forma estas fontes de nitrogênio foram selecionadas para a otimização de 

seus níveis de concentrações no estudo a seguir.  

 

5.2.2 Otimização dos Níveis de Fosfato de Amônio e Ácido Glutâmico 

Através de Planejamento Fatorial 2 2 com Face Centrada 

 

 Com o objetivo de otimizar os níveis de concentração de ácido glutâmico e 

fosfato de amônio, selecionados na etapa anterior como as fontes de nitrogênio 

de maior influência sobre a produção de etanol por P. stipitis, utilizou-se um 

planejamento completo 22 com face centrada variando os níveis destes 

componentes de 3 a 9 g/L, conforme mostrado na Tabela 5.6. Nesta Tabela estão 

apresentados os resultados referentes ao consumo de substrato (xilose e glicose), 

produção de etanol e os parâmetros fermentativos. Nota-se que o consumo de 

substrato foi superior a 90 % após 34 horas de fermentação em todos os ensaios, 

e que apesar da grande variação nas concentrações de ácido glutâmico e fosfato 

de amônio avaliadas através do planejamento (3,0 a 9,0 g/L), houve pequena 

variação nas concentrações de etanol obtida (23,0 a 25,9 g/L) assim como nos 

valores dos parâmetros fermentativos YP/S (de 0,34 a 0,38 g/g), YX/S (de 0,08 a 

0,12 g/g), QP (de 0,68 a 0,76 g/L.h) e QS (de 1,9 a 2,1 g/L.h). Esta pequena 

variação observada nos resultados, mesmo quando empregadas diferentes 

concentrações de ácido glutâmico e fosfato de amônio, pode indicar que a adição 

destas fontes de nitrogênio nos níveis mais baixos do planejamento pode ter sido 

suficiente para suprir a necessidade da levedura, não havendo, portanto, ganho 

considerável quando empregadas maiores concentrações de tais nutrientes. 

Desta forma, a pequena variação observada nos resultados do 

planejamento pode ser atribuída à utilização de concentrações de nitrogênio muito 

acima da mínima necessária. É importante salientar que na análise estatística do 

planejamento as variáveis analisadas não apresentaram significância, sendo 

obtidos  baixos   valores  de  correlação  (R2 < 0,79, dados não mostrados)    para  

todas  as   respostas  avaliadas, o que   pode ser    atribuído   a   pouca   variação



106 
 

 

Tabela 5.6 –  Matriz experimental do planejamento fatorial 22, para otimização das concentrações de ácido 
glutâmico e fosfato de amônio em meio semissintético para a produção de etanol pela levedura P. stipitis.  

 

Ensaios 

Variáveis 
Consumo de 

substrato  
(%) 

Etanol 
(g/L) 

Parâmetros 

Ácido 
Glutâmico 

(g/L) 

(NH4)2HPO4   

(g/L) 
YP/S  

(g/g) 
YX/S 

 (g/g) 
QP 

 (g/L.h) 
Qs 

 (g/L.h) 

1 3,0 (-1) 3,0 (-1) 97,0 24,0 0,36 0,12 0,71 1,98 

2 3,0 (-1) 9,0 (+1) 100,0 25,0 0,35 0,08 0,74 2,13 

3 9,0 (+1) 3,0 (-1) 100,0 25,3 0,38 0,10 0,75 1,97 

4 9,0 (+1) 9,0 (+1) 91,8 23,8 0,37 0,08 0,70 1,90 

5 3,0 (-1) 6,0 (0) 100,0 23,0 0,35 0,10 0,68 2,00 

6 9,0 (+1) 6,0 (0) 97,8 23,9 0,34 0,09 0,70 2,06 

7 6,0 (0) 3,0 (-1) 100,0 25,9 0,36 0,11 0,76 2,11 

8 6,0 (0) 9,0 (+1) 100,0 24,9 0,38 0,09 0,73 2,00 

9 6,0 (0) 6,0 (0) 96,5 25,4 0,38 0,11 0,75 1,99 

10 6,0 (0) 6,0 (0) 96,4 24,0 0,35 0,10 0,70 2,01 

11 6,0 (0) 6,0 (0) 96,6 23,9 0,34 0,10 0,70 2,03 

Resultados calculados para o tempo de fermentação de 34 horas em todos os ensaios. 
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observada para tais respostas nos diferentes ensaios do planejamento. 

O comportamento observado nos perfis de crescimento celular, consumo 

de açúcares e produção de etanol pela levedura P. stipitis (Figura 5.6) foram 

muito semelhantes para os diferentes ensaios do planejamento experimental. 

Nota-se que a levedura P. stipitis apresentou crescimento celular em torno de 6 a 

9 g/L após 34 horas de fermentação. A variação observada na concentração 

celular pode estar relacionada com a floculação da levedura, observada em 

praticamente todos os ensaios, o que pode ter interferido na determinação da 

concentração celular.  

Ainda na Figura 5.6, com relação ao consumo de açúcares, observa-se que 

a levedura P. stipitis foi capaz de consumir totalmente a glicose após 24 horas, 

tendo uma concomitante assimilação da xilose, a qual foi totalmente consumida 

após 34 horas de fermentação, tendo sido observado após este mesmo período a 

máxima concentração de etanol alcançada nos ensaios do planejamento, cerca 

de 25 g/L. A pouca variação de crescimento celular, consumo de açúcares e 

produção de etanol ocorridos em função da variação das fontes de nitrogênio 

segundo as condições dos diferentes ensaios do planejamento experimental, 

demonstram que a suplementação do meio semissintético com ácido glutâmico e 

fosfato de amônio nas concentrações empregadas no nível inferior de 

concentração (3 g/L), foram suficientes para suprir a necessidade da levedura, 

sendo, portanto, a melhor condição dentre a faixa de variação estudada. 

Tendo em vista que em todos os ensaios anteriores de seleção e 

otimização de fontes de nitrogênio para a produção de etanol por P. stipitis o meio 

padrão continha extrato de levedura (3,0 g/L), novos ensaios foram realizados 

com o objetivo de avaliar o efeito do extrato de levedura em combinação com as 

fontes de nitrogênio que apresentaram os melhores resultados nas etapas 

anteriores. Desta forma foram realizadas fermentações em meios constituídos 

de (g/L): ensaio A: ácido glutâmico (3) e fosfato de amônio (3), ensaio B: extrato 

de levedura (3) e ensaio C: ácido glutâmico (3), fosfato de amônio (3) e extrato de 

levedura (3), além da presença 1 g/L de MgSO4.7H2O em todos os ensaios 

(Figura 5.7). 
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Figura 5.6 –  Crescimento celular (a), consumo de xilose (�) e glicose (�) (b) e produção 
de etanol (c) dos ensaios de otimização dos níveis de concentração de ácido glutâmico e 
fosfato de amônio para . P.C. (ponto central) em meio semissintético por P. stipitis. 
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Figura 5.7 –  Crescimento celular (a), consumo de xilose (b) e produção de etanol (c) dos 
ensaios realizados em meio semissintético pela levedura P. stipitis para avaliação de 
extrato de levedura, ácido glutâmico e fosfato de amônio. 
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Observa-se na Figura 5.7, que no ensaio A, constituído por ácido glutâmico 

e fosfato de amônio, a levedura apresentou o menor crescimento celular dentre as 

condições avaliadas, chegando a uma concentração de cerca de 2 g/L de células, 

com um consumo de xilose de cerca de 34% e uma produção de 8,5 g/L de etanol 

após 48 horas de fermentação. Com relação ao ensaio B, o qual foi realizado 

apenas com extrato de levedura como fonte de nitrogênio, o crescimento celular 

chegou próximo a 8 g/L, tendo consumido cerca de 50% de xilose, alcançando 

uma produção de etanol de 15 g/L, muito superior ao observado no ensaio A. Em 

relação ao ensaio C, realizado na presença das três fontes de nitrogênio (ácido 

glutâmico, fosfato de amônio e extrato de levedura), nota-se que este ensaio 

apresentou os melhores resultados, tendo em vista que em tais condições, a 

levedura P. stipitis alcançou uma concentração de 9 g/L de células, com um 

consumo total da xilose e produção de 25 g/L etanol de após 34  horas de 

fermentação. 

No presente trabalho foi constatado que a adição de ácido glutâmico e 

fosfato de amônio juntamente com extrato de levedura apresentaram uma grande 

contribuição para a produção de etanol por P. stipitis, o que torna importante a 

avaliação da suplementação do hidrolisados hemicelulósicos de palha de arroz 

com tais nutrientes.  
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5.2.3 Efeito da Suplementação do Hidrolisado Hemice lulósico de Palha de 

Arroz com Fontes de Nitrogênio Previamente Selecion adas em Meio 

Semissintético 

 

O hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz além de ser uma importante 

fonte de carbono também contém vários nutrientes incluindo fontes de nitrogênio 

e minerais, necessários ao metabolismo celular. Além disso, o custo do meio de 

fermentação é um dos principais fatores para determinar a viabilidade econômica 

de um processo de produção de etanol a partir de hidrolisados, sendo muito 

importante o estabelecimento de um meio de baixo custo capaz de suprir todas as 

necessidades nutricionais da levedura, garantindo um bom desempenho no 

processo fermentativo (AMARTEY; JEFRRIES, 1994). Sendo assim, para a 

utilização do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz como meio de 

fermentação é importante determinar sua necessidade mínima de suplementação 

com nutrientes. 

 Com o objetivo de verificar a influência da suplementação do hidrolisado 

hemicelulósico com ácido glutâmico, fosfato de amônio e extrato de levedura, foi 

realizado um planejamento fatorial 23 completo, com três repetições no ponto 

central. Em todos os ensaios do planejamento o hidrolisado hemicelulósico foi 

adicionado de sulfato de magnésio, exceto no ensaio de referência realizado com 

hidrolisado sem qualquer suplementação (HNS), conforme apresentado na 

Tabela 5.7. Nesta Tabela também são mostrados os resultados referentes ao 

consumo de substrato (xilose e glicose) e a produção de etanol por P. stipitis em 

hidrolisado hemicelulósico nas diferentes condições de suplementação avaliadas.  

Nota-se que quando o hidrolisando foi suplementado com ácido glutâmico, 

independente da adição de outros nutrientes, a levedura foi incapaz de consumir 

xilose e, consequentemente, produzir etanol (ensaios E3, E4, E7, E8 e ponto 

central), indicando uma influência negativa desta fonte de nitrogênio. Esta 

influência pode ser resultante de interações entre ácido glutâmico e alguns dos 

constituintes presentes no hidrolisado, visto que em meio semissintético a adição 

desta fonte de nitrogênio favoreceu o processo fermentativo. 

Ainda na Tabela 5.7, nota-se que os ensaios realizados na ausência de 

ácido glutâmico (E1, E2, E5 E6 e ponto central), mostraram pouca variação nos 

resultados de consumo de substrato (66,8 a 77,8%), produção de etanol (21,2 a 
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Tabela 5.7 –  Matriz experimental do planejamento fatorial 23 para avaliação do efeito do extrato de levedura (E.L.), 
ácido glutâmico (A.G.) e fosfato de amônio (F.A) sobre fermentação do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 
por P. stipitis adicionado de 1 g/L de sulfato de magnésio heptahidratado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substrato: xilose e glicose; Resultados calculados para o tempo de 120 horas para os ensaios E1 a E10 e 96 horas para o 
ensaio HNS (hidrolisado não suplementado). 

