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ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO E ADAPTAÇÃO DO INÓCULO DE Pichia 

stipitis ATCC 58376 PARA A PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DO HIDROLISADO 

HEMICELULÓSICO DE FARELO DE GIRASSOL 

 

RESUMO 

 

Atualmente há vários estudos com objetivo de converter a biomassa vegetal, a qual 
apresenta baixo custo e alta geração, em uma fonte alternativa e sustentável de energia, 
agregando valor econômico à matéria. As fibras lignocelulósicas, após passarem por 
pré-tratamento específico de hidrólise, originam açúcares fermentescíveis que podem ser 
biotransformados em etanol de segunda geração. A quebra desse complexo resulta em 
duas frações principais: a celulósica e a hemicelulósica. A fração celulósica é ainda um 
desafio devido ao custo, já que esta requer um pré-tratamento com altas concentrações de 
ácidos e grande energia térmica e ainda um tratamento enzimático. A fração hemicelulósica 
é mais facilmente extraível e constituída principalmente por xilose, porém este açúcar não é 
facilmente fermentável por leveduras tradicionais. A levedura Pichia stipitis está sendo muito 
estudada devido a sua capacidade de utilizar pentoses, mostrando ser muito promissora 
para aplicação industrial. Por essa razão, este trabalho teve como objetivo avaliar 
parâmetros fermentativos como pH, temperatura e agitação para a produção de etanol por 
Pichia stipitis ATCC 58376, em meio constituído de hidrolisado hemicelulósico de farelo de 
girassol, um sub-produto da extração do óleo de girassol. Além disso, foram avaliados os 
efeitos da adaptação do inóculo pelo cultivo das células no hidrolisado e o reaproveitamento 
das células separadas ao final de repetições do processo fermentativo. O farelo de girassol 
foi submetido à hidrolise ácida com ácido sulfúrico 6% (m/v), 120 atm, por 20 min., 
resultando num hidrolisado hemicelulósico com 8,06 g.L-1 de glicose, 49,93 g.L-1 de xilose, 
8,67 g.L-1 de arabinose, 3,55 g.L-1 de ácido acético, 0,031 g.L-1 de hidroximetilfurfural, 
0,033 g.L-1 de furfural e 0,89 g.L-1 de fenóis. O hidrolisado foi destoxificado por alterações de 
pH e adsorção com carvão ativado, a fim de reduzir e/ou eliminar compostos formados 
durante a hidrólise, que são tóxicos ao metabolismo microbiano. Após esse tratamento, 
houve redução de 58% de ácido acético e o hidroximetilfurfural, furfural e fenóis não foram 
detectados no hidrolisado. As fermentações foram conduzidas segundo um esquema fatorial 
33 - DCCR, com 8 ensaios principais, 6 axiais e 3 centrais, totalizando 17 ensaios, em 
diferentes condições de pH, temperatura e agitação. A análise dos dados foi realizada 
empregando-se o programa STATISTICA 8.0. Os ensaios apresentaram diferença 
significativa entre si até o período de 72 horas, sendo que no ensaio 14 (pH 5,0, 30ºC e 
234 rpm) e nos ensaios 15, 16 e 17 nos pontos centrais (pH 5,0, 30 ºC e 150 rpm) foram 
verificadas as maiores concentrações de etanol, 13,31 g.L-1 e 13,28 g.L-1, respectivamente, 
em 84 horas e independentemente da condição de preparo do inóculo. O rendimento e a 
produtividade foram iguais para os cinco últimos ensaios (13, 14, 15,16 e 17), 0,45 g.g-1 e 
0,185 g.L-1.h-1 em 84 horas de fermentação. A otimização do processo levou a uma 
produção final de etanol de 13,92 g.L-1, 4,38% superior ao ensaio 13, rendimento 
equivalente ao teórico: 0,51g.g-1 e produtividade de 0,165 g.L-1.h-1 em 84 horas de 
fermentação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Parâmetros fermentativos, hidrolisado hemicelulósico, farelo de 
girassol, Pichia stipitis, bioetanol. 

 

 

  



 

vii 
 

STUDY OF THE CULTURE CONDITIONS AND ADAPTATION OF THE INOCULUM OF 

Pichia stipitis ATCC58376 FOR THE PRODUCTION OF ETHANOL FROM SUNFLOWER 

MEAL HEMICELLULOSIC HYDROLYSATE 

 

ABSTRACT 

 

There are currently several studies aiming to convert plant biomass, which offers low cost 
and high generation in a sustainable and alternative energy source, thus adding economic 
value to the material. Lignocellulosic fibers, after passing through specific pretreatment of 
hydrolysis, originate fermentable sugars that can be biotransformed on second-generation 
ethanol. The breaking of this complex results in two main fractions, the cellulosic and the 
hemicellulosic fractions. The cellulosic one is still a challenge due to the cost, since it 
requires a pretreatment with high concentrations of acids and high thermal energy, and an 
enzymatic treatment too. The hemicellulosic fraction is more easily removable and it is 
composed primarily of xylose, but this sugar is not easily fermentable by traditional yeasts. 
The Pichia stipitis yeast has been studied due to its ability to use pentoses, appearing to be 
promising yeast for further industrial application. For this reason, this work aimed to evaluate 
fermentation parameters such as pH, temperature and agitation for ethanol production by 
Pichia stipitis ATCC 58376 in a medium consisting of the hemicellulosic hydrolyzate of 
sunflower meal, a by-product of sunflower oil extraction. In addition, the effects of inoculum 
adaptation were evaluated through the cultivation of cells in the hydrolyzed one and the 
reuse of the cells recovered at the end of the fermentation process. Sunflower meal was 
subjected to acid hydrolysis with sulfuric acid 6% (m/v), 120 atm in 20 min, resulting in a 
hemicellulosic hydrolyzate with 8.06 g.l-1 of glucose, 49.93 g.L-1 of xylose, 8.67 g.L-1 of 
arabinose, 3.55 g.L-1 of acetic acid, 0.031 g.L-1 of hydroxymethylfurfural, 0.033 g.L-1 of 
furfural, and 0.89 g.L-1 of phenols. The hydrolyzed one was detoxified by pH changes and 
adsorption with activated carbon to reduce or eliminate compounds formed during the 
hydrolysis, which are toxic to microbial metabolism. After this treatment, there was a 
reduction of 58% of acetic acid, and furfural, hydroxymethylfurfural and phenols were not 
detected in the hydrolyzate. Fermentations were conducted according to a factorial 33-
DCCR, with 8 major tests, 6 axial and 3 central, totalizing 17 tests in different conditions of 
pH, temperature and agitation. Data analysis was performed using the STATISTICA 8.0 
program. The tests showed no significant difference between them until the period of 72 
hours, since in the test 14 (pH 5.0, 30ºC and 234 rpm) and in the 15, 16 and 17 central points 
(pH 5.0, 30° C and 150 rpm) it was verified the largest concentrations of ethanol, 13.31 g.L-1 
and 13.28 g.L-1 respectively after 84 hours, regardless of the condition of the inoculum 
preparation. Efficiency and productivity were the same for the last five tests (13, 14, 15, 16 
and 17): 0.45 g. g-1 and 0.185 g.l-1 .h-1after 84 hours of fermentation. The optimization of the 
process led to a final production of ethanol of 13.92 g.l-1, 4.38% higher than test 13, yield 
equivalent to the theoretical, 0, 51g.g-1, and productivity of 0.165 g.L-1.h-1 after 84 hours of 
fermentation. 
 
Keywords: fermentative parameters, hemicellulosic hydrolyzate, sunflower meal, Pichia 
stipitis, bioethanol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Há uma evidente necessidade de se estabelecerem metas garantam o 

desenvolvimento sustentável e tornem a sociedade mais independente de recursos não 

renováveis como o petróleo. Nesse ponto, o governo brasileiro desde a década de 1970, 

quando se teve a maior crise mundial do petróleo devido ao alto preço do barril, visionou 

que o etanol seria uma boa alternativa como fonte renovável de energia e impulsionou a 

produção desse biocombustível, produzido quase que unicamente da cana-de-açúcar. Nas 

últimas décadas, tem havido também um grande esforço em utilizar o bagaço de cana-de-

açúcar ou outros resíduos agroindustriais para a produção de etanol de segunda geração, 

ou seja, obtido a partir dos açúcares derivados da biomassa lignocelulósica. 

Esses resíduos constituem as fibras vegetais que são compostas por três 

componentes principais: celulose, hemicelulose e lignina. Os açúcares de seis carbonos, as 

hexoses (glicose,manose e galactose), são relativamente fáceis de serem fermentados em 

etanol por leveduras já de uso bastante tradicional como a Saccharomyces cerevisiae. 

Entretanto, os açúcares de cinco carbonos, as pentoses (xilose e arabinose), provenientes 

da fração hemicelulósica, não são tão facilmente fermentados. 

A levedura Pichia stipitis tem se mostrado promissora para a produção industrial de 

etanol de segunda geração, uma vez que fermenta a xilose rapidamente com alta produção 

de etanol. A P. stipitis tem um conjunto de características fisiológicas que a torna muito útil 

para a bioconversão da lignocelulose. Além de sua capacidade extensivamente estudada 

para a fermentação da xilose, esta se apresenta capaz de fermentar também glicose, 

manose, galactose, celobiose, manana e oligômeros de xilano. 

O girassol é uma oleaginosa cultivada em todos os continentes, e seu cultivo vem 

crescendo nas últimas décadas. O principal destino da semente de girassol é a produção de 

óleo e, consequentemente, leva à geração da torta e farelo, biomassa lignocelulósica. 

Sendo assim, dada a necessidade iminente em contribuir com novas alternativas 

para a produção de etanol a partir de resíduos, este trabalho tem o objetivo de otimizar as 

condições de cultivo para P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol 

variando-se temperatura, pH e agitação, bem como avaliar a adaptação do inóculo no 

hidrolisado e a reutilização das células recuperadas no final do processo fermentativo, a fim 

de obter maiores rendimentos na produção de etanol. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

O objetivo deste trabalho constitui-se em obter as condições ideais de cultivo para 

levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol, bem como 

avaliar a adaptação do inóculo no hidrolisado e a reutilização das células recuperadas no 

final do processo, visando obter melhoria nos parâmetros fermentativos da produção de 

etanol. 

 

2.2 Específicos 

 

1- Estabelecer as melhores condições de temperatura, pH e agitação para 

fermentação da levedura Pichia stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de 

girassol por um planejamento fatorial 33 – DCCR; 

2- Comparar a fermentabilidade entre o inóculo preparado em meio sintético e o 

inóculo preparado e adaptado ao hidrolisado; 

3- Avaliar o reaproveitamento como inóculo das células recuperadas, após vários 

ciclos de fermentação. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Cultura do girassol 

 

O girassol (Helianthus annus) é uma planta que se adapta a diferentes condições 

climáticas e pode ser cultivada em qualquer região. É cultivada em todos os continentes, em 

áreas abrangendo aproximadamente 18 milhões de hectares (CORREIA et al., 2011). 

A cultura do girassol, dentre as oleaginosas, é a que possui um dos maiores índices 

de crescimento no mundo, ocupando hoje o segundo posto como fonte de óleo vegetal 

comestível e o quarto como fonte de proteínas vegetais (SMIDERLE et al., 2005). A 

produção mundial de 2010/2011 de grãos de girassol, segundo o United States Department 

of Agriculture (USDA) foi da ordem de 33,78 milhões de tonelada (USDA, 2012). Devido as 

suas características especiais, cerca de 90% da produção de girassol foi destinada ao 

processamento industrial, resultando em cerca de 13,07 milhões de toneladas de farelo e 

12,17 milhões de toneladas de óleo. A estimativa realizada pelo USDA, no mês de 

abril/2010, avaliou, em nível mundial, um acréscimo na produção do grão em torno de 

10,51%, do farelo em 6,75% e do óleo em 6,96%. Dados da CONAB, da EMBRAPA e do 

USDA apontam que a área plantada com girassol no Brasil é de 94 mil hectares, o que 

significa um acréscimo de 3%, em relação ao ano de 2011 (EMBRAPA, 2012). A produção 

da cultura é de cerca de 150 mil toneladas do grão, mas, há várias ações em curso as quais 

devem impulsionar a produção do girassol no Brasil. No Paraná, por exemplo, a Secretaria 

de Estado da Agricultura do Paraná está tentando viabilizar o projeto de biodiesel, 

articulando parcerias com as instituições de pesquisa e assistência técnica (EMBRAPA, 

2012). 

