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Produção Biotecnológica de Xilitol pela fermentação aeróbia com o fungo Cândida 

Albicans e desenvolvimento de técnicas voltamétricas para quantificação do Xilitol 

 

Resumo 

Este trabalho versa sobre o desenvolvimento e avaliação da eficiência de um 

processo fermentativo alternativo para obtenção do xilitol a partir do bagaço da cana, 

empregando o fungo Candida Albicans, em substituição ao fungo Candida 

Guilliermondi, paralelamente aos estudos acerca da conversão da xilose em xilitol se 

dará o desenvolvimento de um método eletroanalítico voltamétrico rápido e que seja 

passível de portabilidade para determinação do xilitol durante e após o processo de 

fermentação. 

 

Introdução 

Atualmente, a produção de resíduos agroindustriais tem se tornado um problema 

ambiental á longo prazo. Dentre estes resíduos, o bagaço de cana  lidera com 300 

milhões T anuais (CONAB, 2012)1,este resíduo é composto por 40% de Celulose, 

35% de Hemicelulose e 15% de Lignina (SANTOS ET al. 2011)2. A celulose é um 

polímero linear composto por unidades de D-glicose unidas por ligações β1-4. A 

hemicelulose é um heteropolímero constituído por D-glicose, D-galactose, D-

Manose, D-Xilose e L-Arabinose, Ác. acético e glucurônico, além da lignina que é 

basicamente uma macromolécula fenólica. Recentemente, tem sido explorada a 

produção do xilitol, um poliálcool com propriedades físico-químicas importantes para 

as indústrias alimentícias e farmacêuticas. A produção de xilitol por fermentação é 

uma alternativa ao processo de obtenção desse adoçante, em razão da descoberta 

de leveduras capazes de transformar xilose em xilitol e do alto custo de purificação 

do xilitol no processo químico. 

 

Objetivos 

Obtenção de Xilitol através da bioconversão realizada pelo fungo Cândida Albicans, 

visando a comparação da taxa de conversão da xilose em xilitol com os dados da 

literatura onde se utiliza o fungo Cândida Guilliermondi para tal, além de diminuição 

nos custos operacionais e desenvolvimento de um método voltamétrico para 

determinação do teor de xilose obtido após o processo fermentativo. 



 

Metodologia  

1.1 - Coleta e tratamento  

Inicialmente, o resíduo de cana será coletado e lavado em água corrente, a fim de 

retirar todo e qualquer resíduo de açúcar desnecessário a conversão. O resíduo 

então é seco durante 48h á 60°C, triturado e peneirado a 180 mesh. Pesa-se 10g de 

bagaço seco e novamente deixe-o secando durante 48h á 50°C. 

 

1.2 - Hidrólise ácida e enriquecimento de Xilose 

Para que ocorra a fermentação, se faz hidrólise ácida no bagaço, onde são 

utilizados 100 ml de Ácido Sulfúrico 1 mol L-1 em um Erlenmeyer de 250 mL 

(previamente esterilizado em autoclave por 20 minutos a 125°C). O hidrolisado terá 

o pH ajustado para 2,0 com óxido de Cálcio comercial e sofrerá adição de carvão 

ativado, para remoção de produtos tóxicos ao metabolismo do fungo resultantes da 

degradação do bagaço. A solução é então agitada durante 24h á 150 RPM e 

centrifugada durante 30 minutos á 2500 RPM. Ajusta-se o pH da solução para 6,0 

utilizando-se solução de hidróxido de sódio 1 Molar. A solução final é concentrada á 

vácuo á 70°C±5°C durante 30 minutos. Após isso, adiciona-se 2,4 % de Carvão 

ativado em relação ao volume da solução e agita-se durante 1h á 30°C e 200 RPM. 

O precipitado é removido através de filtração á vácuo e o hidrolisado submetido à 

autoclave durante 15 minutos, 111°C e 0,5 ATM. (FELIPE ET AL., 2008)3 

 

1.3 - Preparo do inóculo 

Solução de sulfato de amônio 2 g L-1, extrato de farelo de arroz a 20 g.L-1, cloreto de 

cálcio dihidratado a 0,1 g.L-1, e Xilose a 30 g.L-1. Utilizando uma alça de platina a 

cepa será transferida ao meio e agitada durante 24h, 30°C á 150 RPM. A suspensão 

de células é feita por centrifugação do meio inoculado a 2000 RPM durante 15 

minutos, seguidos de diluição do centrifugado em 30 mL de água destilada estéril. 

 

1.4 - Fermentação  

1.5 Utiliza-se o hidrolisado concentrado á vácuo tratado com sulfato de amônio 2 g L-

1, extrato de farelo de arroz  20 g.L-1 e 1 mL do inóculo, submetido à agitação 

constante de 150 RPM á 30°C durante 24h, 48h, 72h e 96h. 

 



1.5 - Métodos Analíticos – Quantificação do Xilitol 

Os teores de Xilitol serão avaliados por Voltametria (em parceria com o IQ-USP). 

Visando a validação do método eletroanalítico desenvolvido, serão realizadas 

quantificações por cromatografia líquida de alta eficiência – HPLC, conforme 

procedimentos descritos na literatura científica. ( MARTON, ET AL., 2003) 4 

 

Desenvolvimento 

O desenvolvimento será realizado em laboratório da Uniabc e os ensaios 

analíticos serão realizados junto ao Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo. 

 

Resultados Preliminares 

Iniciou-se o estudo do comportamento eletroquímico do xilitol e o 

desenvolvimento de processos fermentativos terá início assim que a nova cepa 

do fungo Cândida Albicans seja recebida (a mesma já foi solicitada ao IPADE). 

 

Referências  

(1) COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da safra 

brasileira. Disponível em: 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/12_09_05_09_11_59_boletim_

cana_portugues_-_agosto_2012_2o_lev.pdf. Acesso em 30 de outubro de 2012. 

(2) SANTOS,FERNANDO. Potencial da palha de cana de açúcar para produção de 

etanol. Química Nova. Minas Gerais, Vol.X, Janeiro,2012. 

(3) FELIPE, MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA. Efeito da destoxificação do hidrolisado de 

bagaço de cana sobre a remoção de fenóis, a perda de açúcares e a bioconversão 

de xilose em xilitol. Nucleus. V. 5, n.1. Abril 2008. 

(4) MARTON, MARCELO ,JOSÉ. Avaliação de carvões ativos e das condições de 

adsorção no tratamento do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana 

empregando planejamento de experimentos. Revista Analytica, São Paulo, V.3,Pág 

45 á 52, Fevereiro,2008. 

 

 