Ensaios 

Variáveis 
Consumo de 
substrato (%) 

Etanol 
(g/L) 

YP/S 

 (g/g) 
YX/S 

 (g/g) 
QP 

(g/L.h)  
QS 

(g/L.h) 

 
 
C:N 

E.L. (g/L) A.G. (g/L) F.A. (g/L) 

1 0,0 0,0 0,0 69,1 23,4 0,43 0,25 0,19 0,49 19,1 

2 3,0 0,0 0,0 66,8 22,7 0,42 0,25 0,19 0,46 16,4 

3 0,0 3,0 0,0 1,6 0,6 0 0 0 0,01 16,4 

4 3,0 3,0 0,0 3,0 0,9 0 0 0 0,02 14,3 

5 0,0 0,0 3,0 77,8 23,6 0,39 0,18 0,20 0,52 13,9 

6 3,0 0,0 3,0 70,9 21,2 0,36 0,18 0,18 0,49 12,4 

7 0,0 3,0 3,0 4,9 0,5 0 0 0 0,03 12,4 

8 3,0 3,0 3,0 2,4 0 0 0 0 0,02 11,2 

9 1,5 1,5 1,5 2,6 0 0 0 0 0,02 14,1 

10 1,5 1,5 1,5 0,6 1,1 0 0 0 0 14,1 

HNS - - - 73,0 22,6 0,37 0,14 0,23 0,62 19,1 
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23,6 g/L), bem como nos parâmetros fermentativos YP/S (0,36 a 0,42 g/g), YX/S 

(0,18 a 0,23 g/g), QP (0,18 a 0,20 g/L.h) e QS (0,46 a 0,52 g/L.h). Tais 

semelhanças de resultados indicam que a adição de extrato de levedura e fosfato 

de amônio não apresentou influência sobre o processo fermentativo. Vale 

ressaltar que o ensaio empregando hidrolisado sem qualquer suplementação de 

nutrientes (HNS) apresentou um consumo de substrato, produção de etanol e 

parâmetros fermentativos muito similares aos observados nos ensaios 

suplementados com as fontes de nitrogênio avaliadas no presente trabalho. Desta 

forma, é possível afirmar que o hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz é 

também uma fonte de nutrientes, dispensando a suplementação para seu uso 

como meio de cultura para o processo de produção de etanol pela levedura P. 

stipitis. Estes resultados são semelhantes aos reportados por Mussatto e Roberto 

(2005), que avaliaram a necessidade de suplementação nutricional de um 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz para a produção de xilitol por 

Candida guillermondii. Estes autores avaliaram a influência da adição de sulfato 

de amônio, extrato de farelo de arroz e cloreto de cálcio, e verificaram que mesmo 

para aplicações como meio de fermentação o referido hidrolisado dispensou a 

adição de nutrientes, sendo este capaz de suprir as necessidades nutricionais da 

levedura. 

Nas Figuras 5.8 e 5.9 estão mostrados os perfis de crescimento celular, 

consumo de açúcares e produção de etanol dos ensaios do planejamento e do 

ensaio de referência não suplementado (HNS). Com relação ao perfil de consumo 

de açúcares, (Figura 5.8), nota-se que no ensaio HNS a levedura foi capaz de 

consumir totalmente a glicose após 12 horas de fermentação. Verifica-se que nos 

meios suplementados com fosfato de amônio (ensaios E5 e E6) o consumo 

completo de glicose ocorreu somente após 48 horas, enquanto que os ensaios E1 

e E2, os quais foram realizados na ausência de fosfato de amônio apresentaram o 

completo consumo deste açúcar somente após 72 horas. Além disso, os demais 

ensaios suplementados com ácido glutâmico, E3, E4, E7, E8 e ponto central, não 

apresentaram consumo deste açúcar, indicando uma possível inibição causada 

por esta fonte de nutriente. Quanto ao consumo de xilose, observa-se também 

que o ensaio HNS apresentou o maior consumo desta pentose, próximo a 90% 

após 120 horas, enquanto que em todos os outros ensaios suplementados, os 

consumos   de  açúcares  mostraram-se  mais  lentos.  De forma   semelhante  ao 
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Figura 5.8 – Consumo de glicose (a) e consumo de xilose (b) dos ensaios do 
planejamento fatorial 23 para avaliação da adição de extrato de levedura, ácido glutâmico 
e fosfato de amônio em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz para a produção de 
etanol por P. stipitis.  
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Figura 5.9 – Crescimento celular (a) e produção de etanol (b) dos ensaios do 
planejamento fatorial 23 para avaliação da adição de extrato de levedura, ácido glutâmico 
e fosfato de amônio em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz para a produção de 
etanol por P. stipitis.  
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observado no consumo de glicose, os ensaios E1, E2, E5 e E6 mostraram 

consumos de xilose mais lentos que observado para a fermentação do HNS, os 

quais foram da ordem de 60 a 70% de consumo após 120 horas, enquanto que os 

ensaios realizados na presença de ácido glutâmico também não apresentaram 

consumo deste açúcar.  

Nota-se na Figura 5.9, que a levedura P. stipitis apresentou um 

crescimento em torno de 16 g/L nos ensaios E1, E2, E5 e E6, enquanto que os 

nas fermentações de hidrolisado suplementado com ácido glutâmico (E3, E4, E7, 

E8 e ponto central) o crescimento celular foi fortemente inibido por esta fonte de 

nitrogênio. Mesmo tendo apresentado os maiores consumos de açúcares, na 

fermentação do HNS, o crescimento celular foi inferior aos ocorridos nos ensaios 

E1, E2, E5 e E6, chegando próximo a 10 g/L após 120 horas. Nota-se ainda que, 

dentre as fermentações realizados na ausência de ácido glutâmico, apenas os 

ensaios em que fosfato de amônio foi adicionado (E5 e E6) não apresentaram 

fase de latência. E que apesar da fase de latência de 36 horas ocorrida nos 

ensaios E1 e E2, estes alcançaram, após 120 horas, concentrações celulares  

que próximas  as observadas nos ensaios E5 e E6.  

Os resultados referentes à produção de etanol (Figura 5.9 d) mostram que 

a levedura P. stipitis atingiu a máxima produção (cerca de 23 g/L) no ensaio HNS 

após 96 horas de fermentação, enquanto que nos ensaios E1, E2, E5 e E6 a 

levedura foi capaz de alcançar concentrações de etanol bastante próximas a do 

hidrolisado não suplementado, porém em um tempo maior de fermentação, ou 

seja, após 120 horas.  

A influência da suplementação do hidrolisado com diferentes fontes de 

nitrogênio sobre os parâmetros fermentativos YP/S, e QP foi avaliada através de 

ferramentas estatísticas, conforme apresentado nos gráficos de Pareto na 

Figura 5.10. Nesta análise foi possível confirmar que apenas o ácido glutâmico 

teve efeito estatisticamente significativo sobre YP/S e QP na fermentação por P. 

stipitis, ou seja, a adição desta fonte de nitrogênio ao hidrolisado hemicelulósico 

inibiu fortemente o crescimento de P. stipitis prejudicando os parâmetros 

fermentativos.  
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Figura 5.10 –  Gráficos de Pareto representando as estimativas dos efeitos a 95% 
de confiança para as variáveis respostas: (YP/S) fator de conversão de substrato 
em produto e (QP) produtividade volumétrica em etanol . Variáveis: A = Extrato de 
levedura; B = Ácido glutâmico; C = Fosfato de amônio. 
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De um modo geral, os resultados obtidos no presente estudo de 

fermentação em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz contendo 70 g/L de 

xilose, demonstram que a levedura P. stipitis foi capaz de obter bons resultados 

de crescimento celular (9 g/L), consumo de xilose (75%) e produção de etanol 

(22 g/L) após 96 horas de fermentação, apresentando uma conversão de 

substrato em produto e produtividade volumétrica em etanol de 0,37 g/g e 

0,23 g/L.h, respectivamente, dispensando a necessidade de suplementação 

nutricional para alcançar tais resultados. Desta forma, o hidrolisado 

hemicelulósico, além de ser uma fonte de carbono, é também rico em 

micronutrientes (magnésio, zinco, manganês, cálcio, potássio e fosfato) e fontes 

de nitrogênio orgânico e inorgânico, conforme constado no Item 5.1 do presente 

trabalho. Desta forma, o emprego do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 

como substrato no processo de produção de etanol dispensou a necessidade de 

suplementação nutricional. 
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5.3 ESTRATÉGIAS DE ACLIMATAÇÃO DA LEVEDURA Pichia stipitis EM 

HIDROLISADO HEMICELULÓSICO DE PALHA DE ARROZ  

 

 Visando aumentar a capacidade fermentativa da levedura Pichia stipitis em 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz com maiores quantidades de 

compostos inibidores, a levedura foi submetida a diferentes estratégias de 

aclimatação (A, B, C, D e E), as quais, de um modo geral, consistiram em 

transferências sucessivas do microrganismo para meios com proporções de 

hidrolisado de 60 e 75 % (v/v), correspondendo a 70 e 90 g/L de xilose, 

respectivamente. Para a seleção de leveduras mais adaptadas, colônias foram 

isoladas de diferentes estratégias de aclimatação e testadas quanto a sua 

capacidade de fermentação em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz 

contendo xilose nas concentrações entre 70 e 90 g/L. 

 

5.3.1 Perfil dos Cultivos Durante a Estratégia de A climatação “A” 

 

Nesta etapa, a levedura Pichia stipitis foi submetida ao processo de 

transferência sucessiva para meios contendo hidrolisado em concentrações 

crescentes, conforme descrito na Figura 4.1 do item 4.5.1. Para esta finalidade, 

após 48 horas de cultivo em meio constituído de hidrolisado a uma proporção de 

45% (v/v), as células foram transferidas para meio constituído de hidrolisado a 

60% (v/v) e após 72 horas para meio constituído de hidrolisado a 75% (v/v).  

A Figura 5.11 apresenta os perfis de consumo dos açúcares (xilose e 

glicose), crescimento celular e produção de etanol durante as transferências 

sucessivas em concentrações crescentes de hidrolisado. Nota-se nesta Figura 

que durante a fermentação 1A a levedura foi capaz de consumir totalmente a 

glicose e a xilose após 12 e 48 horas, respectivamente, tendo alcançado cerca de 

26 g/L de etanol e 10 g/L de células após 48 horas. Nota-se que quando as 

células deste cultivo foram transferidas para meio contendo hidrolisado a 

60% (v/v) o consumo dos açúcares foi mais lento, visto que a glicose foi 

totalmente consumida somente após 48 horas e a xilose apresentou um consumo 

incompleto, restando ainda cerca de 55% deste açúcar após 72 horas de 

fermentação. Observa-se ainda, que mesmo com a transferência  de  células para 
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 (a) 

 

 

 

(b) 

 

 
 
 
Figura 5.11 – Consumo de xilose e glicose (a), crescimento celular e produção de 
etanol (b) pela levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de 
arroz, nas transferências sucessivas de células da estratégia de aclimatação A.  
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o meio mais concentrado, 60% (v/v), a levedura apresentou crescimento celular 

muito próximo ao obtido  na  fermentação  1A. Já com relação à produção 

máxima de etanol, foi observada uma redução de 27% quando comparada com a 

fermentação 1A. 

Ainda em relação à Figura 5.11, observa-se que na segunda transferência 

de células para meio contendo hidrolisado a 75% (v/v), a levedura consumiu 

pobremente os açúcares (26 e 5,5% de consumo de glicose e xilose, 

respectivamente) e, praticamente não produziu etanol (< 2 g/L) durante as 120 

horas de fermentação. De um modo geral, verifica-se que em concentrações 

superiores a 70 g/L de xilose no hidrolisado, a levedura P. stipitis não foi capaz de 

fermentar devido às condições de stress do meio de fermentação, que neste caso 

pode estar relacionada a condições como a presença de inibidores no hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz não destoxificado ou até mesmo a elevada 

pressão osmótica do meio. De fato, Silva, Mussatto e Roberto (2009), que 

estudaram a produção de etanol por P. stipitis empregando hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz destoxificado, constataram que em 

concentrações de xilose acima de 47 g/L não foram observados produção de 

etanol, o que foi atribuído a uma inibição do metabolismo da levedura pela 

presença de compostos tóxicos no hidrolisado mesmo após a remoção de grande 

parte destes compostos através de tratamento com carvão ativado. 

Na Tabela 5.8 estão apresentados os parâmetros dos ensaios 

fermentativos da levedura P. stipitis durante as transferências sucessivas de 

células. Nota-se que o aumento na concentração de hidrolisado decorrente da 

transferência H45 para H60 promoveu pouco impacto sobre o fator de conversão de 

substrato em etanol (YP/S), ou seja, decresceu de 0,47 para 0,41 g/g, 

respectivamente, o que representa uma redução de apenas 13% para este 

parâmetro. Ao contrário do observado para o YP/S, a produtividade volumétrica em 

etanol (QP) decresceu de 0,55 para 0,26 g/L.h, mostrando uma redução de 53% 

com o aumento da concentração de hidrolisado de H45 para H60. De fato, alguns 

trabalhos da literatura mencionam que a produtividade volumétrica em etanol (QP) 

é mais afetada pela presença de inibidores do que o fator de conversão de 

substrato em produto (YP/S) (LARSSON et al., 1999; VAN ZYL, PRIOR, DU 

PREEZ, 1988). No trabalho de Van Zyl, Prior e du Preez (1988), foi avaliado o 

efeito de diferentes compostos inibidores sobre a produção de etanol por P. 
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Tabela 5.8 –  Parâmetros fermentativos do cultivo da levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de 
arroz, durante as transferências sucessivas de células da estratégia de aclimatação A. 