Dois processos para extração do óleo do girassol são empregados. O processo em 

que se utiliza solvente (hexano) é de caráter industrial e de elevada eficiência e resulta no 

farelo de girassol, um produto com média de 1,5% de extrato etéreo na matéria seca. A torta 

de girassol é decorrente de um processo mecânico de extração de óleo, com menor 

eficiência, gerando um produto com média de 18% de gordura na matéria seca. Na região 

Norte do Paraná, a extração em pequena escala do óleo de girassol com prensa mecânica 

tem sido uma opção econômica para os minifúndios (COSTA et al., 2005). 
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3.2 Biomassa lignocelulósica 

 

A celulose é o principal componente da parede celular dos vegetais, particularmente 

em troncos, galhos e em todas as partes lenhosas, que determinam, em grande parte, sua 

arquitetura. É uma substância fibrosa, resistente, insolúvel em água e constitui a maior parte 

da massa da madeira, formada por um homopolissacarídeo, unidades repetitivas de glicose, 

linear e não ramificada, de 10 a 15 mil unidades de glicose, unidas por ligações glicosídicas 

do tipo β - 1,4 (LEHNINGER; NELSON; COX, 2002), o que confere a resistibilidade e a sua 

não solubilidade em água (Figura 1). 

 

 

Figura 1 Fórmula molecular da celulose. 

Fonte: Morais, Nascimento e Melo (2005). 
 

Essas moléculas de celulose, na célula vegetal, estão unidas em microfibrilas que 

têm cerca de 10 a 25 nanômetros de diâmetro. As microfibrilas de celulose se entrelaçam 

para formar finos filamentos que podem se enrolar uns sobres os outros. Cada macrofibrila 

mede cerca 0,5 micrômetros de diâmetro e pode atingir até 4 micrômetros em comprimento. 

As moléculas de celulose entrelaçadas dessa maneira têm uma resistência maior do que o 

aço de espessura equivalente (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2001). Na Figura 2 está 

esquematizada a estrutura de uma fibra vegetal. 
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Figura 2 Estrutura de uma fibra vegetal, referente a uma fibra de eucalipto. 

Fonte: Silva et al. (2009). 
 

Ligada fortemente por pontes de hidrogênio às microfibrilas de celulose está a 

hemicelulose, que é formada por vários monossacarídeos polimerizados, incluindo 

carboidratos de cinco carbonos (como xilose e arabinose), carboidratos de seis carbonos 

(como galactose, glicose e manose), ácido 4-O-metil glucurônico e resíduos de ácido 

galacturônico. A unidade mais abundante na hemicelulose, em vegetais lenhosos, é a xilose, 

que se une por ligações glicosídicas nas posições 1 e 4. A hemicelulose é bastante 

hidrofílica, contém considerável grau de ramificação entre suas cadeias, com natureza 

altamente amorfa e degree of polymerization (DP) variando entre menos de 100 a no 

máximo 200 (SILVA et al., 2009). A Figura 3 demonstra os açúcares que compõem as 

unidades de hemicelulose, bem como a estrutura molecular. 
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Figura 3 Açúcares que compõem as unidades de hemicelulose. 
Fonte: Morais, Nascimento e Melo (2005). 

 

A lignina é um material hidrofóbico com estrutura tridimensional e complexa, 

altamente ramificada, constituída de um polímero formado por ligações cruzadas, podendo 

ser classificada como um polifenol, o qual é constituído por um arranjo irregular de várias 

unidades de fenilpropano (Figura 4). 

 

 

Figura 4 a) Unidade de fenilpropano; b) Estrutura química da lignina. 
Fonte: Naturplas®. (2012). 
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A lignina pode fornecer uma série de compostos fenólicos de interesse comercial, 

como o siringaldeído e o p-hidroxibenzaldeído, assim como a vanilina (essência de 

baunilha), que é produzida por oxidação dos produtos de sua hidrólise alcalina (MORAIS, 

2005; SILVA et al., 2009). 

 

3.3 Hidrólise da biomassa lignocelulósica 

 

A crescente demanda por biocombustíveis alternativos àqueles advindos do petróleo 

torna imperativa a busca por substratos mais baratos e abundantes, tendo-se em mente 

uma produção em larga escala. Nesse contexto, há uma quantidade considerável de 

pesquisas que estão sendo realizadas para produzir etanol a partir de outras fontes, ou seja, 

da celulose e hemicelulose (SCHUCHARDT; RIBEIRO; GONÇALVES, 2001). 

As biomassas lignocelulósicas surgem como excelentes alternativas por 

apresentarem ampla disponibilidade e custo altamente competitivo. Para um país tropical 

como o Brasil, um substituto natural para o petróleo é a biomassa. Além de ser renovável, 

reduz a poluição, pois é formada a partir de CO2 e H2O, aproveitando a energia solar 

(BALAN et al., 2009). 

A utilização dos diferentes componentes passíveis de serem obtidos a partir de 

materiais lignocelulósicos requer a sua separação seletiva. Isso implica a ruptura do 

complexo lignina-celulose-poliose e a remoção de cada fração por técnicas de 

pré-tratamento e deslignificação. Esses processos de separação podem ser térmicos, 

químicos, físicos, biológicos ou uma combinação desses, o que dependerá do grau de 

separação requerido e do fim a que se destina o processo. Pré-tratamentos que combinam 

métodos físicos e químicos têm sido apontados na literatura como os mais eficientes 

(RUDOLF et al., 2007; GHOSH; SINGH, 1993; RAMOS; SADDLER, 1994). 

Pode-se dizer de uma maneira simples que a obtenção de etanol a partir de 

biomassa envolve duas etapas. A primeira etapa consiste na hidrólise dos polissacarídeos, 

gerando mono e dissacarídeos; A segunda envolve a fermentação dos monos e 

dissacarídeos em etanol. A hidrólise de celulose gera glicose e celobiose (um dímero de 

glicose). A hidrólise de lignina e a hemicelulose geram açúcares como a xilose, arabinose, 

glicose, manose, galactose e ramanose, entretanto, também gera subprodutos, 

principalmente, difenóis, derivados de fenilpropano, cetonas, furfural e ácido acético, que, 

muitas vezes, inibem a fermentação microbiana (PALMQUVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000; 

OGEDA; PETRI, 2010). 

Normalmente, hidrólises enzimáticas da fração celulose possuem um rendimento de 

açúcar menor que 20%, enquanto que, se uma etapa de pré-tratamento for utilizada, o 

rendimento pode alcançar mais de 90%. As operações físicas de pré-tratamento são 
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baseadas na redução do tamanho da partícula através de moagem, aumentando a 

performance da enzima pelo aumento da área superficial e, em alguns casos, pela redução 

do grau de polimerização e cristalinidade da celulose. As principais tecnologias de 

pré-tratamento estão representadas junto aos pré-tratamentos químicos, incluindo 

pré-tratamentos ácidos, alcalinos ou oxidativos. Nesse tipo de processo, a maior parte dos 

pré-tratamentos difere nos tipos de química e mecanismos responsáveis pelas modificações 

estruturais e químicas da parede celular, que resultam numa maior acessibilidade dos 

micro-organismos e de suas enzimas a esses açúcares, proporcionando maiores 

rendimentos. 

Em pré-tratamentos catalisados por ácidos a camada de hemicelulose é hidrolisada, 

enquanto que nos pré-tratamentos catalisados por bases parte da lignina é removida e a 

hemicelulose tem que ser hidrolisada pelo uso de hemicelulases. Esse processo pode 

ocorrer com ou sem a presença de catalisadores químicos (ácido sulfúrico, dióxido de 

enxofre, hidróxido de sódio e amônia) (OGEDA; PETRI, 2010). Ou seja, o etanol de segunda 

geração pode ser obtido tanto a partir de açúcares provenientes da celulose quanto por 

açúcares provenientes da hemicelulose. Segundo Sun e Chend (2005), a hidrólise ácida, 

empregando ácido diluído, é um dos processos mais utilizados para a separação da 

hemicelulose do material lignocelulósico devido à sua eficiência e baixo custo. 

A hemicelulose é o segundo mais abundante sacarídeo na natureza e é muito 

adequada para a produção de etanol, devido à sua grande disponibilidade, baixo custo e 

também devido aos benefícios ambientais do processo (CHANDEL et al., 2011). A xilose é o 

principal açúcar obtido por hidrólise dessa fração e sua bioconversão é um passo importante 

no uso de materiais lignocelulósicos (SILVA et al. 2009). 

A hidrólise ácida de materiais lignocelulósicos produz vários compostos inibidores 

que potencialmente prejudicam o processo fermentativo, como os compostos fenólicos e o 

ácido acético (MUSSATTO; ROBERTO, 2004a). Estudos têm demonstrado que a produção 

biotecnológica de etanol e xilitol, a partir de resíduos lignocelulósicos, é influenciada pelas 

diferentes concentrações e variedade de compostos tóxicos formados durante a hidrólise. 

Além do ácido acético, formado em maior proporção e liberado da estrutura da 

hemicelulose, dois formaldeídos comuns também são formados a partir de hexoses e 

pentoses: HMF (5-hidroximetil-2furaldeído) e furfural (2-furaldeído), respectivamente. Os 

compostos fenólicos são formados durante a ruptura da molécula de lignina (FELIPE, 2004). 

Devido à presença desses compostos tóxicos aos micro-organismos, quando o hidrolisado é 

utilizado diretamente em processos de bioconversão, ocorre a diminuição da eficiência do 

processo fermentativo, a redução do rendimento e da produtividade de etanol (MUSSATTO; 

ROBERTO, 2004b), isto porque esses inibidores atuam sobre a expressão de 

transportadores de açúcares e transporte de íons na membrana da célula, essencial para a 

produção de etanol (KLINKE et al., 2004). 
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Assim, a utilização de hidrolisados hemicelulósicos como substrato em processos de 

fermentação depende de um tratamento prévio de destoxificação. A adsorção em carvão 

vegetal ativado é um dos métodos mais econômicos e eficientes, permitindo uma boa 

remoção de ácido acético e compostos fenólicos, enquanto as resinas de troca iônica 

também propiciam boa eficiência de remoção desses compostos, mas são mais caras que o 

carvão. O tratamento de hidrolisados é realizado elevando-se o pH e, posteriormente, 

reduzindo-o (overliming) o que resulta na precipitação dos compostos tóxicos que 

posteriormente são retidos por filtração em papel filtro qualitativo para que o hidrolisado se 

torne suscetível à atividade microbiana (MARTON, 2005; MARTON et al., 2006). 

 

3.4 Metabolismo de pentoses por leveduras 

 

Os materiais lignocelulósicos, constituídos de celulose, hemicelulose e lignina 

quando hidrolisados disponibilizam uma fração de hexoses resultante da celulose que é 

facilmente fermentescível. A hidrólise da hemicelulose fornece pentoses (xilose e 

arabinose), carboidratos esses não diretamente fermentescíveis por leveduras industriais, 

sendo a biotransformação dessas pentoses a etanol um dos desafios mais importantes a ser 

resolvido no âmbito científico e tecnológico. Isso se deve à baixa rentabilidade da produção 

de etanol, geralmente atribuída à co-produção de xilitol e ácido acético e também à baixa 

tolerância dos micro-organismos aos produtos gerados no processo de fermentação 

(PARISI, 1989). 

Para o processo de produção de etanol, a partir desses resíduos lignocelulósicos, é 

utilizada a atividade de micro-organismos eficientes e adaptados às condições de realização 

desse processo, como a fermentação de hidrolisados produzidos por pré-tratamento ácido 

desses resíduos (SILVA; MUSSATTO; ROBERTO, 2010). Uma série de alternativas têm 

sido propostas por diversos autores para realização da fermentação de pentoses resultantes 

da hidrólise da hemicelulose, sendo uma das principais a escolha dos micro-organismos. 

Os requisitos gerais de um micro-organismo para a produção de etanol a partir de 

pentose deve ser o rendimento elevado na produção de etanol, boa tolerância contra 

inibidores formados e as concentrações de etanol e capacidade de fermentar em pH 

relativamente baixo. A Saccharomyces cerevisiae é uma das leveduras mais usadas para a 

fermentação da glicose para a produção de etanol. No entanto, não tem a capacidade de 

fermentar pentoses. As espécies de leveduras mais promissoras identificadas até o 

momento para a fermentação das pentoses são a Candida shehatae, Pichia stipitis e a 

Pachysolen tannophilus. Vários estudos foram e estão sendo realizados sobre a 

fermentação de hidrolisados ricos em xilose de diferentes materiais lignocelulósicos 

(KUHAD et al., 2011). 
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Figura 6 Esquematização do metabolismo de xilose em fungos e bacté
produção de etanol.