 

Parâmetros Fermentação 1A 1ª Transferência 2ª Transferência *Referência 

Proporção de hidrolisado % (v/v) 45 60 75 75 

Xilose inicial (g/L) 50,0 70,3 85,2 84,0 

Glicose inicial (g/L) 9,2 12,5 15,1 14,2 

Arabinose inicial (g/L) 8,7 12,2 14,5 14,8 

Consumo de xilose  (%) 93,8 47,3 5,5 3,6 

Consumo de glicose (%) 100,0 100,0 26,5 12,0 

Consumo de arabinose (%) 0 0 0 0 

Células inicial (g/L) 1,8 1,7 1,7 1,9 

Células final (g/L) 9,4 6,9 3,7 3,6 

Etanol (g/L) 26,4 18,6 1,5 1,4 

Tempo (h) 48 72 120 120 

YP/S (g/g) 0,47 0,41 0,14 0,27 

YX/S (g/g) 0,15 0,16 0,18 0,38 

QP (g/L.h) 0,55 0,26 0,013 0,010 

QS (g/L.h) 1,17 0,64 0,07 0,04 

 *Ensaio realizado sem transferência sucessiva de células. 



123 
 

 

stipitis em meio semissintético constituído de 50 g/L de xilose. Estes autores 

constataram que apesar do valor do fator de conversão de substrato em etanol 

(0,42 g/g) obtido nas fermentações na presença e ausência de compostos 

derivados de lignina (0,4 g/L de ácido p-cumárico e 0,6 g/L de ácido vanílico, 

vanilina e ácido ferúlico) ter sido o mesmo, a produtividade volumétrica em etanol 

diminuiu de 0,50 para 0,26 g/L.h, ou seja, cerca de 48% de redução em QP, 

demonstrando que a presença de compostos inibidores tem uma influência maior 

sobre o parâmetro produtividade volumétrica do que sobre o fator de conversão 

de substrato em produto. Esta influência pode estar relacionada à aclimatação da 

levedura, visto que a ocorrência de fase de latência em situações de stress é 

atribuída ao período de aclimatação, o que leva à diminuição da velocidade de 

formação do produto. 

A produção de etanol pela levedura Pichia stipitis a partir de hidrolisados 

hemicelulósicos de diferentes biomassas, com concentrações de xilose em torno 

de 50 g/L tem sido reportada por vários autores (ZHU et al., 2010; WHITE, 

YOHANNAN, WALKER, 2008). Empregando hidrolisado hemicelulósico de palha 

de milho não destoxificado contendo 52,8 g/L de xilose e 7,8 g/L de glicose, Zhu 

et al. (2010) constataram uma baixa produção de etanol (3,8 g/L) pela levedura 

Pichia stipitis, com QP e YP/S de 0,12 g/L.h e 0,23 g/g, respectivamente, o que foi 

atribuído à presença de inibidores, tais como ácido acético (3,74 g/L), ácido 

fórmico (0,31 g/L), furfural (0,03 g/L) e hidroximetilfurfural (0,14 g/L) presentes no 

hidrolisado não destoxificado. Em trabalho semelhante, White, Yohannan e 

Walker (2008), empregaram hidrolisado hemicelulósico de bagaço de malte, 

também não destoxificado, com concentração de cerca de 55 g/L de xilose. No 

referido trabalho a levedura P. stipitis foi capaz de produzir cerca de 8,3 g/L de 

etanol obtendo valores de QP e YP/S de 0,17 g/L.h e 0,32 g/g, respectivamente. 

Comparando os dados da literatura aos resultados obtidos no presente estudo, 

nota-se que os valores de QP, YP/S e concentração de etanol (0,55 g/L.h, 0,47 g/g 

e 26,4 g/L, respectivamente), alcançados na fermentação A1, foram superiores 

aos normalmente encontrados que utilizam a levedura P. stipitis para a produção 

de etanol a partir de materiais lignocelulósicos. 

Para avaliar o nível de aclimatação no hidrolisado a 75% (v/v), um ensaio 

fermentativo com a levedura P. stipitis foi realizado sem transferência sucessiva 
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de células, o qual foi denominado de ensaio referência (Tabela 5.8). Comparando 

a segunda transferência de células ao ensaio de referência observa-se que o 

consumo de xilose e a produção de etanol foram muito semelhantes, o que indica 

que mesmo com duas transferências sucessivas de células, a levedura não foi 

capaz de superar a toxicidade quando cultivada em hidrolisado com concentração 

de xilose superior a 85 g/L de xilose. 

Os resultados obtidos no presente estudo mostram que o processo de 

transferência de células para meios contendo hidrolisado a 60 e 75% (v/v) afetou 

fortemente a capacidade da levedura em consumir açúcares e produzir etanol, o 

que está provavelmente relacionado ao consequente aumento na concentração 

de inibidores e pressão osmótica do meio de fermentação. No entanto, vale 

ressaltar que a levedura P. stipitis foi capaz de mostrar bons resultados em 

fermentação contendo hidrolisado a 45% (v/v) não destoxificado, os quais se 

apresentaram superiores aos encontrados na literatura. 

 

5.3.1.1 Fermentabilidade das Colônias de Pichia stipitis Isoladas Durante a 

Estratégia de Aclimatação “A” 

 
Durante a estratégia de aclimatação A foram isoladas seis colônias da 

levedura Pichia stipitis provenientes das transferências sucessivas de células, 

conforme está mostrado na Figura 4.1 do Item 4.5.1. Nesta etapa as colônias 

foram isoladas em meio sólido constituído de hidrolisado a 25% (v/v), uma vez 

que a levedura não apresentou crescimento em meio sólido com concentrações 

superiores de hidrolisado. Para comparação do desempenho das colônias 

isoladas foram realizados ensaios fermentativos em meio constituído de 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a 60% (v/v), tendo em vista que esta 

foi a maior proporção que promoveu crescimento da levedura durante as 

transferências sucessivas em meio líquido.  

Na Tabela 5.9 são mostrados os parâmetros fermentativos do cultivo das 

colônias isoladas e do ensaio de referência realizado com a cepa original de P. 

stipitis.  Nota-se que os valores dos parâmetros fermentativos YP/S e QP variaram 

de 0,31 a 0,38 g/g e 0,17 a 0,23 g/L.h, respectivamente, tendo a cepa A75-2 

apresentado   os  maiores   valores    destes   parâmetros    (YP/S  =  0,38 g/g e 

QP = 0,23 g/L.h). Quando comparado ao ensaio de referência, o qual foi realizado
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Tabela 5.9 –  Parâmetros fermentativos do cultivo das colônias de Pichia stipitis isoladas durante as diferentes transferências 
da estratégia de aclimatação A, em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz. 

 

Parâmetros 
Colônias isoladas  

Cepa original 
 A60-1 A60-2 A60-3 A75-1 *A75-2 A75-3 

Proporção de hidrolisado % (v/v) 60 60 60 60 60 60 60 

Xilose inicial (g/L) 69,0 69,0 70,3 69,3 71,1 68,5 66,7 

Glicose inicial (g/L) 12,4 12,5 12,7 12,3 12,9 11,8 11,7 

Arabinose inicial (g/L) 12,8 12,9 12,8 13,1 13,0 12,4 12,5 

Consumo de xilose (%) 82,1 86,7 85,3 86,0 90,1 82,3 87,2 

Consumo de glicose (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Consumo de arabinose (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Células inicial (g/L) 1,1 1,0 1,1 1,8 1,3 1,2 1,3 

Células final (g/L) 8,0 8,2 8,3 9,7 9,5 9,1 9,0 

Etanol (g/L) 20,8 20,7 21,4 24,4 28,1 23,5 22,0 

Tempo (h) 120 120 120 120 120 120 120 

YP/S (g/g) 0,32 0,31 0,31 0,35 0,38 0,34 0,32 

YX/S (g/g) 0,11 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 

QP (g/L.h) 0,17 0,17 0,18 0,20 0,23 0,20 0,18 

QS (g/L.h) 0,58 0,60 0,61 0,60 0,64 0,57 0,58 

   *Significativo a 90% de confiança (teste t). 
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com a cepa original de P. stipitis, o aumento de YP/S e QP proporcionado pela 

cepa A75-2 foi de 19 e 28%, respectivamente 

Para verificar a significância estatística das diferenças entre os valores dos 

parâmetros fermentativos apresentados pelos ensaios com as colônias isoladas, 

foi realizado o teste t de Student. Esta análise mostrou que somente a levedura 

A75-2 apresentou o valor de t calculado (2,26) superior ao valor de t tabelado (1,9), 

para distribuição de Student a 90% de confiança com 7 graus de liberdade. Desta 

forma somente a levedura A75-2 apresentou uma produção de etanol 

estatisticamente superior às apresentadas pelas demais cepas isoladas e a cepa 

original. 

Na Figura 5.12 estão apresentados os perfis de consumo de substrato, 

produção de etanol e crescimento celular empregando a levedura A75-2 e a cepa 

original de P. stipitis. Nota-se que a levedura isolada consumiu mais rapidamente 

a glicose do que a cepa original. Enquanto a levedura isolada consumiu 

totalmente este açúcar após 24 horas, neste mesmo período a cepa original 

mostrou um consumo de apenas 50%. Com relação ao consumo de xilose 

observa-se um comportamento similar para ambas as leveduras, visto que tanto a 

isolada quanto a original consumiram cerca de 90% de xilose após 120 horas. 

Com relação ao crescimento celular, o perfil de ambas as leveduras foi também 

bastante semelhante, chegando a uma concentração de células próximo a 9 g/L. 

Apesar do perfil de consumo e crescimento celular terem se mostrado similar, a 

produção de etanol no ensaio realizado com a levedura isolada A75-2 apresentou 

maiores concentrações no decorrer da fermentação, chegando a um valor 

próximo a 28 g/L, o qual foi cerca de 30% superior ao observado para a cepa 

original.  

O emprego de estratégias de aclimatação através de transferências 

sucessivas e o isolamento de leveduras visando melhorar a produção de etanol 

pela levedura P. stipitis tem sido reportado por vários autores na literatura. Nigam 

(2001c) avaliou a produção de etanol por uma cepa de Pichia stipitis NRRL Y-

7124 adaptada em hidrolisado de palha de trigo não destoxificado contendo 

45 g/L de xilose. Segundo este autor foi obtido aumento de 35 e 140% no fator de 

conversão de substrato em produto e produtividade volumétrica em etanol, 

respectivamente, quando comparado com a cepa original. No referido trabalho a 

aclimatação foi realizada por três transferências sucessivas de células para meios 
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Figura 5.12 - Consumo de xilose e glicose (a), produção de etanol (b) e 
crescimento celular (c) dos cultivos da levedura isolada A75-2 e cepa original de P. 
stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a 60% (v/v). 
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contendo concentrações crescentes de hidrolisado hemicelulósico, além de 39 

repiques consecutivos em meio sólido contendo hidrolisado a 50% (v/v). 

Em outro trabalho, Nigam (2001a), comparou a produção de etanol por 

Pichia stipitis NRRL Y-7124 e uma cepa adaptada em hidrolisado hemicelulósico 

de madeira não destoxificado, constituído de (g/L): xilose (40,2), glicose (5,4), 

arabinose (21,0) e manose (9,0). A levedura adaptada foi isolada após três 

transferências sucessivas para meios contendo concentrações crescentes de 

hidrolisado até a proporção de 80% (v/v), correspondente a 32 g/L de xilose. Na 

fermentação do hidrolisado não destoxificado, a levedura adaptada foi capaz de 

produzir 6,7 g/L de etanol com uma produtividade de 0,07 g/L.h e um fator de 

conversão de substrato em produto de 0,28 g/g. Estes resultados mostraram que 

a fermentação com a cepa adaptada proporcionou um aumento de cerca de 600% 

na produtividade volumétrica em etanol, duplicando o fator de conversão de 

substrato em produto. Apesar do considerável aumento percentual nos valores de 

YP/S e QP reportados por Nigam 2001 a e b com a levedura P. stipitis adaptada, os 

valores destes parâmetros ainda foram inferiores aos obtidos com a levedura A75-

2 isolada no presente trabalho (YP/S = 0,38 e QP = 0,23 g/L.h). Outro ponto 

relevante refere-se ao fato de que a concentração de xilose do hidrolisado 

utilizada no presente estudo (cerca de 70 g/L), foi muito superior às utilizadas nos 

trabalhos de Nigam, que utilizou concentrações em torno de 40 g/L de xilose. 

Além disso, é importante salientar que a cepa A75-2 foi isolada após duas 

transferências sucessivas para meios contendo concentrações crescentes de 

hidrolisado e apenas um único repique em meio sólido, reduzindo a necessidade 

de longas etapas de transferências e repiques sucessivos de células. 

Embora a levedura tenha apresentado perda da capacidade fermentativa 

no decorrer das transferências sucessivas de células da estratégia de aclimatação 

A, foi possível isolar uma levedura mais tolerante ao hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz, visto que foram observados aumento nos valores dos parâmetros 

fermentativos, como QP e YP/S, assim como na máxima concentração de etanol 

alcançada, em relação à cepa de P. stipitis não adaptada nas fermentações 

realizadas em hidrolisado a 60% (v/v). 

 Apesar do baixo consumo de açúcares e pouco crescimento celular em 

hidrolisado a 75% (v/v), a levedura isolada (A75-2) nesta concentração de 

hidrolisado foi a que demonstrou maior capacidade de crescimento, consumo de 
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substrato e produção de etanol quando comparada à cepa original de P. stipitis. 

De um modo geral, os resultados da estratégia de aclimatação A demonstraram 

que o emprego de cepas aclimatadas é capaz de contribuir para o aumento da 

tolerância da levedura P. stipitis ao efeito inibidor de compostos presentes no 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz. 

 

5.3.2 Perfil dos Cultivos Durante as Estratégias de  Aclimatação “B” e “C” 

 

De modo semelhante à estratégia A, nas estratégias de aclimatação B e C, 

as células foram sucessivamente transferidas para meios contendo 

concentrações crescentes de hidrolisado até 75% (v/v), porém, a partir deste 

cultivo, as células foram submetidas a mais quatro transferências sucessivas 

mantendo a proporção de 75% (v/v) de hidrolisado, conforme mostrado na 

Figura 4.3 do Item 4.5.2. Para a chamada estratégia B, a quantidade de células 

transferidas esteve entre 3,0 g/L, enquanto que na estratégia C, a concentração 

de células transferidas foi aumentada para cerca de 14,0 g/L. 

Na Figura 5.13 estão apresentados os perfis de consumo de açúcares, 

produção de etanol e crescimento celular das transferências H45, H60 e H75, as 

quais foram realizadas de maneira semelhante à estratégia de aclimatação A. 

Nesta Figura estão apresentados ainda os perfis relativos às quatro transferências 

sucessivas em meio contendo hidrolisado a 75% (v/v), referentes à estratégia de 

aclimatação B. Nota-se nesta Figura que os perfis de consumo de açúcares, 

produção de etanol e crescimento celular das transferências H45 e H60 foram muito 

semelhantes aos resultados obtidos na estratégia de aclimatação A, porém 

quando as células foram transferidas para o meio H75 a levedura foi capaz de 

consumir totalmente a glicose após 120 horas, apresentando um baixo consumo 

de xilose (cerca de 6%), resultando em uma concentração de cerca de 8 g/L de 

etanol e células. Verifica-se ainda que na primeira transferência da estratégia B, a 

levedura foi capaz de consumir totalmente a glicose após 72 horas com um 

consumo maior de xilose (17%) após 120 horas. Neste tempo, a produção de 

etanol atingiu 12 g/L, enquanto que a concentração celular atingiu o valor de 

10 g/L. Já na segunda transferência, nota-se que a produção de etanol e o 

crescimento celular mostraram resultados bastante  semelhantes  aos  obtidos  na  
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(a) 

 

 

(b) 

 
(b) 

 
Figura 5.13 – Consumo de xilose e glicose (a), crescimento celular e produção de 
etanol (b) pela levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de 
arroz, durante as transferências sucessivas de células da estratégia de 
aclimatação B. 
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primeira transferência, até o tempo de 120 horas. Entretanto, com o maior tempo 

de fermentação (264 horas), ocorreu um maior consumo de xilose (cerca de 65%) 

e um crescimento celular de cerca de 15 g/L. Apesar do maior consumo deste 

açúcar não foi observado aumento na produção de etanol, a qual foi próxima à 

observada na primeira transferência, ou seja, uma concentração máxima de cerca 

de 15 g/L após 216 horas. Nota-se ainda nesta transferência que a levedura 

assimilou parte do etanol produzido (cerca de 5 g/L), após 216 horas, mesmo na 

presença de xilose no meio de fermentação. A assimilação do etanol pela 

levedura P. stipitis mesmo na presença de xilose foi também observada nos 

trabalhos de Silva, Mussatto e Roberto (2009) e Skoog et al. (2009), que 

avaliaram a produção de etanol por P. stipitis a partir de xilose em meio 

semissintético em diferentes condições de oxigenação do meio. Estes autores 

observaram o consumo de etanol mesmo na presença de xilose quando 

empregadas condições de maior aeração, sendo a reassimilação de etanol 

favorecida por condições de maior disponibilidade de oxigênio. Skoog et al. (1992) 

também verificaram a reassimilação do etanol através da formação de 

acetaldeído, uma vez que o etanol é primeiro oxidado à acetaldeído e então a 

acetato, tanto a reassimilação do etanol quanto a formação do acetato estão 

relacionados a variações no equilíbrio redox das células. De acordo com a 

literatura, a presença de compostos tóxicos e elevada pressão osmótica do meio 

de fermentação também podem levar a um desequilíbrio redox das células 

(JEFFRIES; VAN VLEET, 2009; KEATING et al., 2004). Desta forma, no presente 

trabalho a reassimilação do etanol pode estar relacionada à presença de 

inibidores no hidrolisado hemicelulósico, tendo em vista que a levedura não foi 

capaz de superar os possíveis problemas relativos ao desequilíbrio redox. 

Com relação a terceira e quarta transferências de células, observa-se que 

a levedura foi capaz de consumir totalmente a glicose, tendo alcançado a máxima 

produção de etanol (9 e 4 g/L, respectivamente) após 72 horas. Nota-se ainda 

que após este período, além do consumo de xilose o etanol foi reassimilado pela 

levedura, a qual atingiu uma concentração celular em torno de 15 e 11 g/L na 

terceira e quarta transferências, respectivamente.  

Ao contrário do esperado, a estratégia de aclimatação B mostrou que o 

aumento do número de transferências não proporcionou aumento na capacidade 

da levedura em consumir açúcares e produzir etanol.  De fato, segundo Keating, 



132 
 

 

Panganiban e Mansfield (2005), ao longo do processo de aclimatação, com a 

realização de várias transferências sucessivas de células, a exposição aos 

inibidores presentes no meio pode em alguns casos limitar a eficiência do 

processo de aclimatação levando a uma perda de tolerância das linhagens a tais 

compostos. Este comportamento pode explicar a perda da capacidade de 

consumo de açúcares e produção de etanol observado a partir da terceira 

transferência. 

Os resultados referentes à estratégia de aclimatação C estão mostrados na 

Figura 5.14.  Observa-se que tanto o consumo de xilose quanto a produção de 

etanol diminuíram gradualmente com a realização das transferências apesar dos 

tempos mais longos de cultivo. Nota-se que na fermentação H75, a qual foi 

realizada com uma maior concentração inicial de células (6 g/L) do que a 

fermentação H75 da estratégia B (1,6 g/L), tanto o consumo de xilose (cerca de 

53%) quanto a máxima concentração de etanol (20 g/L) foram bastante superiores 

aos obtidos na fermentação H75 da estratégia B, após 96 horas de fermentação. 

Com a realização da primeira transferência da estratégia C, mesmo tendo sido 

transferida uma elevada concentração de células (14 g/L), tanto o consumo de 

xilose (14,7%) quanto e a máxima produção de etanol (11 g/L) após 120 horas, 

foram inferiores quando comparados com a fermentação (H75). 

Com relação à 2ª, 3ª e 4ª transferências (Figura 5.14), observa-se um 

consumo completo de glicose pela levedura após 120 horas, a qual coincidiu com 

a produção máxima de etanol (cerca de 5 g/L). Verifica-se ainda que a xilose não 

foi assimilada neste período, sugerindo que apenas a glicose foi utilizada como 

fonte de carbono para a produção de etanol. Após 120 horas o consumo de xilose 

ocorreu juntamente com a reassimilação do etanol, tendo o crescimento celular 

alcançado uma concentração entre 8 a 10 g/L de células. Estes resultados 

indicam que o substrato consumido foi utilizado preferencialmente para a 

produção de biomassa.  

Na Tabela 5.10 estão apresentados os parâmetros fermentativos da 

levedura P. stipitis durante as transferências sucessivas de células referentes às 

estratégias de aclimatação B e C. Nota-se que tanto na estratégia B como na 

estratégia C, ocorreu uma redução na capacidade fermentativa da levedura P. 

stipitis com o número de transferências realizadas. Entretanto, nestas estratégias, 

observa-se   que   ocorreu  aclimatação  da  levedura  já na primeira  transferência  
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(a) 

 

 
 

(b) 

 

Figura 5.14 – Consumo de xilose e glicose (a), crescimento celular e produção de 
etanol (b) pela levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de 
arroz, durante as transferências sucessivas de células da estratégia de 
aclimatação C. 
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Tabela 5.10 –  Parâmetros fermentativos do cultivo da levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, 
durante as transferências sucessivas de células das estratégias de aclimatação B e C. 

 
 
 

    

*Ensaio realizado sem transferência sucessiva de células. 

Parâmetros 

Transferências  
 
 

*Referência 
Estratégia B Estratégia C 

1ª  2ª 3ª 4ª 1ª  2ª 3ª 4ª 

Proporção de hidrolisado % (v/v) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Xilose inicial (g/L) 90,9 89,8 87,9 86,7 89,2 86,3 85 80,4 84 

Glicose inicial (g/L) 14,8 14,5 15,2 13,1 14,3 13,6 14,0 12,4 14,2 

Arabinose inicial (g/L) 14,9 15,1 15,4 13,7 14,6 14,1 14,8 12,9 15,2 

Consumo de xilose  (%) 16,4 57,2 3,1 5,4 14,7 3,5 3,5 1,5 3,6 

Consumo de glicose (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 12 

Consumo de arabinose (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Células inicial (g/L) 3,0 3,0 3,1 2,5 13,8 12,9 14,1 9,5 1,9 

Células final (g/L) 10,0 12,0 10,8 5,9 18,0 17,7 19,8 14,3 3,6 

Etanol (g/L) 12,5 14,5 9,0 4,1 11,0 5,8 5,4 5,7 1,4 

Glicerol (g/L) 0,0 0,0 2,2 3,4 0,0 0,0 4,2 3,6 0,0 

Tempo (h) 120 216 72 72 120 120 120 72 120 

YP/S (g/g) 0,40 0,21 0,44 0,25 0,38 0,25 0,31 0,38 0,27 

YX/S (g/g) 0,25 0,16 0,35 0,22 0,16 0,24 0,36 0,25 0,38 

QP (g/L.h) 0,10 0,07 0,13 0,06 0,10 0,05 0,05 0,08 0,01 

QS (g/L.h) 0,25 0,30 0,25 0,22 0,23 0,13 0,14 0,17 0,04 
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quando comparadas ao ensaio de referência realizado sem transferência 

sucessiva de células. Observa-se que tanto na estratégia B quanto na estratégia 

C, a levedura apresentou valores de YP/S (0,40 e 0,38 g/g, respectivamente) e QP 

(0,10 g/L.h) cerca de 1,5 e 10 vezes superiores, respectivamente, aos observados 

para o ensaio de referência (YP/S = 0,27 g/g e  QP = 0,01 g/L.h). Na segunda 

transferência da estratégia B a levedura apresentou um maior consumo de xilose 

(57,2%), e uma produção de etanol de 14,5 g/L após 216 horas, e embora a 

produtividade volumétrica em etanol ainda tenha sido superior ao ensaio de 

referência, o fator de conversão de substrato em produto mostrou uma redução 

de 22%. A partir da terceira transferência da estratégia B e da segunda 

transferência da estratégia C, houve uma redução da capacidade de consumo de 

xilose e produção de etanol pela levedura P. stipitis, tendo sido observados 

consumos de xilose inferiores a 5%. Nota-se ainda que na terceira e quarta 

transferências de ambas as estratégias a levedura apresentou uma produção de 

glicerol, tendo sido observadas concentrações entre cerca de 2 a 4 g/L deste 

produto após 72 horas de fermentação, o que pode ser atribuído a uma resposta 

fisiológica das células em condições de stress do meio de fermentação, visto que 

alterações na expressão de determinados genes tem como consequência a 

formação de determinados metabólitos com o glicerol (WALKER, 1998). 