Nota: Adaptado de Oliveira (2010
 

 

quiométrica de xilose em etanol indica que para cada 3 moles de 

xilose podem se produzir, como máximo teórico, 5 moles de etanol, acompanhado do

desprendimento do mesmo número de moles de CO2. Em outras palavras,

máximo teórico do processo é de 0,51 g de etanol para cada 1,00 g de xilose, conforme a 

5). Na realidade, esse rendimento não pode ser 

desviado para o crescimento e manutenção da célula e para formação 

trínsecos ao metabolismo (OLIVEIRA, 2010). 

3 C5H10O5→ 5 C2H5OH + 5 CO2 

1g                0,511g          0,489g 

Reação global de conversão de xilose a etanol. 

A xilose pode ser utilizada como substrato potencial por 

 bactérias, fungos filamentosos e leveduras.

xilose pode seguir duas vias: a primeira ocorre em bactérias e alguns eucariotos

 (EC. 5.3.1.5) catalisa a conversão de xilose em xilulose que é 

facilmente convertida em xilulose-5-fosfato e na Via das Pentoses (PPP) é convertida em 

fosfato, que entra na via glicolítica; a segunda via ocorre em algumas leveduras e 

fungos que não possuem xilose isomerase, como demonstrado na Figura 6.

Esquematização do metabolismo de xilose em fungos e bacté
produção de etanol. 

2010) e Kuhad et al. (2011). 
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A xilose pode ser utilizada como substrato potencial por diferentes tipos de 

leveduras. O metabolismo da 

xilose pode seguir duas vias: a primeira ocorre em bactérias e alguns eucariotos cuja 

ose em xilulose que é 

fosfato e na Via das Pentoses (PPP) é convertida em 

segunda via ocorre em algumas leveduras e 

rado na Figura 6. 

 

Esquematização do metabolismo de xilose em fungos e bactérias para a 
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Em leveduras e fungos, uma vez no interior da célula, a xilose passa por duas 

reações de oxirredução, sendo convertida a xilitol e, em seguida, a xilulose, a qual sofre 

uma fosforilação para a xilulose 5-fosfato. A conversão da xilose a xilitol é feita pela enzima 

xilose redutase (XR) (EC.1.1.1.21), que é a primeira enzima desta via metabólica, reação 

que é dependente da coenzima NADH e NADPH. O xilitol formado pode então ser excretado 

ao meio ou ser oxidado à xilulose pela enzima xilitol desidrogenase (XDH) (EC.1.1.1.9), com 

a participação de NAD+ como coenzima. Subsequentemente ocorre a fosforilação até 

xilulose-5-fosfato que é catalisada pela enzima xilulose quinase (EC.2.7.1.17) com o 

consumo de ATP. 

O gliceraldeido-3-fosfato e a frutose-6-fosfato são convertidos em piruvato pela via 

Embdem-Meyerhof-Parnas (EMP), com geração de NADPH, necessário em outras etapas 

metabólicas. Em condições anaeróbias ou de baixa oxigenação, o piruvato é convertido em 

etanol por catálise com duas enzimas: piruvato decarboxilase (EC. 1.2.4.1) e álcool 

desidrogenase (EC. 1.1.1.2) e a reoxidação de NADH. Em condições de aerobiose, o 

piruvato é oxidado na cadeia respiratória (fosforilação oxidativa), através do Ciclo dos 

Ácidos Tricarboxílicos (Krebs) (OLIVEIRA, 2010; SILVA, 2007; BRITO, 2000, AGBOGBO; 

COWARD-KELLY, 2008). 

Sob condições de anaerobiose estrita ou de limitação de oxigênio, algumas 

leveduras degradadoras de xilose, com XR dependente tanto de NADH como de NADPH, 

podem regenerar o NAD+ consumido na segunda reação do metabolismo. Essa dupla 

especificidade permite balancear o potencial redox em NAD+/NADH da XDH, alterado pelo 

bloqueio da cadeia respiratória devido à ausência de oxigênio. Nestes casos, como exemplo 

a levedura Pichia stipitis, tem-se maior produção de etanol com um acúmulo desprezível de 

xilitol (OLIVEIRA, 2010). 

As enzimas XR e XDH apresentam-se então como catalisadores-chave no 

metabolismo de xilose, sendo altamente dependentes de co-enzimas cuja regeneração está 

ligada ao processo respiratório celular. Dessa forma, é importante determinar um nível de 

oxigênio que permita altas taxas de produção de etanol, concomitante com baixo 

crescimento celular, sem prejuízo da viabilidade e capacidade produtora da célula (KUHAD, 

2011; OLIVEIRA, 2010; AGBOGBO; COWARD-KELLY, 2008). 

 

3.5 Produção de etanol por Pichia stipitis 

 

A levedura Pichia stipitis, telemorfo presumido da Candida shehatae, tem se 

mostrado muito promissora para aplicação industrial, por ser uma das melhores leveduras 

fermentadoras de xilose e por ter baixas exigências nutricionais (PREEZ; PRIOR, 1985). A 

P. stipitis pertence a um grupo de leveduras encontradas no intestino de vermes de madeira 
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em decomposição, por isso essa levedura apresenta a capacidade de utilizar carboidratos 

presentes na madeira, como a celulose e a hemicelulose (AGBOGBO; COWARD-KELLY, 

2008). 

Segundo Silva, Mussatto e Roberto (2010), as condições ambientais e do meio de 

cultura afetam a produtividade do processo de bioconversão de açúcares a etanol. A 

aeração é o fator mais importante na fermentação da xilose por leveduras uma vez que 

determina a divisão do substrato, fluxo de carbono, em crescimento e formação do produto. 

Cho e Jeffries (1998) estudaram o metabolismo fermentativo e respiratório da P. stipitis, 

procurando melhor entender sua limitação ao oxigênio para a produção de etanol a partir da 

xilose e glicose, demonstrando que o oxigênio é um regulador entre esses dois processos. 

Na levedura S. cerevisiae a disponibilidade de oxigênio é irrelevante ao metabolismo 

fermentativo, uma vez que a glicose é a principal responsável pela regulação da via 

glicolítica. Em excesso, a glicose leva ao aumento da produção de enzimas reprimindo a 

respiração e, consequentemente, favorecendo a fermentação e a produção de etanol, 

processo conhecido como Crabtree. A P. stipitis é Crabtree negativo, ou seja, mesmo na 

presença elevada de açúcar, a presença ou não do oxigênio determina a via a ser seguida. 

Skoog e Hahn-Hägerdal (1990) realizaram um estudo sobre o efeito do oxigênio na 

fermentação da xilose por P. stipitis, no qual essa levedura obteve maior conversão da 

xilose em etanol em níveis de 1 mmol.L-1.h-1 de oxigênio. 

Jeffries et al. (2007) demonstraram que culturas de Pichia stipitis Pignal (1967), 

produziram cerca de 50 g.L-1 de etanol a partir de xilose, com rendimentos de 0,35 a 

0,44 g.g-1, e que esta possui a maior capacidade nativa conhecida entre todos os 

micro-organismos para fermentar xilose. Contudo, altas concentrações iniciais de xilose, 

acima de 40 g.L-1, exerceram efeitos inibitórios sobre o crescimento da P. stipitis CBS 5773, 

enquanto que o rendimento em etanol desta estirpe permaneceu constante a cerca de 

0,4 g de etanol/ g de xilose até a concentração inicial de xilose de 110 g.L-1 (LEE et al.; 

2000). As figuras 7 e 8 demonstram a morfologia da Pichia stipitis. 

 

 

Figura 7 Morfologia da Pichia stipitis, por microscopia eletrônica, sob várias condições: 
a) Broto; b) Esporo; c) Pseudomicélios. 

Fonte: Jeffries et al. (2007); Foto de Thomas Kuster. 
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Figura 8 Levedura P. stipitis ATCC 58376 vista por microscópio óptico (1000X), sem 
coloração. 

 

Em estudo sobre a produção do etanol por P. stipitis empregando hidrolisado de 

palha de arroz, Silva (2007) verificou que com a suplementação do hidrolisado com extrato 

de levedura elevou-se a produção de etanol a 14%. Nesse estudo maior aeração favoreceu 

a produção de células e menor aeração promoveu uma maior produção de etanol, enquanto 

que a condição intermediária de 200 rpm e razão de Vfrasco/ Vmeio de 2,5 representou aumento 

de 24% na conversão a etanol, com produtividade de 0,39 g/L.h. 

No trabalho de Telli Okur e Eken Saraçoglu (2006), diferentes graus de aeração 

foram testados (2,28 a 7,99 vv-1 min-1) na fermentação do hidrolisado da casca da semente 

de girassol por P. stipitis Y-7124, frente à temperatura inicial de 30 ºC e pH 6 inicial. O maior 

rendimento em etanol e consumo de açúcar ocorreu quando se utilizou da menor aeração 

(2,28 vv-1 min-1) com produção de 9,66 g L-1 de etanol. Em outro trabalho, os mesmos 

pesquisadores avaliaram o rendimento de etanol oriundo da fermentação do hidrolisado de 

casca da semente de girassol pela mesma levedura, variando-se o pH de 5,5 a 7 e 

testando-se os métodos de destoxificação do hidrolisado por neutralização com adição de 

CaO, supercalagem e supercalagem + carvão. Os pesquisadores obtiveram maior 

rendimento de etanol em condições de pH 6, com uma produção de 11,0 g L-1 de etanol. A 

maior remoção de furfural, 68%, foi em condição de supercalagem + carvão (TELLI OKUR; 

EKEN SARAÇOGLU, 2008). 

Ao estudar a resposta adaptativa de linhagens de P. stipitis NRRL Y-714 frente aos 

compostos inibidores furfural e hidroximetilfurfural (HMF) em concentração de 10, 30, 60 e 

120 mM e um mistura de furfural e HMF em concentração 10, 30 e 60 mM, Liu et al. (2004) 

observaram que houve crescimento de células apenas nas concentrações de 10 mM e 30 

mM de cada composto individual. Não houve crescimento da levedura em nenhuma das 
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concentrações na combinação de ambos inibidores e esses atuaram de forma sinérgica na 

supressão do crescimento celular. 

Além do oxigênio, as condições ambientais do processo como pH e temperatura, a 

composição do meio de cultura são fatores importantes, capazes de influenciar fortemente a 

produtividade de qualquer processo de bioconversão (SUNITHA; LEE; OH, 1999). 

Segundo Pelczar, Reid e Chan (1980), as leveduras crescem melhor em meios 

ácidos com pH entre 3,5 e 3,8, sendo que os limites situam-se entre pH 2,2 e 8,0, de acordo 

com a espécie. Para a produção de bioetanol por diferentes cepas de P. stipitis os valores 

de pH mais adequados encontram-se na faixa de 5-6, (KONDO et al., 2010; LEE et al., 

2000; TELLI OKUR; EKEN SAÇOGLU, 2006; CANILHA et al., 2009). Quanto à temperatura, 

têm sido verificados melhores resultados com a temperatura de 30 ºC (SILVA et al., 2011; 

CARVALHO, 2009; ZHU et al., 2009; LEE et al., 2001 e NIGAM, 2001). 

Por essas razões, propôs-se, no presente trabalho, estabelecer as melhores 

condições de cultivo para a cepa P. stipitis ATCC 58376, frente a diferentes combinações de 

temperatura, pH e agitação, visando maior rendimento na conversão dos açúcares contidos 

em hidrolisado do farelo de girassol a etanol. Também foi avaliada a adaptação do inóculo 

através do cultivo no hidrolisado hemicelulósico, bem como o reaproveitamento das células 

ao final de sucessivos ciclos de fermentação. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Matéria prima vegetal 

 

A biomassa utilizada no experimento foi o farelo de girassol, gentilmente cedido pela 

Caramuru Alimentos de Itumbiara-GO. Após a chegada do material ao Laboratório de 

Enzimologia e Tecnologia das Fermentações (LAETEF) da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná (UNIOESTE), campus de Cascavel, onde foram realizados os ensaios, o material 

foi acondicionado em sacos plásticos com capacidade de 50 L e armazenado até o 

momento dos experimentos, em refrigerador à temperatura aproximada de 4 ºC. 

Para a realização do experimento, o material foi triturado a uma granulometria 

50 mesh em moinho de facas, posteriormente pesado, seco em estufa à temperatura de 

50 ºC durante 12 horas e estocado em dessecador. 

 

4.2 Obtenção do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol 

 

O farelo de girassol, já seco, foi submetido à hidrólise ácida com ácido sulfúrico (98% 

de pureza) a 6% à temperatura de 121 ºC em autoclave por 20 minutos. Essa condição foi 

verificada como a melhor para obtenção de um licor rico em xilose, conforme o trabalho de 

Camargo (2012). Para isto, 10 g de biomassa vegetal seca foram colocados em frascos de 

Erlenmeyer de 500 mL, seguido da adição de 100 mg de ácido sulfúrico para cada grama da 

matéria seca, a uma razão de 1:10. Em seguida o hidrolisado foi avaliado quanto ao pH, 

concentração de fenóis totais e armazenado a -20ºC até o momento da determinação dos 

açúcares e compostos inibidores como ácido acético, furfural e hidroximetilfurfural. 

 

4.2.1 Determinação de fenóis 

 

A concentração de fenóis totais no hidrolisado foi determinada utilizando o método de 

Folin Ciocalteu descrito por Singleton, Orthofer e Lamuela-Raventos (1999). Nesse processo 

foram adicionados 0,2 mL de reagente Folin Ciocalteu a 3 mL de amostra do hidrolisado. 

Passados 5 minutos foram adicionados 0,8 mL de solução de carbonato de sódio (150 g.L-1), 

seguido por agitação em vórtice. As amostras foram mantidas no escuro por 30 minutos e, 

posteriormente, foi determinada a absorbância da solução em espectrofotômetro (UV-VIS 

Fento 700 Plus) a 760 ηm. Para a obtenção das concentrações como referência aos fenóis 

foi utilizada uma curva de calibração de vanilina (98%, SIGMA). 
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4.2.2 Determinação do pH 

 

O pH dos hidrolisados foi analisado em pH-metro Luthon pH206. 

 

4.2.3 Determinação do teor de açúcares, etanol e ácido acético 

 

Para quantificação dos açúcares, amostras dos hidrolisados foram purificadas em 

cartuchos Sep Pak C18® e analisadas em cromatógrafo líquido (Shimadzu, modelo 20A) 

com detector de índice de refração, empregando coluna Phenomenex Rezex ROA-Organic 

Acid H+® (8%); 150 x 7,8 mm; fase móvel H2SO4 0,005 mol L-1; fluxo de 0,6 mL min-1 e 

temperatura de forno de 65 ºC. 

Para obtenção dos resultados, foi traçada uma curva de calibração com padrões 

deglicose, xilose e arabinose, bem como ácido acético (98% de pureza, SIGMA e VETEC). 

 

4.2.4 Determinação da concentração de furfural e hidroximetilfurfural 

 

Para a determinação da concentração dos compostos tóxicos como o furfural e 

hidroximetilfurfural, as amostras foram purificadas em cartuchos Sep Pak C18® e analisadas 

em cromatógrafo líquido (Shimadzu, modelo 20A) nas seguintes condições: coluna Allure 

Organic Acids, Restek®, 5 µm 250Å x 4,6 mm, temperatura de 47 ºC, detector de ultravioleta 

(SPD-20A) em 208 ηm, eluente acetonitrila/água (1:8) com 1% de ácido acético, volume da 

amostra injetada de 20 µL. As concentrações de furfural e hidroximetilfurfural foram 

determinadas a partir de curvas-padrão obtidas com padrões de alta pureza (99%, SIGMA). 

 

4.3 Tratamento do Hidrolisado Hemicelulósico 

 

Durante o procedimento de hidrólise ácida ocorre a formação de compostos como 

ácido acético, hidroximetilfurfural, furfural, além de outros compostos fenólicos que são 

tóxicos à atividade microbiana. Para a destoxificação química, o pH inicial do hidrolisado foi 

elevado para 7,0 pela adição de CaOH, seguida da adição de ácido fosfórico concentrado 

até a redução do pH para 5,5. Em seguida, o hidrolisado foi submetido à adsorção com 

carvão ativado em pó (2,5%) na proporção de 1 g de carvão para 40 g de hidrolisado, com 

agitação em incubadora de movimento giratório 200 rpm, 60 °C por 30 min. O hidrolisado foi 

centrifugado a 2000 rpm por 20 minutos e filtrado a vácuo em filtro de porcelana com papel 

filtro qualitativo para a remoção do precipitado formado, conforme descrito em Camargo 

(2012). 
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Logo após o tratamento, os hidrolisados foram novamente caracterizados quanto ao 

pH, concentrações de açúcares (glicose, xilose e arabinose), ácido acético, 

hidroximetilfurfural, furfural e fenóis totais. 

 

4.4 Preparo do inóculo 

 

Foi utilizada a levedura Pichia stipitis ATCC58376, adquirida da Coleção de Culturas 

Tropicais da Fundação André Tosello, Campinas - SP. A cultura foi mantida em tubo de 

ensaio contendo meio YMA (3 g.L-1 extrato de malte, 3 g.L-1 extrato de levedura, 5 g.L-1 

peptona, 10 g.L-1 dextrose, 20 g.L-1 ágar) a 4 ºC. Para o preparo do inóculo a levedura foi 

cultivada em frascos de Erlenmeyer de 125 ml, contendo 50 mL de meio sintético com 

composição de açúcares semelhante ao hidrolisado do farelo de girassol (xilose 45,56 g.L-1, 

glicose 7,4 g.L-1, arabinose 7,82 g.L-1) e acrescido de peptona (5 g.L-1), extrato de levedura 

(3 g.L-1) e extrato de malte (3 g.L-1) com agitação em shaker (Marconi®) em movimento 

rotatório a 200 rpm, temperatura 30 ºC por 16 horas. 

As células foram centrifugadas a 2000 rpm por 20 minutos, lavadas com água 

destilada estéril, por 3 vezes ou mais e, após nova centrifugação, suspensas em água 

destilada estéril, para então, serem utilizadas como inóculo. Este inóculo foi denominado 

com a sigla IS. 

Outro inóculo foi preparado a partir do hidrolisado em substituição ao meio sintético, 

igualmente adicionado dos mesmos nutrientes, a fim de avaliar o efeito do inóculo 

pré-adaptado ao hidrolisado nos parâmetros fermentativos. Este inóculo foi cultivado nas 

mesmas condições do inóculo IS e foi denominado IH. 

A concentração celular inicial nos ensaios foi de 1 g.L-1, medida por meio de uma 

curva de calibração que correlaciona absorbância a 600 ηm com o peso seco das células. 

Fermentações também foram realizadas com as células recuperadas ao final do 

processo (84 horas), as quais foram utilizadas como inóculo a uma concentração inicial de 

1 g.L-1. Após cada ciclo de fermentação, as células foram centrifugadas, com descarte do 

sobrenadante e lavadas com água destilada estéril por 3 vezes ou mais, conforme o 

procedimento descrito para o preparo dos inóculos em meio sintético e no hidrolisado. 

O procedimento de reutilização das células foi repetido até que fosse observada a 

queda do rendimento. 

 

4.5 Ensaios de fermentação 

 

Os ensaios de fermentação foram realizados em frascos Erlenmeyer de 125 mL 

esterilizados contendo 50 mL de hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol tratado e 



 
suplementado com os mesmos nutrien

foram conduzidas em diferentes condiçõe

de 84 horas, conforme descritas no item 5.7.

A cada 12 horas de fermentação foram retiradas

concentração celular por espectrofotometria e quantificação dos carboidratos e etanol 

CLAE, conforme a metodologia descrita no item 4.2.4.

As fermentações com recuperação de células foram realizadas na condição 

otimizada pelo planejamento estatístico estabelecido a par

por um período de 84 h. Nas 

fermentação realizados. 

 

Figura 9 Esquematização das etapas do processo fermentativo com inóculo preparado 
em meio sintético (IS) e no hidrolisado hemicelulósico de girassol (IH)

 

 

com os mesmos nutrientes utilizados no preparo do inóculo

foram conduzidas em diferentes condições de pH, temperatura e agitação por um período 

, conforme descritas no item 5.7. 

oras de fermentação foram retiradas amostras para an

espectrofotometria e quantificação dos carboidratos e etanol 

conforme a metodologia descrita no item 4.2.4. 

As fermentações com recuperação de células foram realizadas na condição 

otimizada pelo planejamento estatístico estabelecido a partir das fermentações anteriores, 

h. Nas figuras 9 e 10 encontram-se os esquema

Esquematização das etapas do processo fermentativo com inóculo preparado 
meio sintético (IS) e no hidrolisado hemicelulósico de girassol (IH)
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Esquematização das etapas do processo fermentativo com inóculo preparado 
meio sintético (IS) e no hidrolisado hemicelulósico de girassol (IH). 



 

Figura 10 Esquematização do processo fermentativo com reaproveitamento das células

 

4.6 Planejamento estatístico

 

Para a determinação da condição ótima de 

foram realizados ensaios fatoriais 3

fermentação com inóculo preparado em meio sintético (IS) e outros 17 ensaios para 

fermentação com inóculo preparado no próprio h

dos dados foi empregado o programa estatístico 

STATSOFTTM. 

 

Tabela 1 Valores codificados e reais das variáveis independentes pH, temperatura e 
agitação e seus respectivos níveis de variação para o delineamento composto 
central rotacional

Níveis 

- α 

 -1 

  0 

+1 

+α 
 

 

Esquematização do processo fermentativo com reaproveitamento das células

Planejamento estatístico 

Para a determinação da condição ótima de fermentação para a produção de etanol,

realizados ensaios fatoriais 33 - DCCR, conforme a Tabela 1, sendo 17 ensaios para 

fermentação com inóculo preparado em meio sintético (IS) e outros 17 ensaios para 

fermentação com inóculo preparado no próprio hidrolisado hemicelulósico

empregado o programa estatístico STATISTICA for Windows

Valores codificados e reais das variáveis independentes pH, temperatura e 
seus respectivos níveis de variação para o delineamento composto 

central rotacional 

Variáveis independentes 

pH Tº (ºC) 

4,16 21,6 

4,5 25 

5,0 30 

5,5 35 

5,84 38,4 
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Esquematização do processo fermentativo com reaproveitamento das células. 

fermentação para a produção de etanol, 

sendo 17 ensaios para 

fermentação com inóculo preparado em meio sintético (IS) e outros 17 ensaios para 

idrolisado hemicelulósico (IH). Na análise 

for Windows, v. 8.0, 

Valores codificados e reais das variáveis independentes pH, temperatura e 
seus respectivos níveis de variação para o delineamento composto 

 

Agitação (rpm) 

66 

100 

150 

200 

234 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Caracterização do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol 

 

O hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol foi caracterizado por cromatografia 

líquida, obtendo-se os teores de açúcares, ácido acético, hidroximetilfurfural e furfural. Por 

espectrofotometria (UV-VIS) foi obtido o teor de fenóis. Os principais componentes e as 

suas concentrações, na amostra original e destoxificada, são mostrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 Composição do hidrolisado hemicelulósico do farelo de girassol 

Componentes 
Amostra original 

(g.L-1) Amostra destoxificada (g.L-1) 

Xilose 49,93 45,56 

Glicose 8,06 7,4 

Arabinose 8,67 7,82 

Ácido acético 3,554 1,5 

Hidroximetilfurfural 0,031 nd 

Furfural 0,033 nd 

Fenóis 0,89285 nd 

Nota: *nd = Não detectado. 
 

Observa-se uma maior concentração de xilose em relação aos demais açúcares e 

uma ligeira perda de açúcares após o processo de destoxificação. Sene (2000) e Oliveira 

(2010) evidenciaram a predominância do monossacarídeo xilose, em relação aos demais 

açúcares, na composição de hidrolisados hemicelulósicos, respectivamente de bagaço de 

cana-de-açúcar e farelo de girassol. 