Com os resultados obtidos, pode-se inferir que a levedura foi capaz de 

aumentar a capacidade de consumir xilose e produzir etanol em meio contendo 

concentração de cerca de 90 g/L deste açúcar, com a realização de 

transferências sucessivas nas estratégias B e C, sendo constatado um aumento 

na tolerância ao meio de fermentação até a primeira transferência.  

 

5.3.2.1 Fermentabilidade das Colônias Isoladas Dura nte as Estratégias de 

Aclimatação “B” e “C” 

 
Assim como na estratégia A, durante as transferências das estratégias de 

aclimatação B e C foram isoladas oito colônias de P. stipitis, as quais foram 

avaliadas quanto à capacidade de produção de etanol em meio constituído de 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a 70% (v/v). Diferente da estratégia 

de aclimatação A, em que as colônias foram isoladas de meio sólido constituído 

de 25% (v/v) de hidrolisado, as colônias provenientes das estratégias B e C foram 
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isoladas de meio sólido contendo hidrolisado a uma proporção de 45% (v/v), visto 

que estas foram capazes de crescer em meio sólido contendo maior proporção de 

hidrolisado.  

Na Figura 5.15 são mostradas colônias de leveduras cujas células são 

provenientes do crescimento na terceira e quarta transferências das estratégias 

de aclimatação B e C. Nota-se que, em decorrência do processo de aclimatação, 

as colônias isoladas apresentaram diferenciação morfológica, ou seja, 

apresentaram colônias com características lisas e rugosas. De fato, modificações 

morfológicas de colônias têm sido relatadas por Mohandas, Whelan e Panchal 

(1995), que avaliaram a aclimatação da levedura P. stipitis em hidrolisado 

hemicelulósico de madeira, verificaram que durante o isolamento de cepas de P. 

stipitis em meio contendo ácido acético a uma concentração de 0,5% (v/v), 

ocorreu diferenciação morfológica de colônias, sendo que as cepas adaptadas 

apresentaram tamanho maior e aspecto mais regular e sem ramificações como o 

observado para a cepa original. De acordo com Walker (1998), modificações 

morfológicas durante o isolamento de cepas mais adaptadas estão relacionadas 

com condições de stress ambiental, tais como elevada pressão osmótica, 

presença de compostos e metabólitos tóxicos, bem como a exaustão de 

nutrientes, que são capazes de levar a alterações nas características 

morfológicas de colônias de leveduras. Tal comportamento é corroborado pela 

análise microscópica das colônias isoladas (Figura 5.16). Nota-se nesta Figura, 

que as colônias rugosas apresentaram a formação de pseudo-hifas, enquanto que 

as colônias lisas apresentaram aspecto ovalado durante o crescimento. Jeffries et 

al. (2007) também constatou a formação de pseudo-hifas as quais estão 

geralmente relacionadas à condições de stress nas quais a levedura P. stipitis foi 

submetida devido às transferências sucessivas para meios contendo compostos 

tóxicos. 
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Figura 5.15 –  Colônias de P. stipitis isoladas em meio sólido, contendo 
hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a 25 (B e C) e 45% (v/v) (B3, B4, C3 e 
C4); (B e C) colônias de P. stipitis sem aclimatação; (B3) 3ª transferência da 
estratégia de aclimatação B; (B4) 4ª transferência da estratégia de aclimatação B; 
(C3) 3ª transferência da estratégia de aclimatação C; (D4) 4ª transferência da 
estratégia de aclimatação C. 
 
 
 

 
 

Figura 5.16 – Microscopia óptica das células de P. stipitis provenientes das 
colônias lisas (1) e rugosas (2). Fotos obtidas no microscópio com um aumento de 
400 vezes. 
 
 
 
 

1 2
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Como já mencionado, a avaliação da capacidade de fermentação das 

colônias isoladas nas estratégias B e C, foi realizada pela comparação de seus 

desempenhos durante o cultivo em meio constituído de hidrolisado a 70% (v/v). 

Os parâmetros fermentativos do cultivo das colônias isoladas e da cepa original 

de P. stipitis estão apresentados na Tabela 5.11. Nota-se que para todas as 

isoladas, o consumo de xilose variou de 17 e 24%, sendo a maior concentração 

de etanol, cerca de 5,0 g/L, obtida após 120 horas de fermentação. Observa-se 

ainda a produção de glicerol em todos os ensaios com as leveduras isoladas, com 

concentrações variando de 0,7 a 4,3 g/L. Quando comparados ao ensaio de 

referência, o qual foi realizado com a cepa original de P. stipitis, os ensaios com 

as isoladas apresentaram resultados semelhantes de consumo de xilose e 

produção de etanol. Tais resultados indicam que, apesar da melhoria observada 

nas fermentações em hidrolisado a 75% (v/v) durante a primeira transferência de 

ambas as estratégias de aclimatação B e C, as leveduras isoladas não foram 

capazes de manter tais características de consumo de xilose e produção de 

etanol. 

De um modo geral, os resultados das estratégias de aclimatação B e C 

mostraram que, a levedura P. stipitis perdeu gradativamente a capacidade de 

consumir xilose e produzir etanol em hidrolisado a 75% (v/v) com a realização de 

várias transferências sucessivas de células, sendo que o aumento da 

concentração de células transferidas não contribuiu para o aumento da 

fermentabilidade da levedura. Além disso, este estudo mostrou que a realização 

de uma etapa de transferência com menor concentração de células (estratégia B), 

foi importante para aumentar a fermentabilidade da levedura P. stipitis em 

hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a uma concentração de 75% (v/v). 
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Tabela 5.11 –  Parâmetros fermentativos do cultivo das colônias de Pichia stipitis isoladas durante as diferentes transferências das 
estratégias de aclimatação B e C, em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz. 
 

Parâmetros 
Colônias isoladas  

B75-1 C75-1 B75-2 C75-2 B75-3 C75-3 B75-4 C75-4  Cepa original  

Proporção de hidrolisado % (v/v) 65 65 65 65 65 65 65 65 70 

Xilose inicial (g/L) 76,2 78,8 78,2 76,7 78,3 76,4 75,8 78,5 84,0 

Glicose inicial (g/L) 12,9 13,2 13,3 12,6 12,6 12,1 12,2 13,0 14,2 

Arabinose inicial (g/L) 13,1 13,6 14,2 13,7 13,6 13,7 13,1 14,2 14,9 

Consumo de xilose (%) 19,5 19,7 24,0 17,0 21,0 21,4 23,0 20,0 3,6 

Consumo de glicose (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,0 

Consumo de arabinose (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Células inicial g/L) 1,7 1,8 1,3 1,6 1,7 1,5 1,6 1,7 1,9 

Células final (g/L) 8,2 8,3 7,8 4,3 4,0 8,7 9,9 7,7 3,6 

Etanol (g/L) 3,1 4,8 5,2 4,5 3,8 3,3 3,2 3,4 1,4 

Glicerol (g/L) 3,3 3,5 0,7 4,3 2,8 3,3 3,2 3,7 0,0 

Tempo (h) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

YP/S (g/g) 0,11 0,16 0,16 0,16 0,13 0,12 0,11 0,12 0,27 

YX/S (g/g) 0,30 0,30 0,23 0,16 0,14 0,29 0,32 0,26 0,38 

QP (g/L.h) 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 

QS (g/L.h) 0,23 0,24 0,27 0,21 0,24 0,24 0,25 0,24 0,04 
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5.3.3 Perfil Fermentativo Durante as Estratégias de  Aclimatação “D” e “E” 

 

De maneira semelhante à estratégia de aclimatação A, nesta etapa, a 

levedura Pichia stipitis foi submetida ao processo de transferência sucessiva para 

meios contendo concentrações crescentes de hidrolisado até a proporção de 

75% (v/v), porém nas estratégias D e E a levedura não foi submetida à etapa de 

pré-ativação em meio semissintético, conforme descrito na Figura 4.4, do Item 

4.5.4. A estratégia D foi realizada em condições de menor aeração, mantendo a 

proporção de 2,5:1 de Vfrasco/Vmeio, enquanto que a estratégia E foi realizada em 

condições de maior aeração, tendo sido mantida uma proporção de 5:1 de 

Vfrasco/Vmeio.  

A Figura 5.17 apresenta os perfis de consumo de açúcares, produção de 

etanol e crescimento celular durante as transferências sucessivas de células para 

concentrações crescentes de hidrolisado das estratégias D e E. Observa-se que 

tanto o consumo de xilose quanto a produção de etanol pela levedura P. stipitis 

aumentaram com o aumento da aeração do meio em todas as transferências 

realizadas. Nota-se que na fermentação 1 (H45), de ambas as estratégias de 

aclimatação, a levedura foi capaz de consumir totalmente a glicose e a xilose 

após 24 e 48 horas, respectivamente. Nota-se ainda que a aeração do meio 

favoreceu a velocidade de consumo de xilose pela levedura P. stipitis. Por 

exemplo, a concentração residual de xilose após 24 horas no meio menos aerado 

foi de 40 g/L, enquanto que no meio de maior aeração este valor foi de 25 g/L. 

Com relação à máxima produção de etanol alcançada nestes ensaios, observa-se 

uma produção de 15 g/L no meio menos aerado e 20 g/L no meio mais aerado 

após 36 horas. Estes resultados demonstram o impacto da aeração sobre a 

fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz não 

destoxificado por P. stipitis.  

Quando as células foram transferidas para o meio H60 (Figura 5.17), o 

consumo de xilose e a produção de etanol no meio mais aerado (estratégia E) 

foram também superiores ao obtido no meio menos aerado (estratégia D). No 

meio mais aerado a levedura P. stipitis consumiu praticamente toda a xilose e 

produziu cerca de 27 g/L de etanol após 72 horas. No entanto, na condição de 

menor aeração  a  levedura  não  foi  capaz    de   consumir   totalmente   a xilose,  
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 (a) 
 

 

(b) 

 
 
 
Figura 5.17 – Consumo de xilose e glicose (a), crescimento celular e produção de 
etanol (b) pela levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de 
arroz, nas transferências sucessivas de células das estratégias de aclimatação D 
(linha pontilhada) e E (linha sólida).  
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restando ainda cerca de 20 g/L deste açúcar, tendo produzido 20 g/L de etanol 

após o mesmo tempo de fermentação.   

Com a realização da segunda transferência para meios contendo 

hidrolisado a 75% (v/v), observou-se um consumo reduzido de xilose e incompleta 

assimilação desta pentose para ambas as condições de aeração avaliadas. Na 

estratégia de menor aeração (D) a máxima produção de etanol alcançada foi de 

15 g/L após 96 horas, restando ainda cerca de 40 g/L de xilose neste tempo de 

fermentação, enquanto que na estratégia de maior aeração (E) a máxima 

produção de etanol foi 25 g/L após 72 horas, restando cerca de 25 g/L de xilose 

par este período. 

A partir destes resultados, é possível afirmar que a levedura P. stipitis é 

capaz de fermentar hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz não 

destoxificado com elevadas concentrações de xilose (76 g/L), após uma 

transferência sucessiva de células sob condições mais aeradas (estratégia E).  

Tais resultados demonstram a importância de um fornecimento adequando de 

oxigênio, juntamente com o cultivo sucessivo como um modo de superar a 

presença de compostos tóxicos presentes no hidrolisado. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Agbogbo et al. (2008), que avaliaram a 

aclimatação da levedura P. stipitis em hidrolisado de sabugo de milho não 

destoxificado contendo 40 g/L de glicose e 25 g/L de xilose, em diferentes 

condições de agitação (100 e 150 rpm). Estes autores reportaram que a levedura 

P. stipitis adaptada quando cultivada na condição de menor aeração foi capaz de 

consumir 72% dos açúcares, alcançando a máxima produção de etanol, cerca de 

18,4 g/L, após 96 horas. Já com o aumento da aeração (150 rpm), a levedura 

adaptada apresentou um consumo de 95% de açúcares, tendo produzido cerca 

de 25,1 g/L de etanol em um tempo menor, após 72 horas. Desta forma, 

semelhante ao observado no presente trabalho, estes autores constataram que a 

aclimatação da levedura P. stipitis aos compostos tóxicos presentes no 

hidrolisado foi favorecida em condições de maior disponibilidade de oxigênio. 

Na Tabela 5.12 são mostrados os parâmetros fermentativos de P. stipitis 

durante as transferências realizadas nas estratégias de aclimatação D e E. Com 

relação à fermentação 1 (H45), observa-se que o uso de condições de maior 

aeração (estratégia E)  proporcionou  um  ganho  de  aproximadamente  17%  nos 
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Tabela 5.12 –  Parâmetros fermentativos do cultivo da levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, 
durante as transferências sucessivas de células da estratégia de aclimatação A. 

 

Parâmetros 
  Fermentação 1    1ª Transferência    2ª Transferência *Referência 

D E D E D E D E 

Proporção de hidrolisado % (v/v) 45 45 60 60 75 75 75 75 

Xilose inicial (g/L) 53,6 49,3 76,3 75,8 86,1 82,8 84,0 78,5 

Glicose inicial (g/L) 9,6 8,8 12,4 11,3 15,8 15,0 14,2 14,5 

Arabinose inicial (g/L) 10,1 9,8 12,7 12,9 16,3 15,9 15,4 15,6 

Consumo de xilose  (%) 58,4 76,0 71,2 96,0 49,6 68,3 3,6 57,4 

Consumo de glicose (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,0 100,0 

Consumo de arabinose (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Células inicial (g/L) 1,7 1,3 1,8 1,8 2,5 2,2 1,9 2,7 

Células final (g/L) 7,5 12,5 12,4 18,5 13,5 18,5 3,6 12,9 

Etanol (g/L) 15,9 20,3 20,0 26,8 15,6 24,1 1,4 14,8 

Tempo (h) 36 36 72 72 96 72 120 72 

YP/S (g/g) 0,40 0,47 0,31 0,32 0,26 0,33 0,27 0,24 

YX/S (g/g) 0,13 0,25 0,16 0,16 0,18 0,22 0,38 0,15 

QP (g/L.h) 0,44 0,56 0,28 0,37 0,16 0,34 0,01 0,20 

QS (g/L.h) 1,14 1,29 0,93 1,17 0,61 1,00 0,04 0,80 

   *Referências D e E: proporção de Vfrasco/Vmeio de 2,5:1 e 5:1, respectivamente, sem transferência sucessiva de células. 
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valores de conversão de substrato em produto, e 27% na produção de etanol e na 

produtividade volumétrica em etanol.  

Observa-se ainda na Tabela 5.12, que durante as transferências das 

células para concentrações crescentes de hidrolisado sob condições de maior 

aeração (estratégia E), a levedura foi capaz de manter o fator de conversão de 

substrato em produto em torno de 0,33 g/g, e a produtividade volumétrica em 

etanol próxima a 0,35 g/L.h, indicando uma aclimatação da levedura aos meios 

contendo concentrações crescentes de compostos inibidores. Por outro lado, sob 

condições de menor aeração (estratégia D), observa-se uma queda gradativa nos 

valores de produtividade volumétrica em etanol (de 0,28 para 0,16 g/L.h) e na 

velocidade de consumo de substrato (de 0,93 para 0,61 g/L.h) quando a 

proporção de hidrolisado foi aumentada de 60 para 75% (v/v), respectivamente. 

Para avaliar a aclimatação de P. stipitis na maior concentração de xilose, 

ensaios fermentativos com a levedura foram realizados sem transferência 

sucessiva de células nas condições de maior e menor aeração (referência). Nota-

se na Tabela 5.12, que no ensaio de referência realizado na condição de menor 

aeração, a levedura foi capaz de consumir 12 e 3,6% de glicose e xilose, 

respectivamente, apresentando uma produção de apenas 1,4 g/L de etanol após 

120 horas. Já no ensaio de referência realizado na condição de maior aeração, os 

resultados foram bastante superiores, sendo que a levedura apresentou um 

consumo total de glicose, além de um consumo de 57,4% de xilose e uma 

produção de etanol de 14,8 g/L após 72 horas. Estes resultados confirmam a 

importância de condições adequadas de fornecimento de oxigênio para a 

levedura com o objetivo de contornar os efeitos de inibição causados pela 

presença de compostos tóxicos.  

Os resultados da Tabela 5.12 mostram também que os valores de QP 

(0,34 g/L.h) e YP/S (0,33 g/g) obtidos na segunda transferência foram 

consideravelmente superiores aos observados nos ensaios realizados sem 

transferência sucessiva mesmo na condição de maior aeração (QP = 0,20 g/L.h e 

YP/S = 0,24 g/g). Tais resultados indicam que tanto as transferências sucessivas 

de células bem como o aumento da aeração favoreceram o processo de produção 

de etanol pela levedura Pichia stipitis, em hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz não destoxificado. 
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5.3.3.1 Fermentabilidade das Colônias Isoladas Dura nte as Estratégias de 

Aclimatação “D” e “E” 

 
Durante as estratégias de aclimatação D e E foram isoladas quatro 

colônias provenientes das transferências realizadas em hidrolisado a 60 e 75% 

(v/v), conforme demonstrado na Figura 4.2 do Item 4.5.1. As colônias foram 

isoladas em meio sólido constituído de 25% (v/v) de hidrolisado, uma vez que as 

mesmas não apresentaram crescimento em meios contendo maiores proporções 

de hidrolisado. Para avaliar o perfil fermentativo das colônias isoladas, ensaios 

foram realizados em meio constituído por hidrolisado na proporção de cerca de 

60% (v/v) na condição de maior aeração, ou seja, mantendo-se uma proporção de 

5:1 de Vfrasco/Vmeio.  

Na Tabela 5.13, estão mostrados os parâmetros fermentativos do cultivo 

das leveduras isoladas durante as estratégias D e E, bem como do ensaio 

realizado com a cepa original nas mesmas condições de aeração. Observam-se 

poucas variações nos valores dos parâmetros fermentativos de todas as 

leveduras isoladas, tendo em vista que o consumo de xilose ficou em torno de 

65% e a concentração de etanol situou-se em torno de 14,0 g/L após 120 horas 

de fermentação, indicando que as cepas isoladas não mantiveram as 

características observadas durante as transferências sucessivas. Segundo 

Almeida (2009), o aumento da tolerância de leveduras decorrente de estratégias 

de aclimatação, podem estar relacionados com dois diferentes mecanismos: o 

primeiro refere-se a mutações genéticas espontâneas e o segundo ao aumento 

da expressão gênica e de atividades enzimáticas, sendo que neste último as 

características de maior tolerância não se mantêm após o isolamento de cepas. 

Desta forma, a maior robustez da levedura e, consequente aumento da 

capacidade fermentativa é dependente do processo de aclimatação utilizado, 

como o número de transferências de células, e condições ambientais como a 

presença de inibidores, pressão osmótica, aeração e fontes de carbono. 
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Tabela 5.13 –  Parâmetros fermentativos do cultivo das colônias de Pichia stipitis isoladas durante as diferentes 
transferências das estratégias de aclimatação D e E, em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz. 

 

Parâmetros 
Colônias isoladas  

Cepa original 
D60 E60 D75 E75 

Proporção de hidrolisado % (v/v) 70 70 70 70 70 

Xilose inicial (g/L) 80,5 77,4 73,3 80,0 78,5 

Glicose inicial (g/L) 14,6 14,0 13,3 14,6 14,5 

Arabinose inicial (g/L) 15,1 14,9 14,5 15,4 15,1 

Consumo de xilose (%) 65,0 67,6 74,2 70,3 57,4 

Consumo de glicose (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Consumo de arabinose (%) 0 0 0 0 0 

Células inicial g/L) 2,2 2,8 2,8 2,7 2,7 

Células final (g/L) 12,0 12,2 13,6 12,8 12,9 

Etanol (g/L) 15,6 14,1 11,8 12,1 14,8 

Tempo (h) 72 72 72 72 72 

YP/S (g/g) 0,24 0,22 0,15 0,16 0,24 

YX/S (g/g) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 

QP (g/L.h) 0,22 0,20 0,16 0,17 0,20 

QS (g/L.h) 0,93 0,92 0,94 0,98 0,80 
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De acordo com a literatura as condições ambientais, tais como oxigenação 

do meio, fontes de carbono e compostos inibidores do metabolismo microbiano 

influenciam fortemente a expressão gênica e a síntese de enzimas em leveduras. 

Jeffries e Van Vleet (2009) avaliaram a influência da oxigenação e de diferentes 

fontes de carbono sobre a expressão gênica e enzimática da levedura Pichia 

stipitis. Os autores avaliaram 88 transcrições de genes envolvidos direta ou 

indiretamente nas vias glicolítica, pentose fosfato e ciclo do ácido cítrico, para 

cultivos da levedura P. stipitis CBS 6054, em diferentes condições de 

fornecimento de oxigênio (aeróbio e oxigênio limitado), assim como diferentes 

fontes de carbono (glicose, xilose ou arabinose). Estes autores observaram uma 

grande influência de ambas as condições ambientais avaliadas (nível de 

fornecimento de oxigênio e tipo de fonte de carbono), sobre a expressão gênica 

assim como na síntese enzimática. Os autores sugerem ainda que a expressão 

de genes pode ser estimulada por diferentes fatores ambientais, inclusive pela 

presença de compostos tóxicos, o que é um comportamento muito interessante, 

principalmente para o desenvolvimento de estratégias de aclimatação ou 

superação da toxicidade de hidrolisados, uma vez que as células podem através 

destes mecanismos de expressão gênica aumentar sua tolerância à presença de 

compostos inibidores. 

Liu et al. (2004) avaliaram as respostas adaptativas das leveduras 

Saccharomyces cerevisiae e P. stipitis NRRL-Y 7124, em diferentes 

concentrações de furfural e hidroximetilfurfural (10, 30 e 60 mmol/L). Segundo os 

autores, as leveduras submetidas à aclimatação na presença destes compostos 

inibidores apresentaram diferenças nas dinâmicas de expressão com 

consequente melhora na fermentação a etanol. O autor identificou aumento da 

atividade de certas enzimas sob condições de stress como, por exemplo, a 

indução da álcool desidrogenase pela presença de álcool furfurílico (produto de 

degradação do furfural). Os autores propõem ainda que a fase de latência no 

crescimento da levedura em meio contendo compostos tóxicos pode ser vista 

como uma medida do nível de tolerância para as diferentes cepas submetidas às 

mesmas condições, uma vez que durante a fase de latência as leveduras passam 

por processos de aclimatação, principalmente ligados a síntese enzimática, e 

deste modo, menores períodos de latência representam uma maior aclimatação 

da levedura às condições ambientais do meio de cultura. 
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5.3.4 Análise Comparativa dos Resultados das Difere ntes Estratégias de 

Aclimatação 

 

 Na Figura 5.18 estão apresentados os perfis de consumo de xilose e 

produção de etanol pela levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz nas diferentes estratégias de aclimatação avaliadas. Observa-se 

que as estratégias de aclimatação foram capazes de influenciar o perfil de 

consumo de xilose e a produção de etanol pela levedura P. stipitis. Nota-se que 

nas estratégias B e C a levedura P. stipitis foi capaz de consumir cerca de 16% de 

xilose, tendo produzido cerca de 12 g/L de etanol após 120 horas. Estes 

resultados indicam que a realização de muitas etapas de transferências 

sucessivas (estratégias B e C), quando comparada às demais estratégias, foram 

as que apresentaram menor contribuição para o processo fermentativo. Nota-se 

ainda que a emprego de elevadas concentrações de células durante as 

transferências, como realizado na estratégia C, não mostrou grande influência, 

tendo em vista que os resultados de ambas as estratégias, B e C, foram muito 

semelhantes.  