No trabalho de Camargo (2012), na mesma condição de hidrólise do farelo de 

girassol (ácido sulfúrico 6%, por 20 min., 120 ºC), obteve-se um hidrolisado com 

características diferentes. O total de açúcares no trabalho citado foi de 56,11 g.L-1 

(24,88 g.L-1 xilose, 22,33 g.L-1 glicose e 8,90 g.L-1 arabinose). Quanto aos compostos tóxicos 

formados durante o processo de hidrólise, Camargo (2012) encontrou valores de 1,59 g.L-1 

fenóis, 1,93 g.L-1 ácido acético, 0,0182 g.L-1 furfural e 0,0514 g.L-1 hidroximetilfurfural, 

semelhantes aos do presente trabalho, exceto o ácido acético. 

Os valores deste trabalho se encontram dentro de uma faixa de concentração 

normalmente encontrada em hidrolisados em geral, ou seja, 1 a 10 g.L-1 ácido acético, 0 a 

5 g.L-1 furfural e hidroximetilfurfural e 0 a 3 g.L-1 compostos fenólicos. Porém, esses 

compostos, mesmo em baixas concentrações, podem inibir a fermentação (PARAJÓ; 

DOMINGUEZ; DOMINGUEZ, 1998), fazendo-se necessário uma etapa de destoxificação. 

Ao observar os valores obtidos após a destoxificação, nota-se que essa foi bastante eficaz 
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na remoção de compostos tóxicos, reduzindo em 58% o teor de ácido acético no hidrolisado 

hemicelulósico. Os demais compostos não foram detectados por cromatografia. Marton 

(2002) e Carvalho et al. (2005) em seus trabalhos observaram que a utilização de carvão 

ativado em níveis de concentração de 3 a 5% foi eficaz na remoção de, aproximadamente, 

96% de furfural, 98% de hidroximetilfurfural e 97% de fenóis em hidrolisado de bagaço de 

cana. A maior remoção de ácido acético (23,2%) foi possível com o emprego de 5% de 

carvão ativado. 

Por outro lado, a destoxificação por carvão ativado também acarreta a diminuição de 

açúcares. Neste trabalho, houve a remoção de 8,75% de xilose, 8,19% de glicose e 9,80% 

de arabinose. Parajó, Dominguez e Dominguez (1996) verificou que a perda máxima de 

pentoses foi de, aproximadamente, 2% em hidrolisado de eucalipto quando se utilizou a 

razão de 5% de carvão ativado. 

Contudo, é relevante considerar que concentrações máximas de cada inibidor 

encontrado nos hidrolisados hemicelulósicos e sua tolerância por microrganismos 

fermentativos dependem da espécie utilizada e sua adaptação ao meio, do tipo de processo 

de fermentação empregado, do número de inibidores presentes no meio e do seu efeito 

combinado (MUSSATTO; ROBERTO, 2004a). 

 

5.2 Produção de biomassa de Pichia stipitis ATCC 58376 durante a fermentação do 

hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol 

 

A biomassa de P. stipitis foi quantificada por espectrofotometria (UV-VIS), ao longo 

do processo fermentativo (84 h), e os resultados obtidos para os ensaios com inóculo 

preparado em hidrolisado hemicelulósico (IH) e para inóculo preparado em meio sintético 

(IS) são mostrados na Tabela 3. 
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Tabela 3 Produção final de biomassa de P. stipitis, após 84 horas de fermentação do 
hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol com inóculo preparado em 
hidrolisado hemicelulósico (IH) e em meio sintético (IS), sob diferentes 
condições de pH, temperatura e agitação 

Ensaios 

Valores codificados Valores reais Biomassa (g.L-1) 

pH T ºC Agitação pH T ºC Agitação IH IS 

1 -1 -1 -1 4,5 25 100 1,308 1,37 

2 +1 -1 -1 5,5 25 100 1,732 2,17 

3 -1 +1 -1 4,5 35 100 4,88 4,60 

4 +1 +1 -1 5,5 35 100 8,64 7,89 

5 -1 -1 +1 4,5 25 200 36,52 33,48 

6 +1 -1 +1 5,5 25 200 40,44 39,44 

7 -1 +1 +1 4,5 35 200 4,722 4,56 

8 +1 +1 +1 5,5 35 200 13,8 14,52 

9 -1,68 0 0 4,16 30 150 8,4 8,40 

10 +1,68 0 0 5,84 30 150 22,2 23,00 

11 0 -1,68 0 5,0 21,6 150 30,52 28,12 

12 0 +1,68 0 5,0 38,4 150 2,08 2,04 

13 0 0 -1,68 5,0 30 66 20,12 18,32 

14 0 0 +1,68 5,0 30 234 21,7 21,00 

15 0 0 0 5,0 30 150 29,28 26,16 

16 0 0 0 5,0 30 150 28,56 26,48 

17 0 0 0 5,0 30 150 29,08 26,37 
 

Nota-se que os resultados apresentados na Tabela 3, para o crescimento da 

biomassa com inóculo preparado em meio sintético, assemelham-se aos resultados obtidos 

com inóculo preparado no hidrolisado. Os ensaios 1 e 12 foram os que apresentaram a 

menor diferença de crescimento entre o inóculo IS e o inóculo IH. Para o ensaio 1, o valor foi 

apenas 4,52% maior para o inóculo IS. No ensaio 12, o valor foi 1,92% superior para o 

inóculo IH. As maiores diferenças ocorreram nos ensaios 5 e 15. O ensaio 5 atingiu um valor 

8,3% maior para o crescimento com inóculo IH e o ensaio 15 um valor 10,6% superior para 

o inóculo preparado em IH. 

Na Figura 11 apresenta-se um comparativo entre os ensaios que obtiveram os 

maiores e os menores resultados para as curvas de crescimento de P. stipitis ATCC 58376, 

em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol. Os ensaios 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16 e 17 

foram os que obtiveram maiores crescimentos, superiores a 20 g.L-1, e os ensaios 1, 2, 3 e 

12 foram os ensaios de menor crescimento com inóculo preparado em meio sintético (IS) e 

no hidrolisado (IH) em diferentes condições de cultivo. Pode-se observar que os fatores 

temperatura, pH e agitação e suas combinações afetam diferentemente o comportamento 

do crescimento da biomassa. 
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Figura 11 Comparação por ensaios entre o comportamento da produção de biomassa 
de P. stipitis durante as 84 h de fermentação com inóculo preparado em 

(  ) meio sintético (IS) e (  ) hidrolisado (IH). 
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É possível perceber que o comportamento no crescimento da biomassa na 

fermentação do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol cujo inóculo foi preparado 

em meio sintético não diferiu do comportamento da fermentação cujo inóculo foi preparado 

no próprio hidrolisado. Assim, há um sinal de que as células provenientes do preparo do 

inóculo em meio sintético se adaptaram logo nas primeiras 12 horas. Os ensaios 6 IS e 6 IH 

(pH 5,5, temperatura 25 ºC e agitação de 200 rpm) foram os que apresentaram maior 

crescimento: 39,44 g.L-1e 40,44 g.L-1, respectivamente, e diferença entre si inferior a 2,5%. 

Esta condição mostrou-se a melhor para o crescimento da biomassa. Do mesmo modo, os 

ensaios 1, 2 e 12, em ambas as preparações de inóculo, foram os que apresentaram menor 

crescimento. Os ensaios 1 (pH 4,5, 25ºC, 100 rpm) e 2 (pH 5,5, 25ºC, 100 rpm) foram os 

que proporcionaram condições menos favoráveis para o crescimento da biomassa. 

Telli Okur e Eken Saraçoglu (2006) verificaram que a maior produção de biomassa e 

concentração de etanol (12,19 g.L-1) por Pichia stipitis NRRL Y-7124 ocorreu quando foi 

aumentada a agitação de 70 para 100 rpm durante a fermentação do hidrolisado da casca 

de semente de girassol, numa temperatura de 30ºC e pH 6,0. 

Em trabalho anterior, realizado com a cepa P. stipitis ATCC 58376, cultivada em 

hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em pH 5,5 e temperatura de 30ºC, porém 

em diferentes condições de agitação (100, 150 e 200 rpm), verificou-se que a concentração 

máxima de biomassa ocorreu com maior agitação, 200 rpm, com obtenção de 5 g.L-1 de 

células (CAMARGO, 2012). 

 

5.3 Produção de etanol por Pichia stipitis ATCC 58376 durante a fermentação do 

hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol 

 

Os resultados dos ensaios para a produção de etanol ao final de 84 horas são 

apresentados nas Tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4 Produção final de etanol após 84 horas de fermentação do hidrolisado 
hemicelulósico de farelo de girassol com inóculo preparado em hidrolisado 
hemicelulósico (IH) e em meio sintético (IS), sob diferentes condições de pH, 
temperatura e agitação 

Ensaios 

Valores codificados Valores reais Etanol (g/L) 

pH T ºC Agitação pH T ºC Agitação IH IS 

1 -1 -1 -1 4,5 25 100 8,9 9,09 

2 +1 -1 -1 5,5 25 100 8,9 9,10 

3 -1 +1 -1 4,5 35 100 6,5 6,54 

4 +1 +1 -1 5,5 35 100 9,65 9,68 

5 -1 -1 +1 4,5 25 200 9,75 9,75 

6 +1 -1 +1 5,5 25 200 11,97 11,9 

7 -1 +1 +1 4,5 35 200 8,15 8,14 

8 +1 +1 +1 5,5 35 200 9,05 9,00 

9 -1,68 0 0 4,16 30 150 6,57 6,57 

10 + 1,68 0 0 5,84 30 150 10,23 10,23 

11 0 - 1,68 0 5,0 21,6 150 0 0 

12 0 + 1,68 0 5,0 38,4 150 0 0 

13 0 0 - 1,68 5,0 30 66 5,64 5,64 

14 0 0 + 1,68 5,0 30 234 13,31 13,31 

15 0 0 0 5,0 30 150 13,28 13,28 

16 0 0 0 5,0 30 150 13,26 13,28 

17 0 0 0 5,0 30 150 13,28 13,28 
 

A produção de etanol entre os tratamentos apresentou diferença significativa entre si, 

até o período de 72 horas, ao nível de 5% de significância, calculada pelo software 

STATISTICA 8.0. No período de 72 a 84 horas, houve redução das influências entre as 

variáveis independentes lineares e quadráticas e suas interações sobre a variável resposta 

produção de etanol. 

A seguir é apresentada a análise estatística inicial (24 horas) e final (72 horas) da 

fermentação com inóculo em meio sintético (IS) e fermentação com inóculo preparado no 

próprio hidrolisado hemicelulósico (IH). 

Conforme dados da Tabela 5, todas as interações entre as variáveis dependentes, 

lineares e quadráticas foram significativas ao longo do período inicial de 24 horas para a 

produção de etanol, ao nível de 5% de significância com R2 de 89,53%. 

 
Tabela 5 Análise de variância para produção de etanol por P. stipitis ATCC 58376 em 

hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 24 h com inóculo 
preparado em meio sintético (IS), sob diferentes condições de pH, 
temperatura e agitação 

 Graus de Liberdade SQ QM p-valor 

Regressão 9 150,3542 16,70 6,65* 

Resíduo 7 17,5689 2,51  

Falta de Ajuste 5 17,5648 3,51296 1713,64* 

Erro Puro 2 0,0041 0,00205  

Total 16 167,9231   

Nota: * = significativo a 5% de probabilidade. 
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A Figura a 12 demonstra a interação das variáveis no tempo de 24 horas pelo gráfico 

de Pareto, também ao nível significância de 5%, para a fermentação cujo inóculo foi 

preparado em meio sintético (IS). 

 

 

Figura 12 Gráfico de Pareto para produção de etanol por P. stipitis em 24 h em 
hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol com inóculo preparado em 
meio sintético (IS). 

 

O gráfico de Pareto representa os efeitos principais, suas interações e ilustra a 

influência das variáveis independentes, pH, temperatura e agitação sobre a variável 

dependente produção de etanol. Consideram-se significativas aquelas cujas colunas 

horizontais ultrapassam a linha tracejada, representativa para intervalo de confiança de 95% 

(p<0,05). Observou-se que nesse período inicial de 24 horas todos os fatores, temperatura, 

pH e agitação, lineares e quadráticos, produziram efeito significativo sobre a variável 

resposta, produção de etanol. A variável independente, temperatura quadrática, a agitação 

linear e pH linear apresentaram maiores efeitos sobre a produção de etanol. 