Verifica-se ainda na Figura 5.18, que na estratégia de aclimatação D, a 

levedura P. stipitis apresentou um consumo de xilose de cerca de 75% após 72 

horas de cultivo, enquanto que na estratégia A, para este mesmo tempo, o 

consumo de xilose apresentado pela levedura foi de apenas 47%, tendo a 

levedura apresentado ainda um consumo reduzido deste açúcar. Em relação à 

produção de etanol, a máxima concentração alcançada na estratégia A foi de 

19 g/L após 72 horas, enquanto que na estratégia D, a levedura foi capaz de 

atingir concentração semelhante 24 horas antes do observado na estratégia A. O 

maior desempenho da levedura P. stipitis no consumo de xilose e produção de 

etanol observado na estratégia D em relação à estratégia A, sugerem que a 

realização de etapas de cultivo em meio semissintético, como realizado na 

estratégia A, podem interferir de forma negativa na aclimatação.  

Com relação à influência da aeração no processo de aclimatação, verifica-

se na Figura 5.18, que o emprego de condições de maior disponibilidade de 

oxigênio na estratégia E, favoreceu tanto o consumo de xilose quanto a produção 

de etanol, em relação à estratégia D, realizada  nas  mesmas  condições,   exceto 
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(a)  

 
 

 

(b) 

 

 
 
Figura 5.18 – Perfis de consumo de xilose (a) e produção de etanol (b) da 
levedura P. stipitis de diferentes transferências realizadas durante as estratégias 
de aclimatação A, B, C, D e E em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a 
75% (v/v).  
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pelo menor nível de aeração. Na estratégia D, a levedura foi capaz de consumir 

cerca de 70% da xilose e produzir cerca de 20 g/L de etanol após 72 horas, 

enquanto que na estratégia E, para este mesmo período, houve um consumo total 

da xilose e a produção de cerca de 27 g/L de etanol, o que corresponde a uma 

produção 35% superior. Estes resultados sugerem que em condições de maior 

aeração a levedura é capaz de superar mais facilmente os efeitos de inibição 

causados por compostos tóxicos como furanos, ácido acético e compostos 

fenólicos, os quais estão presentes no hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz utilizado no presente trabalho. Muitos autores reportam que a presença 

destes inibidores pode levar a um desequilíbrio no balanço redox das células, 

tendo em vista que na presença de furfural, por exemplo, ocorre uma escassez de 

NADH, acarretando em um acúmulo de acetaldeído com consequente diminuição 

da produção de etanol, além da diminuição dos níveis de ATP interferindo no 

crescimento microbiano. Desta forma, no presente trabalho os maiores níveis de 

fornecimento de oxigênio utilizados na estratégia E propiciaram condições mais 

adequadas para que a levedura superasse os possíveis problemas relativos ao 

desequilíbrio do balanço redox causado pela presença de compostos inibidores. 

Estes resultados corroboram com o reportado por Agbogbo (2008) que também 

observaram que em condições de maior aeração, a aclimatação da levedura P. 

stipitis em hidrolisado hemicelulósico foi favorecida em condições de maior 

disponibilidade de oxigênio, levando ao aumento da tolerância aos compostos 

inibidores.   

É importante salientar que o objetivo das estratégias de aclimatação no 

presente trabalho foi também de se utilizar elevadas proporções de hidrolisado 

hemicelulósico sem destoxificação. Desta forma a estratégia E, após uma 

transferência sucessiva de células e com a utilização de maior aeração foi a 

estratégia que proporcionou os resultados mais relevantes de produção de etanol 

em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz com uma concentração de xilose 

próxima a 80 g/L, alcançando produção de etanol de cerca de 27 g/L e um fator 

de conversão de substrato em produto e produtividade volumétrica em etanol de 

0,32 g/g e 0,37 g/L.h, respectivamente. Estes resultados são ainda mais 

relevantes quando levado em conta a concentração de açúcares utilizada no 

presente trabalho, visto que tal concentração é bastante superior às encontradas 
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na literatura em trabalhos de aclimatação da levedura P. stipitis a hidrolisados 

hemicelulósicos, como nos trabalhos de Zhu et al. (2009) e Huang et al. (2009). 

Zhu et al. (2009) avaliaram a aclimatação da levedura P. stipitis ao 

hidrolisado hemicelulósico de palha de milho constituído de 30 g/L de xilose 

através de transferências sucessivas para meios contendo concentrações 

crescentes de hidrolisado. A aclimatação foi realizada em concentrações de 

hidrolisado que variaram entre 10 e 50% (v/v), sendo que em cada concentração 

foram realizados três cultivos sucessivos da levedura. Além disso, em todas as 

etapas de transferência, a concentração de xilose se manteve em 30 g/L por 

adição de açúcar comercial ao meio. Neste trabalho, os autores reportam 

produções de etanol de 11 g/L a partir de 30 g/L de xilose a 10% (v/v) de 

hidrolisado, e um YP/S e QP de 0,36 g/g e 0,50 g/L.h. Entretanto, na primeira 

transferência para meio contendo hidrolisado a 50% (v/v) o autor relatou reduções 

nos valores dos parâmetros YP/S (53%) e QP (60%). Além da gradual perda da 

capacidade fermentativa da levedura P. stipitis, o autor relata ainda que a 

levedura foi capaz de suportar a presença de inibidores até uma concentração de 

50% (v/v) de hidrolisado hemicelulósico. 

Huang et al. (2009) também empregaram a aclimatação da levedura P. 

stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz constituído de 20 e 5 g/L 

de xilose e glicose, respectivamente. O hidrolisado foi ainda suplementado com 

açúcares para obter sempre uma concentração final de 30 g/L de xilose e 10 g/L 

de glicose. Neste trabalho, o autor reporta a realização de cinco transferências 

sucessivas de células para concentrações crescentes de hidrolisado até 100% 

(v/v), além da realização de 60 repiques sucessivos em meio sólido para isolar a 

cepa adaptada. Segundo os autores, a fermentação realizada com a cepa mais 

tolerante produziu cerca de 10 g/L de etanol e apresentou um aumento de 10% 

em QP (0,24 g/L.h) e YP/S (0,44 g/g) quando comparada com a cepa não 

adaptada, ambas realizadas em meio constituído de hidrolisado a uma 

concentração de xilose de cerca de a 25 g/L. De acordo com os autores a 

aclimatação da levedura P. stipitis pode ser atribuída à síntese de novas enzimas 

ou cofatores que levam a um metabolismo de açúcares mais eficiente, reduzindo 

os efeitos dos compostos inibidores.  

Para comparar a aclimatação da levedura P. stipitis na concentração 

próxima a 80 g/L de xilose, estão apresentados na Figura 5.19 os perfis de 
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consumo de xilose e produção de etanol da 1ª transferência de células da 

estratégia E juntamente com o ensaio de referência, o qual foi realizado sem 

transferência sucessiva de células. Nota-se que a levedura P. stipitis foi capaz de 

consumir totalmente a xilose, tendo apresentado uma produção de etanol próxima 

a 27 g/L após 72 horas. Já no ensaio realizado sem cultivo sucessivo de células, 

a levedura apresentou um consumo parcial de xilose, apenas 32%, tendo 

apresentado uma concentração de cerca de 10 g/L após 72 horas. Estes 

resultados foram muito superiores aos observados no ensaio de referência, 

indicando que o ganho da realização de transferências sucessiva de células em 

meio contendo maior aeração.  

 

 

 

 

 
 
Figura 5.19 – Perfis de consumo de xilose (a) e produção de etanol (b) da 
levedura P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz a 70% (v/v), 
durante a 1ª transferência da estratégia E e o ensaio de referência realizado na 
condição de maior aeração (proporção de 5:1 de Vfrasco/Vmeio).  
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Embora as estratégias de aclimatação avaliadas no presente trabalho não 

tenham resultado em cepas mais robustas aos inibidores, tais estratégias 

permitiram alcançar resultados relevantes no aumento da tolerância da levedura 

P. stipitis aos inibidores por meio de cultivos sucessivos, tendo a estratégia E 

apresentado os melhores resultados dentre as estratégias avaliadas. Portanto, 

tais condições de aclimatação foram escolhidas para ser utilizada na etapa 

seguinte do presente trabalho. 

 

 

5.4 FERMENTAÇÃO DO HIDROLISADO HEMICELULÓSICO DE PA LHA DE 

ARROZ PELA LEVEDURA Pichia stipitis EM BIORREATOR 

 

Com a finalidade de avaliar a cinética de fermentação da levedura P. stipitis 

na melhor condição proposta a partir dos estudos de aclimatação, foram 

realizadas fermentações em biorreator a partir de hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz a 70% (v/v). Para a aclimatação das células de P. stipitis foram 

realizados três cultivos sucessivos em meios contendo hidrolisado hemicelulósico 

nas proporções de 25, 45 e 60% (v/v), mantendo-se a condição mais aerada em 

frascos Erlenmeyer, ou seja, uma proporção de 5:1 de Vfrasco/Vmeio. Para fins de 

comparação também foi realizada uma fermentação controle com inóculo 

proveniente de um único cultivo realizado em hidrolisado a 25% (v/v) por 24 

horas.  

Na Figura 5.20 estão mostrados os perfis de consumo de açúcares, 

produção de etanol e crescimento celular das fermentações em biorreator 

empregando células provenientes de cultivos com transferências sucessivas 

(CTS) e sem transferência sucessiva (STS). Na fermentação realizada com 

células sem transferência sucessiva (STS) a levedura apresentou um consumo 

completo de glicose após 60 horas de cultivo, e um consumo incompleto de xilose 

de cerca de 50% após 120 horas.  Com relação à fermentação empregando 

células adaptadas (CTS), a levedura foi capaz de consumir totalmente a glicose 

após 36 horas, consumindo aproximadamente 70% da xilose após 120 horas. 

Estes resultados indicam que a aclimatação da levedura ao hidrolisado por 

transferências sucessivas foi capaz de aumentar consideravelmente o consumo 

de   açúcares,  indicando   uma  menor  inibição  do  metabolismo  da  levedura,  e  
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Figura 5.20 –  Consumo de açúcares (xilose e glicose), crescimento celular e 
produção de etanol dos ensaios CTS (__) e STS (__), realizados em hidrolisado 
hemicelulósico de palha de arroz a 70% (v/v) pela levedura P. stipitis.  
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consequentemente uma maior tolerância das células aos compostos inibidores 

presentes no hidrolisado. De fato, o aumento do consumo de açúcares em 

decorrência da aclimatação de leveduras está relacionado ao aumento na 

tolerância das células aos compostos inibidores presentes no hidrolisado 

(PALMQVIST; HAHN-HAGERDAL, 2000; BOYER, 1992). 

 Com relação ao crescimento celular, mostrado na Figura 5.20b, observa-se 

uma fase de latência de 24 horas no ensaio realizado sem transferência 

sucessiva de células, enquanto que no ensaio realizado com transferência 

sucessiva a levedura foi capaz de crescer logo no início da fermentação. De fato, 

a redução ou a completa eliminação da fase de latência no crescimento de 

leveduras adaptadas tem sido observada em diversos trabalhos como o de Nigam 

(2001a) e Huang et al. (2009). Nigam (2001a) reportou uma redução da fase de 

latência no crescimento e na produção de etanol de cerca de 30 a 35 horas em 

decorrência da aclimatação da levedura P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico 

de madeira. Em trabalho semelhante, Huang et al. (2009) também reportaram 

uma completa eliminação da fase de latência quando utilizada uma cepa 

adaptada de P. stipitis na fermentação de hidrolisado hemicelulósico de palha de 

arroz. Segundo Liu et al. (2004), durante a fase de latência do crescimento 

celular, as leveduras passam por mudanças fisiológicas relacionadas com a 

aclimatação à presença de compostos inibidores.  Desta forma, a redução na fase 

de latência, em decorrência de processos de aclimatação, indica que as cepas 

aclimatadas foram capazes de desenvolver uma maior tolerância aos compostos 

inibidores presentes no hidrolisado.  