 

Tabela 6 Análise de variância para produção de etanol por P. stipitis ATCC 58376 em 
hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 72 h com inóculo 
preparado em meio sintético (IS), sob diferentes condições de pH, 
temperatura e agitação 

 Graus de Liberdade SQ QM p-valor 

Regressão 9 151,4099 16,82 2,45 

Resíduo 7 48,1298 6,875  

Falta de Ajuste 5 48,1296 9,62592 96259,2* 

Erro Puro 2 0,0002 0,0001  

Total 16 199,5397   

Nota: * = significativo a 5% de probabilidade. 
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Pela análise de variância da produção de etanol em 72 horas com inóculo preparado 

em meio sintético (Tabela 6), também se observa diferença significativa entre todos os 

tratamentos e suas interações, ao nível de 5% de significância e R2 de 75,89%. O gráfico de 

Pareto para produção de etanol no período de 72 horas com inóculo preparado em meio 

sintético é apresentado na Figura 13. 

 

 

Figura 13 Gráfico de Pareto para produção de etanol em 72 h em hidrolisado 
hemicelulósico de farelo de girassol com inóculo preparado em meio sintético 
(IS), sob diferentes condições de pH, temperatura e agitação. 

 

O gráfico de Pareto demonstra que a variável temperatura quadrática foi a que 

produziu maior efeito significativo na resposta produção de etanol em 72 horas, com inóculo 

preparado em meio sintético, seguido do pH quadrático e agitação linear (Figura 13). 

Comparando-se este gráfico de Pareto com o de 24 horas (Figura 12), observa-se que os 

efeitos das variáveis independentes quadráticas reduziram com o passar do tempo, mas 

permaneceram significativos e aumentaram para as variáveis independentes lineares. De 

acordo com Box, Hunter e Hunter (1978) e Barros Neto, Scarminio e Bruns (1995), um 

modelo quadrático adequado significa que este se encontra próximo da otimização. As 

interações agitação x temperatura e pH x temperatura aumentaram em 20,64% e 77,63%, 

respectivamente, enquanto que a interação agitação x pH reduziu em 76,13% nas 72 horas. 

Na Tabela 7 é apresentada a análise estatística, ao nível de 5% de significância, da 

produção de etanol no período inicial (24 horas) e final (72 horas) para fermentação em 

hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol, com inóculo preparado no próprio 

hidrolisado hemicelulósico. 
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Tabela 7 Análise de variância para produção de etanol por P. stipitis ATCC 58376 em 
hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 24 h com inóculo 
preparado em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol (IH), sob 
diferentes condições de pH, temperatura e agitação 

 Graus de Liberdade SQ QM p-valor 

Regressão 9 138,9582 15,44 4,17* 

Resíduo 7 29,2202 3,70  

Falta de Ajuste 5 29,2161 5,84322 2850* 

Erro Puro 2 0,0041 0,00205  

Total 16 168,1784   

Nota: * = significativo a 5% de probabilidade. 
 

A análise de variância ao nível de 5% de significância e R2 de 82,62% evidencia que 

todos os tratamentos apresentaram diferença significativa no período inicial de 24 horas 

para a fermentação em hidrolisado hemicelulósico com inóculo preparado no próprio 

hidrolisado. 

Pelo gráfico da Figura 14, verifica-se que o fator temperatura quadrática, agitação 

linear e pH quadrático foram os que mais produziram efeito significativo sobre a produção de 

etanol na fermentação do hidrolisado hemicelulósico com inóculo preparado no próprio 

hidrolisado. 

 

Figura 14 Gráfico de Pareto para produção de etanol por P. stipitis em 24 h em 
hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol com inóculo preparado no 
hidrolisado (IH), sob diferentes condições de pH, temperatura e agitação. 

 

Comparando-se esses dados com o gráfico de Pareto da produção de etanol em 

24 horas com inóculo em meio sintético (Figura 12) observa-se que, da mesma forma, os 

mesmos fatores foram mais significativos. Para a temperatura quadrática foi encontrado um 

valor 0,067% maior entre o efeito na produção de etanol com inóculo em meio sintético (IS) 

em relação ao inóculo preparado no próprio hidrolisado (IH). Ao comparar o efeito de 

agitação linear sobre a produção de etanol, esta foi 0,28% maior para fermentação com 
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inóculo IH em relação ao inóculo IS. Para o pH linear a produção de etanol foi 0,13% maior 

com inóculo IS em relação ao inóculo IH. 

Na Tabela 8 apresenta-se a análise de variância para produção de etanol no período 

de 72 horas, resultado da fermentação do com inóculo IH. 

 

Tabela 8 Análise de variância para produção de etanol por P. stipitis ATCC 58376 em 
hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 72 h com inóculo 
preparado em hidrolisado hemicelulósico (IH), sob diferentes condições de 
pH, temperatura e agitação 

 Graus de Liberdade SQ QM p-valor 

Regressão 9 154,032 17,11 2,62 

Resíduo 7 45,6834 6,520  

Falta de Ajuste 5 45,6833 9,13666 182733,2* 

Erro Puro 2 0,0001 0,00005  

Total 16 199,7154   

Nota: * = significativo a 5% de probabilidade. 
 

A análise de variância para a produção de etanol em 72 horas na fermentação com 

inóculo IH demonstra que houve diferença significativa entre os tratamentos, ao nível de 5% 

de significância e R2 de 77,12%. O gráfico de Pareto com valores de t calculados das 

variáveis independentes sobre a produção de etanol é apresentado na Figura 15. 

 

 

Figura 15 Gráfico de Pareto para produção de etanol por P. stipitis em hidrolisado 
hemicelulósico de farelo de girassol em 72 h em hidrolisado hemicelulósico 
com inóculo preparado no hidrolisado (IH), sob diferentes condições de pH, 
temperatura e agitação. 

 

No gráfico da Figura 15 é possível perceber que a variável temperatura quadrática 

produziu maior efeito na resposta produção de etanol em 72 horas, seguido da variável pH 

quadrático e agitação linear. Comparando-se o gráfico de Pareto da Figura 15 com o gráfico 
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da Figura 13, verifica-se que o efeito da temperatura quadrática foi 42,86% maior para 

fermentação com inóculo IH em relação ao inóculo IS. O efeito do pH quadrático apresentou 

um valor 44,57% superior para produção de etanol cuja fermentação ocorreu com inóculo IH 

em relação à fermentação com inóculo IS. 

Observa-se também que os efeitos temperatura e pH sobre a produção de etanol em 

72 horas com inóculo IS e em IH apresentaram maiores diferenças entre si (42,86% e 

44,57%, respectivamente) quando comparado com a diferença dos efeitos no período de 

24 horas (0,067%, 0,28%, 0,13%) com inóculo IS e em IH. 

Quanto aos rendimentos dos ensaios no tempo final (72 h), nos quais houve maior 

consumo de xilose do meio (ensaios 14, 15, 16 e 17, os três últimos sendo repetições) para 

IS e IH, nota-se que o rendimento final em etanol (YP/S) foi o mesmo: 0,45 g.g-1 e 

produtividade (QP) de 1,158 g.L
-1.h-1. Em trabalhos com a levedura P. stipitis NRRL Y-7124 

foram verificados rendimentos de 0,32 g.g-1 e produtividade de 0,32 g.L-1.h-1 na produção de 

etanol em meio sintético contendo 90 g.L-1de xilose em biorreator (SILVA et.al., 2011), 

enquanto que em outro trabalho obteve-se rendimento de 0,39g.g-1 de etanol em hidrolisado 

de cana-de-açúcar por P. stipitis NRRL Y-7124 (LIU et al., 2011). Ao comparar os resultados 

acima com o do presente trabalho, observa-se que neste trabalho os rendimentos foram 

consideráveis, visto que o rendimento em etanol de 0,45 g.g-1 corresponde a 88% do valor 

máximo teórico. Quanto à produtividade, o maior valor foi obtido (0,158 g.L-1.h-1) na condição 

de pH 5,0, 30 ºC e 234 rpm. 

A seguir são apresentados os gráficos de superfície de área (Figuras 16 a 21) para 

as interações entre as variáveis independentes pH, temperatura e agitação e a variável 

dependente produção de etanol. Os gráficos compararam resultados obtidos na 

fermentação com inóculo preparado em meio sintético (IS) com fermentação com inóculo 

preparado no próprio hidrolisado (IH), no período de 24 horas e ao final de 72 horas. 
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Figura 16 Gráficos de superfície de resposta (pH X agitação) para produção de etanol 
por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 24 horas 
com inóculo preparado em hidrolisado (IH) e inóculo preparado em meio 
sintético (IS). 

 

 

 

Figura 17 Gráficos de superfície de resposta (temperatura X agitação) para produção de 
etanol por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 24 
horas com inóculo preparado em hidrolisado hemicelulósico (IH) e inóculo 
preparado em meio sintético (IS). 
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Figura 18 Gráficos de superfície de resposta (temperatura X pH) para produção de 
etanol por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 24 
horas com inóculo preparado em hidrolisado (IH) com inóculo preparado em 
meio sintético (IS). 

 

 

 

Figura 19 Gráficos de superfície de resposta (pH X agitação) para produção de etanol 
por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 72 horas 
com inóculo preparado em hidrolisado (IH) com inóculo preparado em meio 
sintético (IS). 
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Figura 20 Gráficos de superfície de resposta (temperatura X agitação) para produção de 
etanol de por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 
72 horas com inóculo preparado em hidrolisado (IH) com inóculo preparado 
em meio sintético (IS). 

 

 

 

Figura 21 Gráficos de superfície de resposta (temperatura X pH) para produção de 
etanol por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em 
72 horas com inóculo preparado em hidrolisado hemicelulósico (IH) com 
inóculo preparado em meio sintético (IS). 

 

Observa-se pelos pelos gráficos de superfície que o comportamento da produção de 

etanol com fermentação com inóculo em meio sintético assemelha-se ao comportamento da 

fermentação cujo inóculo foi preparado no próprio hidrolisado hemicelulósico, comprovado 

pela validação de ambos pelo software STATISTICA 8.0. 

A Tabela 9 faz uma comparação entre os valores de rendimento e produtividade das 

fermentações com inóculo preparado em meio sintético e no hidrolisado hemicelulósico. 
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Tabela 9 Rendimento (YP/S) e produtividade (QP) da fermentação do hidrolisado 
hemicelulósico de farelo de girassol com inóculo preparado em hidrolisado 
hemicelulósico (IH) e em meio sintético (IS), sob diferentes condições de pH, 
temperatura e agitação 

Ensaios 
(YP/S) 
(g.g-1) 

(QP) 
(g.L-1.h) Ensaios 

(YP/S) 
(g.g-1) 

(QP) 
(g.L-1.h) 

1 IH 0,47 0,101 1 IS 0,49 0,107 

2 IH 0,44 0,082 2 IS 0,5 0,108 

3 IH 0,41 0,077 3 IS 0,41 0,07 

4 IH 0,46 0,114 4 IS 0,46 0,115 

5 IH 0,47 0,116 5 IS 0,46 0,116 

6 IH 0,5 0,142 6 IS 0,5 0,141 

7 IH 0,47 0,097 7 IS 0,47 0,097 

8 IH 0,44 0,107 8 IS 0,44 0,113 

9 IH 0,42 0,078 9 IS 0,41 0,078 

10 IH 0,47 0,121 10 IS 0,47 0,121 

11 IH 0 0 11 IS 0 0 

12 IH 0 0 12 IS 0 0 

13 IH 0,45 0,067 13 IS 0,45 0,067 

14 IH 0,45 0,158 14 IS 0,45 0,158 

15 IH 0,45 0,158 15 IS 0,45 0,158 

16 IH 0,45 0,157 16 IS 0,45 0,158 

17 IH 0,45 0,158 17 IS 0,45 0,158 
 

A Tabela 9 demonstra que os ensaios 14, 15, 16 e 17 IS e IH apresentaram o mesmo 

rendimento e produtividade: 0,45 g.g-1 e 0,158 g.L-1.h, respectivamente, sendo também os 

ensaios em que se obteve maior produção de etanol: 13,31 g.L-1.O rendimento de 0,45 g.g-1 

também foi obtido por Parekh, Yu e Wayman (1986) em hidrolisado de madeira. Nigam 

(2001) obteve um rendimento de 0,41 g.g-1 em hidrolisado hemicelulósico de palha de trigo. 

O valor da produtividade foi inferior quando comparado aos encontrados na literatura, como 

em Silva et al. (2011) que em seu delineamento obtiveram valores de 0,24 a 0,32 g.L-1.h, 

variando a aeração e agitação em biorreator e utilizando meio sintético com 90 g.g.-1 de 

xilose. 