Em relação à produção de etanol (Figura 5.20c), observa-se que na 

fermentação em que foram empregadas células adaptadas por cultivos com 

transferências sucessivas (CTS), a máxima concentração de etanol foi de 18,5 g/L 

após 108 horas de cultivo, enquanto que na fermentação empregando células não 

adaptadas (STS), foi alcançada uma concentração de 12,5 g/L, neste mesmo 

período de cultivo. Estes resultados demonstram que o processo de aclimatação 

contribuiu para uma maior tolerância de P. stipitis aos inibidores presentes no 

hidrolisado, visto que a levedura adaptada apresentou um aumento de cerca de 

50% na máxima concentração de etanol produzida, mesmo empregando 

hidrolisado com elevadas concentrações de açúcares e sem a realização de 

tratamentos de destoxificação. 
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 Na Tabela 5.14 estão apresentados os parâmetros fermentativos referentes 

às fermentações com transferência sucessiva (CTS) e sem transferência 

sucessiva de células (STS). Observa-se nesta Tabela que, apesar da aclimatação 

da levedura não ter proporcionado reduções no tempo necessário para alcançar a 

máxima concentração de etanol, o consumo de açúcares e a concentração de 

etanol obtida na fermentação com células adaptadas foram consideravelmente 

superiores aos observados para o cultivo empregando células não adaptadas. 

As velocidades de consumo de substrato observadas nos ensaios CTS e 

STS foram de 0,58 e 0,43 g/L.h, respectivamente, mostrando um aumento não 

apenas na quantidade de substrato consumido, mas também um aumento de 

35% na sua velocidade de consumo, em decorrência das transferências 

sucessivas de células. Além da maior velocidade de consumo de substrato, a 

produção de etanol no ensaio CTS aumentou em cerca de 50% em relação ao 

ensaio STS. O ensaio CTS mostrou ainda 43% de aumento no crescimento 

celular e um aumento de 50% na produtividade volumétrica em etanol. No 

entanto, o fator de conversão de substrato em produto em ambos os ensaios foi 

bastante similar. 

 De um modo geral, o cultivo sucessivo de células do inóculo proporcionou 

tanto aumentos no consumo de açúcares, no crescimento celular e na produção 

de etanol, além da eliminação da fase de latência. Estes resultados indicam que 

estratégias de aclimatação de levedura a meios constituídos de compostos 

tóxicos, são métodos eficazes para superação de inúmeros problemas relativos 

às condições de stress fisiológico e inibição do metabolismo microbiano, porém as 

respostas adaptativas da levedura P. stipitis são dependentes do número de 

transferências sucessivas, concentração celular e oxigenação do meio de 

fermentação. 

De fato, o emprego de estratégias de aclimatação como forma de aumentar 

a tolerância de leveduras a compostos tóxicos presentes em hidrolisados de 

materiais lignocelulósicos é bastante reportada (Huang et al., 2009; Agbogbo et 

al., 2008; Nigam, 2001a; Nigam, 2001c), sendo os resultados obtidos no presente 

trabalho, comparáveis a outros estudos encontrados na literatura que também 

descrevem o emprego de estratégias de aclimatação da levedura Pichia stipitis a 

hidrolisados hemicelulósicos. 
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Tabela 5.14 –  Parâmetros fermentativos dos ensaios realizados em biorreator 
com transferência sucessiva de células (CTS) e sem transferência sucessiva 
(STS). 
 

Parâmetros CTS STS 

Tempo de fermentação (h) 108 108 

*Substrato inicial (g/L) 93,3 94,0 

Xilose (g/L) 79,0 79,7 

Glicose (g/L) 14,3 14,3 

Consumo de substrato (%) 67,0 50,6 

Consumo de xilose (%) 60,0 42,0 

Consumo de glicose (%) 100,0 100,0 

Célulasinicial (g/L) 3,0 2,7 

Célulasfinal (g/L) 11,6 8,1 

Duração da fase lag (h) 0 24 

Etanol (g/L) 18,5 12,5 

YP/S (g/g) 0,31 0,29 

YX/S (g/g) 0,15 0,11 

QP (g/L.h) 0,18 0,12 

QS (g/L.h) 0,58 0,43 

ηP/S (%) 61,0 57,0 
*Substrato = glicose e xilose 
 
 
 No trabalho de Nigam (2001c), foi avaliada a produção de etanol por Pichia 

stipitis em hidrolisado hemicelulósico de palha de trigo contendo 45 g/L de xilose 

e 6,4 g/L de glicose. A estratégia de aclimatação reportada por este autor foi a 

realização de transferências sucessivas da levedura para concentrações 

crescentes de hidrolisado (20, 40, 60 e 80 % (v/v)), sendo isolada uma cepa do 

meio de maior concentração, que em seguida foi submetida a 39 subcultivos em 

hidrolisado a 50% (v/v), sendo a levedura adaptada mantida em meio sólido 

contendo a mesma proporção de hidrolisado. Neste trabalho a cepa adaptada 

alcançou um fator de conversão de substrato em produto de 0,27 g/g e uma 

produtividade volumétrica de 0,10 g/L.h, o que quando comparados a cepa 
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original (YP/S =0,15 g/g e QP =0,03 g/L.h), representam aumentos da ordem de 85 

e 230% para YP/S e QP, respectivamente.  

 Resultados semelhantes aos do presente trabalho também foram 

reportados por Oliveira (2010), que avaliou a aclimatação de uma linhagem de P. 

stipitis para a produção de etanol em biorreator de bancada a partir de hidrolisado 

hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar não destoxificado contendo uma 

concentração de xilose de 50 g/L. Este autor realizou 45 repiques da levedura em 

meio sólido contendo concentrações crescentes de hidrolisado, sendo realizado 

posteriormente dois cultivos sucessivos das células em meio líquido contendo 

hidrolisado a 25 e 50%. O autor reportou uma produção de etanol de 22,5 g/L, 

bastante similar ao alcançado no presente trabalho. Segundo o autor a linhagem 

aclimatada proporcionou aumentos de 50, 170, e 55% no crescimento celular, 

produção de etanol e produtividade volumétrica em etanol, respectivamente, em 

relação à linhagem sem aclimatação. 

Em outro trabalho, Nigam (2001b) avaliou o emprego de uma cepa adaptada 

da levedura P. stipitis sobre a produção de etanol a partir de licor sulfítico 

(subproduto da indústria papeleira). A aclimatação da levedura foi realizada 

através de cultivos com transferências sucessivas para meios de fermentação 

contendo concentrações crescentes de licor sulfítico (20, 40, 60 e 80 % (v/v)), 

sendo as células adaptadas isoladas deste cultivo, e mantidas em meio sólido 

constituído de 50% (v/v) de licor. Para avaliar a influência da aclimatação da 

levedura sobre o processo de produção de etanol foram realizadas fermentações 

em reator de bancada usando a levedura adaptada e a cepa original (Pichia 

stipitis NRRL Y-7124), em meio de fermentação constituído de licor sulfítico com 

uma concentração de cerca de 40 g/L de xilose, 10 g/L de manose e 6 g/L de 

glicose. Na fermentação empregando a cepa original, a levedura foi capaz de 

produzir 1,2 g/L de etanol, consumindo apenas 14 % dos açúcares após 90 horas, 

e alcançando uma produtividade volumétrica em etanol e fator de conversão de 

substrato em produto de 0,01 g/L.h e 0,16 g/g, respectivamente. Quando 

comparado aos resultados obtidos na fermentação com a cepa adaptada, na qual 

a levedura alcançou uma concentração de etanol de 6,7 g/L e consumindo 44 % 

dos açúcares, após 90 horas de cultivo, foi verificado que o processo de 

aclimatação foi capaz de aumentar em sete vezes a produtividade volumétrica em 

etanol, dobrando o valor do fator de conversão de substrato em produto.  
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O emprego de células aclimatadas por transferências sucessivas na 

fermentação em biorreator proporcionou ganhos de 7% em YP/S e 50% em QP 

quando comparado com a fermentação realizada sem transferência sucessiva. 

Apesar deste aumento observado nos valores dos parâmetros em biorreator, a 

fermentação realizada em frascos agitados empregando a mesma estratégia 

resultou em maiores aumentos nos valores de YP/S (35%) e QP (85%) quando 

comparadas ao ensaio de referência em frascos agitados. Os melhores resultados 

observados em frascos agitados podem estar relacionados às diferentes 

condições de aeração empregadas em frascos e em biorreator. Desta forma, o 

emprego de condições de aeração mais adequadas em biorreator pode contribuir 

para a melhoria do processo de produção de etanol, possibilitando alcançar 

ganhos comparáveis aos observados em frascos agitados. 
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6 CONCLUSÕES  

  
Os resultados do presente trabalho evidenciaram que tanto o tipo de fonte 

de nitrogênio, quanto a adequada combinação de tais fontes são aspectos 

importantes a se considerar em um processo fermentativo. No presente trabalho 

foi constatado que a adição de ácido glutâmico, fosfato de amônio e extrato de 

levedura apresentaram uma grande contribuição para a produção de etanol por 

Pichia stipitis em meio semissintético. 

O estudo da suplementação nutricional do hidrolisado hemicelulósico de 

palha de arroz mostrou que a adição de extrato de levedura, sulfato de magnésio 

e fosfato de amônio não favoreceram a produção de etanol. Além disso, a adição 

de ácido glutâmico resultou em uma inibição do crescimento da levedura Pichia 

stipitis, impossibilitando o consumo de açúcares e a produção de etanol. Desta 

forma, o hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz além de ser uma fonte de 

carbono, é também rico em micronutrientes e fontes de nitrogênio orgânico e 

inorgânico, dispensando a sua suplementação para o uso como meio de 

fermentação. 

O processo de transferência de células para meios contendo 

concentrações crescentes de hidrolisado de 60 até 75% (v/v) afetou fortemente a 

capacidade da levedura em consumir açúcares e produzir etanol. Ainda assim, 

durante esta estratégia de aclimatação (estratégia A), foi possível isolar uma 

levedura (A75-2) mais tolerante ao hidrolisado hemicelulósico, a qual apresentou 

ganhos em termos de produção de etanol e parâmetros fermentativos QP e YP/S 

de 28 e 19%, respectivamente, em relação à cepa de P. stipitis original. 

O emprego de um maior número de transferências sucessivas em 

hidrolisado a 75% (v/v) e o aumento da concentração celular (estratégias B e C) 

não contribuíram para uma efetiva aclimatação da levedura P. stipitis. Entretanto, 

a levedura mostrou um aumento de tolerância até a segunda transferência da 

estratégia B e primeira transferência da estratégia C em fermentações realizadas 

em hidrolisado contendo 90 g/L de xilose.  

O emprego de condições de maior fornecimento de oxigênio durante as 

etapas de transferências sucessivas (estratégia E) propiciaram condições mais 

adequadas para que a levedura superasse os efeitos de inibição causados pelos 

compostos tóxicos presentes no hidrolisado hemicelulósico de palha de arroz, 
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favorecendo o processo de aclimatação e proporcionando uma maior tolerância 

aos compostos inibidores mesmo com as transferências para meios contendo 

maior concentração destes compostos. 

A maioria das cepas isoladas durante as estratégias de aclimatação não 

mantiveram as características relativas à maior tolerância observadas durante as 

transferências sucessivas. No entanto, o emprego de estratégias de 

transferências sucessivas permitiu alcançar resultados bastante relevantes no 

aumento da tolerância aos inibidores presentes no hidrolisado hemicelulósico e, 

consequente aumento no consumo de xilose e produção de etanol pela levedura 

P. stipitis.   

O emprego de células aclimatadas por transferências sucessivas em 

fermentação em biorreator proporcionou ganhos de 7% em YP/S e 50% em QP, no 

entanto, a fermentação em frascos agitados proporcionou maiores aumentos nos 

valores destes parâmetros, 35% em YP/S e 85% em QP com relação à 

fermentação realizada sem transferência sucessiva. 

Com os resultados obtidos, é possível concluir que o emprego de 

estratégias de aclimatação da levedura Pichia stipitis em hidrolisado 

hemicelulósico de palha de arroz, é um método eficaz para superação de 

inúmeros problemas relativos às condições de estresse fisiológico e inibição do 

metabolismo microbiano causado pela presença de compostos tóxicos. Porém, a 

resposta adaptativa da levedura P. stipitis é dependente do número de 

transferências sucessivas, concentração celular e oxigenação do meio de 

fermentação. 
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