As figuras 22 e 23 exibem gráficos do consumo de xilose e produção de etanol para 

as fermentações cujos inóculos foram preparados em hidrolisado hemicelulósico (IH) e em 

meio sintético (IS), respectivamente. 
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Figura 22 Variação da concentração de xilose ( ) e de etanol ( )na 
fermentação do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol por P. stipitis 
com variações nas condições de cultivo e inóculo preparado em hidrolisado 
(IH). 

 



36 
 

 

 

 

Figura 23 Variação da concentração de xilose ( ) e de etanol ( ) na 
fermentação do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol por P. stipitis 
com variações nas condições de cultivo e inóculo preparado em meio 
sintético (IS). 
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Nos gráficos das figuras 22 e 23 é possível verificar que o consumo de xilose e a 

produção de etanol foram influenciados pelas condições de cultivo empregadas. Nos 

ensaios 11 IH e 12 IH, os quais foram conduzidos em condições mais extremas, não houve 

consumo de açúcar. O mesmo comportamento foi verificado em 11 IS e 12 IS, indicando 

que a adaptação do inóculo não favoreceu o metabolismo da levedura nessas condições. O 

ensaio no qual houve maior consumo de xilose foi o 14 IS (condição de pH 5, 30ºC e 

234 rpm) com o consumo de 29,53 g.L-1, ou seja, 64,81% de xilose consumida no meio ao 

final das 84 horas de cultivo. Silva et.al. (2011) verificou consumo de 65% de xilose no meio 

sintético, contendo 90 g.L-1 de xilose, em um biorreator com agitação de 250 rpm, o que 

favoreceu a produção de etanol (26,7g.L-1) pela levedura P. stipitis NRRL Y- 7124. 

As figuras 24 e 25 representam o perfil do consumo de glicose e arabinose no 

hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol por P. stipitis, ao longo das 84 horas de 

fermentação com inóculo preparado em hidrolisado (IH) e em meio sintético (IS). 
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Figura 24 Variação da concentração g.L-1 de glicose ( ) e arabinose ( ) na 
fermentação do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol por P. stipitis 
com variações nas condições de cultivo com inóculo preparado em 
hidrolisado (IH). 
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Figura 25 Variação da concentração g.L-1 de glicose ( ) e arabinose ( ) na 
fermentação do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol por P. stipitis 
com variações nas condições de cultivo com inóculo preparado em meio 
sintético (IS). 
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As figuras 24 e 25 mostram que houve um rápido consumo de glicose, 

diferentemente da arabinose que se manteve inalterada no meio na maioria dos ensaios, 

independente do tempo e do tipo de inóculo. O mesmo comportamento foi relatado no 

trabalho de Silva (2004) em hidrolisado hemicelulósico de cana-de-açúcar para a produção 

de xilitol por Candida guillermondii. A assimilação da arabinose foi lenta e correspondeu 

somente a 10% da velocidade de consumo de xilose durante um período de fermentação de 

96 horas. O consumo de arabinose só aumentou após o esgotamento da xilose, após 

72 horas. Esta lenta assimilação da arabinose também foi observada por Sene et al. (2001), 

durante o cultivo desta mesma levedura em hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar. 

Ao fermentar hidrolisado de casca de arroz por P. stipitis IMH43.2, Hickert (2010) 

verificou que houve consumo de 57% de xilose no meio e apenas 19% de arabinose, 

entretanto durante a fermentação em meios semi-sintéticos houve um consumo maior de 

xilose (83%) e de arabinose (47%). Porém, em ambas as situações a arabinose só foi 

consumida após a exaustão da glicose. 

Em fermentação do meio sintético por P. stipitis NRRL Y-7124, a xilose só foi 

consumida após a exaustão da glicose, sendo que essa se encontrava numa alta razão 

glicose/xilose. Entretanto, observou-se que, em baixa razão glicose/xilose, houve uma 

assimilação simultânea desses açúcares (GUTIÉRREZ-RIVERA, 2012), assim como o 

ocorrido neste trabalho, em algumas das condições testadas. 

A maior taxa de consumo de glicose, quando utilizado o inóculo IH, foi verificada no 

ensaio 6 (pH 5,5, 25ºC, 200 rpm), com um consumo quase total de glicose em 36 horas, 

período em que foi observado um pequeno consumo de arabinose, da ordem de 1,80%. 

Velocidades elevadas de consumo de glicose com inóculo IH também foram verificadas nas 

condições do ensaio 5 (pH 4,5, 25ºC, 200 rpm) e 11 (pH 5,0, 21,6ºC, 150 rpm). Nessas 

condições, o esgotamento da glicose coincidiu com um consumo de arabinose, 

correspondente a 2,17% e 10,48%, respectivamente, ao final de 84 horas. 

Nos ensaios com inóculo IS (Figura 25), observou-se comportamento muito 

semelhante ao verificado com inóculo IH (Figura 24), tanto para o consumo de glicose 

quanto de arabinose. A maior velocidade de consumo de glicose foi verificada nas 

condições do ensaio 6 (97,16% em 36 horas) e do ensaio 11 (85,94% em 48 horas), 

condições em que também foi observado um discreto consumo de arabinose (10,9% em 36 

horas e 10,75% em 84 horas, respectivamente). 

Ao se comparar os gráficos das figuras 24 e 25, observa-se que não houve 

favorecimento do consumo de glicose e arabinose pela adaptação do inóculo de P. stipitis 

ATCC 58376 ao hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol. 

No presente trabalho, o fato de o cultivo do inóculo em hidrolisado ter gerado 

resultados semelhantes aos obtidos com inóculo em meio sintético, provavelmente, deve-se 

a uma boa remoção dos inibidores pelo processo de destoxificação empregado. Somente 
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1,5 g.L-1 de ácido acético foi encontrado no hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol, 

enquanto que o hidroximetilfurfural, furfural e fenóis totais não foram detectados no meio 

(Tabela 2). 

 

5.4 Produção de xilitol por Pichia stipitis ATCC 58376 durante a fermentação do 

hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol 

 

As figuras 26 e 27 exibem a produção de xilitol, um subproduto da fermentação de 

etanol por P. stipitis. 

 
Figura 26 Produção de xilitol por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de 

girassol nas diferentes variações de condições de cultivo com inóculo 
preparado em hidrolisado (IH) no período final de 84 h. 

 

 
Figura 27 Produção de xilitol por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de 

girassol nas diferentes variações de condições de cultivo com inóculo 
preparado em meio sintético (IS) no período final de 84 h. 
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Pela visualização das figuras 26 e 27, observa-se que houve um comportamento 

semelhante na produção de xilitol na fermentação do hidrolisado hemicelulósico do farelo de 

girassol com o inóculo IH (Figura 26) e inóculo IS (Figura 27). A maior produção de xilitol 

ocorreu nos ensaios 15, 16 e 17 (as repetições no ponto central), cuja condição era de pH 

5,0, temperatura de 30 ºC e agitação de 150 rpm, produzindo 1,85 g.L-1 de xilitol. Esta 

condição apresentou uma concentração média final de biomassa de 28,97 g.L-1 e produção 

de etanol de 13,27g.L-1 para a fermentação com inóculo IH, enquanto que a produção de 

biomassa foi de 26,33 g.L-1 e produção de etanol de 13,28 g.L-1 com inóculo IS. Isso explica 

essa maior produção de xilitol, pois um aumento de biomassa pode levar a um aumento na 

produção de intermediários metabólicos (BAI; ANDERSON; YOUNG, 2008). 

Camargo (2012) observou a maior produção de xilitol, 1,48 g.L-1, utilizando a mesma 

levedura e hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol, na condição de menor agitação, 

100 rpm. Em 200 rpm ocorreu a menor produção de xilitol e a maior produção de etanol, 

demonstrando que os açúcares foram convertidos em maior proporção em etanol e uma 

menor quantidade de carbono foi desviada para a produção de xilitol. 

A menor produção de xilitol, para ambos os inóculos: IS e IH, ocorreu nos ensaios 12 

(pH 5,0; 30º C e 150 rpm) e 13 (pH 5,0; 30 ºC e 66 rpm), condições que apresentaram o 

menor crescimento e a menor produção de etanol. Nota-se também que a condição em que 

se obteve maior produção de etanol (13,31 g.L-1), ensaio 14 (pH 5,0; 30 ºC e 234 rpm), foi a 

que se obteve a menor produção de xilitol, tanto para IS quanto para IH. 

Tanto o etanol como o xilitol são produtos intermediários naturais do metabolismo da 

levedura P. stipitis e há uma íntima relação entre a especificidade da enzima xilose redutase 

(XR), as coenzimas NADH ou NADPH e o acúmulo de xilitol no citoplasma do 

microrganismo, com sua posterior excreção para o meio. Quando a atividade da XR de 

determinado microrganismo depende de NADH ou NADPH, o cofator NAD utilizado na 

redução da xilose a xilitol pode ser utilizado no passo metabólico seguinte. Nesse caso, sob 

tais condições, o principal produto do metabolismo de xilose é o etanol e não há acúmulo de 

xilitol. Quando, entretanto, a atividade de XR de um dado microrganismo depende apenas 

de NADPH, sob condições de limitação de oxigênio, observa-se o acúmulo de xilitol, uma 

vez que nessas condições a capacidade da cadeia respiratória de recuperação do cofator 

oxidado é baixa. Isso acarreta diminuição da atividade da xilitol desidrogenase (XDH) e 

diminuição da taxa de transformação de xilitol a xilulose (BRANCO, 2010). 
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5.5 Produção de ácido acético por Pichia stipitis ATCC 58376 durante a 

fermentação do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol por Pichia 

stipitis ATCC 58376 

 

Nas figuras 28 e 29 demonstra-se a produção de ácido acético pela levedura 

P. stipitis ATCC 58376 em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol, tendo sido 

descontado o teor de ácido acético inicialmente presente no hidrolisado hemicelulósico de 

farelo de girassol. 

 

 

Figura 28 Produção de ácido acético em g.L-1por P. stipitis em hidrolisado 
hemicelulósico de farelo de girassol nas diferentes variações de condições de 
cultivo com inóculo preparado em hidrolisado (IH) no período final de 84 h. 

 

 

Figura 29 Produção de ácido acético em g.L-1por P. stipitis em hidrolisado 
hemicelulósico de farelo de girassol nas diferentes variações de condições de 
cultivo com inóculo preparado em meio sintético (IS) no período final de 84 h. 

 

Pode-se perceber pelas figuras 28 e 29, que o comportamento da produção de ácido 

acético na fermentação do hidrolisado hemicelulósico do farelo de girassol foi semelhante 
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quando o inóculo foi preparado em meio sintético (IS) e no hidrolisado (IH). Os ensaios 11 

(pH 5,0; 21,6ºC; 150 rpm) e 12 (pH 5,0; 38,4ºC; 150 rpm) apresentaram a menor produção 

de ácido acético 0,1 e 0 g.L-1, respectivamente para ambos inóculos IS e IH,condições que 

apresentaram menor crescimento celular e produção de etanol.A maior produção de ácido 

acético foi observada nos ensaios 5 (pH 4,5, 25ºC, 200 rpm) e 6 (pH 5,5, 25ºC, 200 rpm), 

correspondentes a 0,66 g.L-1 e 0,65 g.L-1 para IH e IS, respectivamente. 

Em trabalho anterior, com P. stipitis ATCC 58376 cultivada em hidrolisado 

hemicelulósico de farelo de girassol, foi verificado um aumento da concentração de ácido 

acético nas primeiras 24 horas, seguido de um decréscimo da concentração no meio até o 

final do processo. Além disso, um aumento na agitação para 250 rpm favoreceu o 

crescimento, bem como o consumo de ácido acético (CAMARGO, 2012). 

No presente trabalho, no entanto, as condições em que foi verificado maior 

crescimento celular (5 e 6) para as fermentações com inóculo IS e IH, a 200 rpm foram mais 

favoráveis para a produção de ácido acético, não sendo observado o seu consumo. 

 

5.6 Otimização do delineamento experimental (DCCR) 

 

A seguir são apresentados os gráficos para a otimização do delineamento 

experimental (DCCR) para a fermentação cujo inóculo foi preparado em hidrolisado 

hemicelulósico (IH). 

 

 

Figura 30 Gráfico da otimização do delineamento experimental (DCCR). 
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Por interpolação dos resultados obtidos nas 72 horas de fermentação, verificou-se 

que a otimização do delineamento experimental correspondeu ao pH de 5,25, temperatura 

de 29 ºC e agitação de 198 rpm. 

A Figura 31 apresenta a curva de crescimento da levedura, consumo de glicose e 

xilose e produção de etanol para a otimização do delineamento experimental, a qual foi 

realizada em triplicata. 

 

 

Figura 31 Produção de biomassa ( ), produção de etanol ( ), consumo de 
xilose (  ) e consumo de glicose (  ) por P. stipitis nas condições 
otimizadas para a fermentação do hidrolisado hemicelulósico de farelo de 
girassol em função do tempo. 

 

A Figura 31 demonstra a produção de etanol durante a otimização do processo 

fermentativo do hidrolisado hemicelulósico do farelo de girassol por P. stipitis. A produção foi 

de 13,92 g.L-1, 4,38% superior ao ensaio 14, no qual se obteve maior produção de etanol: 

13,31 g.L-1, tanto com inóculo IS quanto com inóculo adaptado IH. 

Durante a otimização, foram consumidos 56,12% da xilose contida no hidrolisado 

hemicelulósico, consumo inferior quando se compara ao ensaio 14 que foi de 64,81%. A 

glicose foi totalmente consumida até período final da fermentação. 

Obteve-se o valor de 13,25 g.L na produção de biomassa, também bastante inferior 

(63%), se comparado ao ensaio 14 no qual houve a produção de 21 g.L de biomassa. 

A produtividade de etanol em 84 horas, obtida na otimização foi de 0,1657 g.L-1h e 

rendimento equivalente ao teórico,0,51 g.g-1, comparada ao ensaio 14 IH e 14 IS, no qual se 

obteve produtividade de 0,158 g.L-1h e rendimento de 0,45 g.g-1(Tabela 9), o que configura 

um aumento na produtividade de 4,65% e no rendimento de 11,76% na otimização, em 

relação ao melhor resultado obtido no delineamento experimental. 
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5.7 Fermentações com reaproveitamento das células do final do processo como 

inóculo 

 

A seguir são apresentados os resultados de várias fermentações nas quais foram 

utilizadas células da fermentação anterior como inóculo. 

 

 

Figura 32 Produção da biomassa de P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo 
de girassol nas subsequentes fermentações ( ) FI, ( ) FII, ( ) 
FIII, ( ) FIV, ( ) FV, ( ) FVI, ( ) FVII. 

 

No gráfico da Figura 32, nota-se que as subsequentes fermentações, reutilizando as 

células como inóculo, apresentaram grande queda no crescimento em relação à primeira 

fermentação (FI). Essa queda foi visível desde o início da fermentação, no entanto, após 

60 horas de cultivo a queda do crescimento foi mais acentuada. A reutilização das células 

não promoveu uma adaptação celular aos componentes tóxicos do hidrolisado, nem o 

favorecimento do crescimento como se esperava. Provavelmente, as células recuperadas 

ao final de cada ciclo de fermentação estavam metabolicamente estressadas, razão pela 

queda dos valores observados. A alternativa seria reutilizar células obtidas de um cultivo 

mais curto, porém no presente trabalho em 48 horas ainda restaram 26,35% de glicose e 

66,72% de xilose, enquanto que em 84 horas, chegou-se a 0% de glicose e 44,55% de 

xilose, na fermentação FII. Interromper a fermentação em 48 horas, por exemplo, resultaria 

em desperdício de açúcares e nutrientes. No gráfico da Figura 33 demonstra-se a produção 

de etanol nas sucessivas fermentações. 
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Figura 33 Produção de etanol por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de 
girassol nas subsequentes fermentações. 

 

Houve redução da produção de etanol nas subsequentes fermentações e na sétima 

fermentação (FVII) não houve produção de etanol. As quedas na produção final de etanol 

em comparação com a primeira fermentação (FI) foram de 61,8%; 95,7%, 97,9%; 97,7%; 

98,5% e 100%, respectivamente para FII, FIII, FIV, FV, FVI e FVII. 

Nigam (2001) obteve um rendimento 0,31 g.g-1de etanol, ao adaptar previamente a 

levedura P. stipitis NRRL Y-7124 ao ácido acético para posterior fermentação de hidrolisado 

de madeira, com aumento de rendimento de 1,6 vezes e produtividade de 2,1 vezes. 

Carvalho (2009) obteve 11 g.L-1 de etanol (36,36% superior) adaptando previamente a 

levedura P. stipitis ao hidrolisado de bagaço de dendê. Bons resultados também foram 

encontrados com as cepas de Candida shehatae ATCC 22984 e P. stipitis CBS 5776. A 

adaptação destas leveduras ao hidrolisado de madeira através da reciclagem melhorou a 

utilização de substratos e produção de etanol. O rendimento de etanol (g.g.-1) foi elevado de 

0,39 e 0,41 para 0,45 e 0,47, respectivamente (PAREKH; YU; WAYMAN, 1986). A 

fermentabilidade de P. stipitis em hidrolisado de sabugo de milho aumentou de forma 

significativa pela adaptação, levando a um rendimento de 0,41 g.g-1 em concentração 

máxima de etanol de 13,3 g.L-1 (AMARTEY, 1996). 

O desempenho da levedura P. stipitis CBS 5776 adaptada gradualmente no 

hidrolisado de sabugo de milho foi tão limitado que métodos de destoxificação tiveram que 

ser adotados para a remoção de inibidores. A máxima concentração de etanol obtida 

durante as etapas de adaptação foi 11,59 g.L-1 no meio contendo 20% de hidrolisado. Com 

hidrolisado destoxificado, a xilose foi consumida rapidamente e a concentração final de 

etanol obtida foi de 15,92 g.L-1, 80,34% do valor teórico (ZHU et al., 2009). 
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Figura 34 Consumo de xilose por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de 
girassol nas subsequentes fermentações ( ) F I, (  ) F II, ( ) F III, ( ) F IV, 
( ) V, ( ) VI, ( ) VII. 

 

Na Figura 34, observa-se que houve um grande consumo de xilose em FI e que este 

reduziu nas fermentações subsequentes. Em FVII houve apenas o consumo de 3,56 g.L-1 de 

xilose, o que corresponde a 7,8% de toda a xilose contida no hidrolisado. O consumo de 

xilose em FI foi de 56% e FII de 55%, enquanto que as demais fermentações com 

reutilização das células como inóculo apresentaram queda do consumo de xilose em 33,6%, 

27,5%, 21%, 16,59% e 7,8%, respectivamente para FIII, FIV, FV, FVI e FVII. O comparativo 

entre os valores de rendimento e produtividade das subsequentes fermentações é 

apresentado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 Valores de rendimento (YP/S) e produtividade (QP) das subsequentes 
fermentações 

Fermentações (YP/S) (g.g
-1) (QP) (g.L

-1.h) 

F I 0,5 a 0,165 a 

F II 0,21 b 0,063 b 

F III 0,04 c 0,007 c 

F IV 0,03 d 0,003 d 

F V 0,02 e 0,003 d 

F VI 0,02 e 0,002 e 

F VII 0 f 0 f 

CV 148,35 168,57 

Nota: Médias seguidas de letras diferentes nas colunas indicam diferença estatística significativa, 
pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade; C. V. = coeficiente de variação. 

 
O teste de Tukey e o coeficiente de variação demonstraram que houve um contraste 

significativo entre as sucessivas fermentações e uma alta dispersão dos resultados, devido 

à redução nos valores de rendimento e produtividade, o que demonstra que não foi viável o 

reaproveitamento das células para o preparo do inóculo. 
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Figura 35 Variação da concentração de (  ) glicose e (  ) arabinose em g.L-1 por P. 

stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol em subsequentes 
fermentações. 

 

Na Figura 35, verifica-se que houve uma redução na velocidade de consumo destes 

açúcares do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol. Nas primeiras fermentações: 

FI, FII e FIII, a glicose foi totalmente consumida até o período de 72 horas, enquanto que 

nas demais fermentações ainda havia glicose no período de 72 horas. Em nenhuma das 

fermentações houve consumo de arabinose. 

É possível perceber que também houve uma redução na produção de xilitol nas 

subsequentes fermentações em que as células foram reutilizadas como inóculo. Em FI, a 

produção de xilitol foi de 1,22g.L-1 e reduziu para 0,21g.L-1 em FVII. 
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Figura 36 Produção de xilitol por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de farelo de 
girassol nas subsequentes fermentações F I, F II, F III, F IV, V, VI, VII no 
tempo final de 84 h. 

 

Na Figura 37, verifica-se que a produção de ácido acético diminuiu a cada ciclo de 

fermentação. Comparando com a primeira fermentação, verifica-se que a última teve uma 

queda de 71,7%. Isto pode ser explicado devido à queda do crescimento celular (Figura 32) 

já que o ácido acético é um metabólito intermediário proveniente das reações celulares. 

 

 

Figura 37 Produção de ácido acético por P. stipitis em hidrolisado hemicelulósico de 
farelo de girassol nas subsequentes fermentações F I, F II, F III, F IV, V, VI, 
VII no tempo final de 84 h. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Considerando as condições da pesquisa e os objetivos propostos: 

� Foi possível estabelecer as condições ótimas de pH, temperatura e agitação do 

processo fermentativo de P. stipitis ATCC 58376 em hidrolisado hemicelulósico de 

farelo de girassol por meio de um planejamento experimental: DCCR- 33. As 

condições ótimas foram pH 5,25, 29ºC e 198 rpm, com as quais se obteve uma 

produção final de etanol de 13,92 g.L-1, 4,38% superior ao ensaio 14, (pH 5,0, 

30ºC e 150 rpm). 

� Não foi verificada diferença entre a fermentabilidade do hidrolisado hemicelulósico 

com inóculo cultivado em meio sintético e com inóculo pré-adaptado, cultivado no 

próprio hidrolisado. No entanto, o preparo do inóculo no hidrolisado pode vir a ser 

vantajoso por ser um meio de cultivo mais econômico. 

� O reaproveitamento das células nas subsequentes fermentações não foi viável, 

uma vez que da primeira fermentação para a segunda houve uma queda na 

produção de etanol de 61,8%. 

� O hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol mostrou-se adequado para a 

produção de etanol por P. stipitis ATCC 58376, visto que os rendimentos obtidos 

ficaram próximos ou superiores aos encontrados na literatura para outras 

linhagens de P. stipitis cultivadas em hidrolisados hemicelulósicos de diversos 

tipos de biomassa. 

� O emprego do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol apresenta como 

vantagem a alta concentração de açúcares, o que dispensa a necessidade de 

uma etapa de concentração ou de adição de açúcares, o que representa 

economia. Além disso, o hidrolisado hemicelulósico apresentou baixa 

concentração de inibidores, sendo, grande parte deles, facilmente removida pelo 

processo de destoxificação utilizado. 

� O reaproveitamento da biomassa vegetal de farelo de girassol pode, portanto, ser 

uma fonte viável para a produção de etanol, combustível de grande importância 

para a economia brasileira. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Embora a utilização do hidrolisado hemicelulósico de farelo de girassol tenha se 

mostrado viável e os objetivos deste trabalho tenham sido alcançados, a produtividade em 

etanol obtida com P. stipitis ATCC 58376, mesmo após a otimização foi baixa em relação 

aos valores encontrados na literatura. Portanto, o metabolismo desta linhagem precisa ser 

melhor compreendido e fatores como: efeito de inibidores, intolerância ao etanol e tensão de 

oxigênio no meio ainda precisam ser estudados. 
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ANEXO A - LISTA DE EQUAÇÕES 

 

1 Equação global de conversão de xilose a etanol 
 

3 C5H10O5→ 5 C2H5OH + 5 CO2           (1) 

 

2 Rendimento volumétrico em etanol (Qp) 

 

A produtividade volumétrica em etanol (Qp), expressa em g.L
-1.h, foi calculada pela 

seguinte equação: 
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Em que: 

Pi e Pb = concentração inicial e final de etanol; 

ti e tf = tempo inicial e final da fermentação. 

 

3 Produtividade da conversão da xilose em etanol (YE/x) 

 

O fator de conversão da xilose em etanol (YE/x), expresso em g.L
-1, foi determinado 

pela Equação 3 
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Em que: 

Pi e Pf  = concentração inicial e final de etanol; 

Si e Sf  = concentração inicial e final de substrato (xilose). 


